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Polski akcent na obchodach Dnia Obrońców Wolności
Ojczyzny w Sejmie

13 stycznia jest Dniem Obrońców Wolności
Ojczyzny. W całym kraju odbędą się uroczystości
poświęcone wydarzeniom sprzed 22 lat. W Sejmie
odbędzie się kilka wystaw i ekspozycji, są
zaplanowane występy artystyczne. W niedzielę 13
stycznia o godz. 12:35 w Sejmie wystąpią uczniowie
ze Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli.

„Wydarzenia 13 stycznia pomogły zdobyć Litwie
niepodległość. Tylko dzięki jedności wszystkich
obywateli Litwy udało się wywalczyć niepodległość.
Szczególnie my, młodzież, musimy być wdzięczni
walczącym i złożyć hołd poległym, musimy szczycić się i naśladować ich poświęcenie i of iarność. Dzięki
nim żyjemy teraz w wolnym państwie” -  powiedział PL DELFI Karol Maracz, uczeń 11 klasy.

„W ubiegłym roku wspólnie z nauczycielami historii szkoły Maryną Taraszkiewicz oraz Marią Narkiewicz na
upamiętnienie Dnia Obrońców Wolności Ojczyzny i przy pomocy uczniów starszych klas wystawiliśmy
inscenizację poświęconą pamięci poległych 13 stycznia. Na uroczystość został zaproszony sygnatariusz
Aktu Niepodległości Litwy Czesław Okińczyc. Występ tak mu się spodobał, że na wpół żartem
zasugerował występ w Sejmie w następnym roku” -  opowiadział PL DELFI Wiktor Łowczyk, nauczyciel
historii.

„W końcu ubiegłego roku pan Okińczyc zadzwonił do szkoły z pytaniem, czy nie zapomnieliśmy o
występie w Sejmie. Było to dla nas wielkim zaskoczeniem, bo już nie pamiętaliśmy o tamtej rozmowie.
Występ w Sejmie różni się od występów w auli szkolnej, więc wzięliśmy się do roboty z podwójną siłą.
Przyszykowaliśmy dodatkowo f ilm, są piosenki, wiersze, krótkie biograf ie poległych” -  wyznała PL DELFI
Maryna Taraszkiewicz, nauczycielka historii.

„Opiekę nad nami w Sejmie objął poseł na Sejm Jarosław Narkiewicz, z którego pomocą nie mieliśmy
żadnych kłopotów z próbą w Sejmie” -  dodał Łowczyk.

Po występie w Sejmie, w najbliższy poniedziałek inscenizacja z wizytą integracyjną jedzie do Szkoły
Średniej im. ks. Józef a Obrembskiego w Mejszagole, gdzie również zostanie upamiętniony Dzień
Obrońców Wolności Ojczyzny. Część występu zostanie poświęcona pamięci ks. prałata Józef a
Obrembskiego.

Wszelkie inf ormacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli
zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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