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Po trzyletniej przerwie – polski pochód w Wilnie
Związek Polaków na Litwie zwrócił się do władz Wilna o wydanie pozwolenia na świąteczny przemarsz
ulicami stolicy z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Obchody te będą w tym roku połączone z
upamiętnieniem 1050 rocznicy chrztu Polski - informuje periodyk ZPL "Nasza Gazeta".
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Po trzyletniej przerwie – polskiPo trzyletniej przerwie – polski
pochód w Wilniepochód w Wilnie

Wileńskie obchody przewidują Mszę św. w Ostrej Bramie oraz koncert na mieście. Uroczystości będą odbywały się także
w Zułowie, miejscu narodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zostaną tu ustawione dwie kolejne stele w Alei Pamięci
Narodowej – poświęcone rocznicy chrztu Polski oraz Żołnierzom Wyklętym.

Pierwszy pochód Polaków ulicami Wilna od czasu odzyskania przez Litwę niepodległości odbył się w roku 2004, ostatni –
w roku 2013. Dzień Polonii i Polaków za Granicą, obchodzony 2 maja, ustanowiony został w 2002 roku w uznaniu
„wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i
przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i
jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim”. Od 2004 święto obchodzone jest
razem z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
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