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Mło d zi swo im wystę p e m p o kazali, co  znaczy ko chać swo ją
Macie rz, szano wać nie  tylko  swó j naró d , ale  i naro d y

mie szkające  o b o k nas

Inf. ASRW

Nietradycyjna lekcja historii „Naród żyjący nadzieją”

„Ileż oddanych żyć, ludzi młodych jak ty, żebyś
dzisiaj mógł śnić w wolnym kraju swe sny..”
10 listopada w niedzielę w Glinciszskim oddziale
Wielof unkcyjnego centrum kultury w Niemenczynie
odbyła się impreza poświęcona 95-tej rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę.

Na uroczystość przybyli mieszkańcy starostwa
Podbrzeskiego oraz zaproszeni goście: proboszcz
paraf ii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w
Podbrzeziu ks. Marek Gładki, zastępca dyrektora
administracji samorządu rejonu wileńskiego Robert
Komarowski, dyrektor Wielof unkcyjnego centrum kultury w Niemenczynie German Komarowski, starosta
gminy Podbrzezie Henryk Gerulski, dyrektor szkoły – przedszkola w Glinciszkach Waleria Jaglinska,
przewodnicząca wspólnoty lokalnej okolic Podbrzezia – Glinciszek Franciszka Greit iun.
Przed publicznością wystąpił zespół młodzieżowy Randeo Anima (pod kierownictwem Justyny Greit iun),
który w jakże piękny sposób wierszem i piosenką przypomniał wydarzenia z tamtych lat.

Jak zaznaczył Robert Komarowski, była to wspaniała lekcja patriotyzmu, którego tak często nam brakuje,
bo nie zawsze odróżniamy, czym jest patriotyzm, a czym nacjonalizm.
Wspaniała młodzież podczas swojego występu pokazała, co znaczy być patriotą, kochać swoją ojczyznę,
szanować nie tylko swój naród, ale i narody mieszkające obok nas.

Ks. Marek Gładki powiedział, że takie imprezy jeszcze raz podkreślają, iż w życiu każdego człowieka są
bardzo ważne dwie rzeczy: wiara i tożsamość narodowa, tylko człowiek świadomy, kim jest i w Bogu
pokładający nadzieję może odważnie kroczyć przez życie. Czyż nie tacy byli wszyscy ci, którzy walczyli
przez długie 123 lata.
Po zakończeniu programu artystycznego na uczestników, gości i widzów czekała impreza integracyjna,
gdzie przy herbatce można było porozmawiać i podzielić się wrażeniami.
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