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Minęły dwa dziesięciolecia, odkąd 14 lipca 1994 roku ukazał się pierwszy numer tygodnika „Przyjaźń".
Wraz ze zwiększeniem objętości, zakresu tematycznego i zasięgu geograficznego pismo to,
początkowo ukazujące się w trzech językach – polskim, litewskim i rosyjskim – w 2002 roku zostało
przemianowane na „Tygodnik Wileńszczyzny".

Każdy jubileusz skłania do refleksji... Niespełna rok temu wydany został tysięczny numer tygodnika. W
ciągu dwóch dekad swojego istnienia „Tygodnik Wileńszczyzny" przeszedł wiele zmian, był świadkiem i
kronikarzem najnowszej historii odradzającego się państwa litewskiego, jednakże zachowywał pewną
niezmienną stałość i ciągłość: relacjonował wydarzenia z Wileńszczyzny, odnotowywał wszystkie
najważniejsze sprawy, nurtujące Polaków, od wieków mieszkających na Litwie, promował wartości
duchowe, rodzimą kulturę i tradycje, zawsze pozostając wiernym swoim Czytelnikom.

„Z okazji jubileuszu „Tygodnika Wileńszczyzny" pragniemy podzielić się z Państwem ową radością
długiego trwania. Żywimy nadzieję, że nasze papierowe medium nadal będzie spotykało się z Państwa
życzliwym odbiorem, że w relacjach zamieszczanych na łamach tygodnika znajdziecie Państwo
interesujące Was treści, prawdziwy, nieprzekłamany obraz otaczającej rzeczywistości. Chcemy
zapewnić Państwa, że naszym największym pragnieniem jest przekazywanie rzetelnej informacji o
rzeczach wielkich i mniej doniosłych, o sukcesach i radościach ludzi z Wileńszczyzny, którzy zawsze
byli i są dla nas najważniejsi" – pisze redakcja w jubileuszowym komentarzu.

„Broniąc żywotnych interesów rdzennych mieszkańców Wileńszczyzny niejednokrotnie udowodniliśmy,
że nie lękamy się tematów trudnych i niewygodnych. Zdarza się, że jesteśmy tą instytucją, która jest
zdolna pochylić się nad losem człowieka skrzywdzonego i bezbronnego. W ciągu tych lat gazeta
każdego tygodnia wędruje pod strzechy, przynosząc raz lepsze, raz, niestety, gorsze wieści z
sąsiedniej wsi, rejonu, kraju, Polski i całego świata. Dziękujemy za wierność i zaufanie. Bądźmy razem
przez kolejne lata dopóty, dopóki słowo polskie będzie brzmiało w szkole, Kościele i w Państwa
domach" – pisze zespół redakcyjny 20-letniego „Tygodnika Wileńszczyzny".

Na 20-letni dorobek złożyła się praca wielu ludzi: wydawców, redaktorów, dziennikarzy, fotografów,
stylistów, tłumaczy, korektorów, komputerowców. Zespół redakcyjny dziękuje wszystkim, którzy w
różnym charakterze współpracowali z gazetą i nadal ją współtworzą. A są to:

Krystyna AdamowiczIwona AleksandrowiczMałgorzata Aleksandrowiczśp. Stanisław
AleksandrowiczTadeusz AndrzejewskiRegina CaturianPaulina ChalpinaKristina CibulskytėDanuta
DanowskaLucyna Dowdo-SchillerLeokadia DrozdMarian DźwinelAnna FedorowiczTadeusz
FedorowiczKrystyna GierasimowiczFeliks GołodowiczJan GórskiMarian GrydziuszkoLusia
IngiliartienėMaria JakubowskaMirosława JarmołowiczŁarisa JasiulewiczHalina JotkiałłoKrystyna
KamińskaJerzy KarpowiczAlisa KiekielijaIrena KleczkowskaJuliana Klimaszewskaśp. Bronisława
KondratowiczTatiana KrawczenkoTatiana KrutkoDorota LewkoJadvyga LichtaravičienėKira
ŁawryniecJadwiga RadkiewiczJan MaluszyckiHenryk MażulMirosław MażulBożena
MieczkowskaZenon MincewiczKatarzyna NarwojszRima Narbuntaitėśp. Bożena NowoszyńskaKonrad
PacynoCzesława PaczkowskaMarian PaluszkiewiczAntoni PawłowiczAntanas PetrauskasGreta
PilieckienėDanuta PiotrowiczJadwida PodmostkoWłodzimierz PodmostkoMaria PuczAndrzej
PuksztoAntonina PołtawiecBarbara RapeczkoKrystyna RuczyńskaPertonela RudisJózef
RusakiewiczAlicja RynkiewiczWaldemar RynkiewiczElżbieta SadajskaAgata SadowskaRyszard
SkórkoAnna SiemionowaSławomir SubotowiczKrystyna StankiewiczPaweł StefanowiczAgnieszka
StrełaTeresa ZubelŻanna SzabanowiczJózef SzostakowskiBożena TietianiecWaleria TomaszunMonika
UrbanowiczStanisława UścinowiczBronė ValickienėEdyta WałujewiczHelena WasilkowaWeronika
WojciukRenata ZielenkiewiczAnna ŻaworonokAlina Żygiel-Savanevičienė.
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Redakcja naszego portalu "Tygodnikowi Wileńszczyzny" składa szczere gratulacje z okazji 20-letniego
jubileuszu działalności i życzy wielu kolejnych: zarówno rocznic, jak też wiernych Czytelników.
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