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Wilno i Wileńszczyzna

Barbara Sosno

Paźdz iernik 8, 2013 12:03

Szkoła Podstawowa w Kienie zmieniła
nazwę. Decyzją Rady Samorządu Rejonu
Wileńskiego jest  to teraz Pakieńska
Szkoła Podstawowa im. Czesława
Miłosza. Jest  to pierwsza szkoła pod
patronatem noblisty na Litwie. Z tej okazji
w Kienie odbędą się uroczystości.

O godz. 13 w w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej w Kienie odprawiona zostanie msza św. w
intencji uczniów, nauczycieli i rodz iców Pakieńskiej szkoły podstawowej.

Okaz jonalna akademia odbędz ie się w szkole w środę, 9 paźdz iernika, w 33. rocznicę przyznania Czesławowi
Miłoszowi literackiej nagrody Nobla. Więcej dyrektor Janina Małyszko:
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