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Uroczystość i koncert

Chóru i Orkiestry Jubilaeum

Oddział powstał 12 II 1989 r., skupia
osoby wywodzące się z Kresów Północno –
Wschodnich RP, członków ich rodzin, oraz
sympatyków Kresów, prowadził działalność
na rzecz wspierania Polaków zamieszkałych
na terenach Litwy i Białorusi, popularyza
cji historii i kultury Kresów Wschodnich
RP, a także związków Lublina z Wileńsz
czyzną. Współdziałał z towarzystwami kre
sowymi, współpracował ze Związkiem Po
laków na Litwie i Związkiem Polaków na
Białorusi.

Oddział organizował dla Polaków z Wi
leńszczyzny i Grodzieńszczyzny pomoc żyw
nościową i edukacyjną poprzez wysyłanie
książek i czasopism, wspieranie akcji kolo
nijnych w Lublinie dla polskich dzieci ze
Wschodu. Zorganizował w Lublinie koncer
ty zespołów artystycznych z Litwy: „Wileńsz
czyzna” , „Stare Troki”, „Kapela Pana Jana”,
„Zgoda” i z Białorusi: „Grodzieńskie Słowi
ki”, „Pierwiosnek” i „Jutrzenka”. Urządzał
dla Lublinian turystyczne wyjazdy do Wil
na i na Kresy oraz przyjmował w gościnę
naszych Rodaków ze Wschodu. W latach
19901992 członkowie Oddziału brali udział
w akcji inwentaryzacji polskich cmentarzy
na Białorusi. Oddział wspierał odbudowę
polskiego cmentarza wojskowego w Słoni
miu. W latach 1996 – 1998 organizował Mię
dzynarodowe Plenery Malarskie w Nowo
gródku i Wilnie dla studentów UMCS i mło
dzieży polskiej z Litwy i Białorusi. W 1998
r. zorganizowano Spotkanie z poezją Mic
kiewicza w Wilnie i Lublinie. Na zaprosze
nie Oddziału przyjeżdżał do Lublina i Cheł
ma na spotkania autorskie pisarz i dzienni
karz Jerzy Surwiło z Wilna. W 2000 r.
z inicjatywy Lecha Maliszewskiego Oddział
zapoczątkował w Lublinie obchody Dnia
Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Podczas obchodów odbywały się sesje na
ukowe poświęcone J. Piłsudskiemu, wysta
wy, występy zespołów z Wileńszczyzny, pre

zentacje rękodzieła wileńskiego. W 2008 r
współorganizował w Wilnie międzynarodo
wą konferencję Postać Marszałka J. Piłsud
skiego w dziejach Polski, Litwy i Europy.
Od 2004 r. Oddział zorganizował 11 sesji
z cyklu Agresja sowiecka 17 IX 1939 r. na
Kresach Wschodnich i na Lubelszczyźnie,
które towarzyszyły obchodom rocznic agre
sji sowieckiej na Polskę w Lublinie. W 2009
r. odbyła się I sesja Społeczne, kulturalne
i naukowe związki Lublina i Wilna w do
bie nowożytnej, a w 2012 r. dyskusja pane
lowa o związkach Lublina i Wilna z udzia
łem naukowców z Wilna.

W 2004 r. zainicjował, organizowane
corocznie obchody „Zaduszek Kresowych”
w Lublinie poświęconych Rodakom pole
głym i zamordowanym na Wschodzie oraz
miejscom pamięci narodowej na Kresach.
Oddział był inicjatorem wykonania i współ
fundatorem Tablicy Ponarskiej w Bazylice
OO. Dominikanów w 2000 r. i Tablicy
ppor. Jana Bołbotta w Collegium Iuridicum
KUL w 2008 r. Organizował wykłady
o Zbrodni w Ponarach, historii i kulturze
Kresów Wschodnich, wystawy fotografii T.
Rodziewicza poświęcone architekturze Wil
na, Grodna, Lidy i Nowogródka oraz histo
ryczne o agresji sowieckiej 17 IX 1939 r. oraz
o J. Surwile. W dorobku wydawniczym po
siada 10 publikacji książkowych w tym m.in.
materiały posesyjne o J. Piłsudskim pod
red. L. Maliszewskiego (20002004) oraz
T. Rodziewicza, Ppor. Jan Bołbott (2008),
Agresja sowiecka 17 IX 1939 r. na Kresach
Wschodnich i na Lubelszczyźnie. Studia
i materiały t. 1 pod red. T. Rodziewicza
(2009, 2011), Związki Lublina i Wilna. Stu
dia i materiały pod red. T. Rodziewicza
(2011) oraz zestawy pocztówek kresowych.
W 2009 r. Oddział został uhonorowany Me
dalem Wojewody Lubelskiego, w 2012 Dy
plomem Honorowym Związku Polaków na
Litwie.

25lecia działalności
Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna

Oddział w Lublinie
w programie m.in.

spotkanie członków Towarzystwa i zaproszonych gości,
wystawa oraz koncert

pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego
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25lecia działalności
Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna

Oddział w Lublinie

CHÓR „JUBILAEUM” powstał w li
stopadzie 1999 r. przy parafii Wieczerzy Pań
skiej Księży Pallotynów w Lublinie. Dyrygen
tem i kierownikiem artystycznym zespołu od
początku jego istnienia jest Tomasz Orkiszew
ski – absolwent Instytutu muzykologii KUL
– wydawca, organista, dyrygent.

W latach 19941999 studiował muzyko
logię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Od 1999 r. pracuje jako organista i dyrygent
w lubelskich parafiach pw. bł. Maksymiliana
M. Kolbego i Wieczerzy Pańskiej.

Współzałożyciel i prezes Wydawnictwa
Muzycznego Polihymnia sp. z o.o., specjali
zującego się w promowaniu książek i wydaw
nictw związanych z muzyką kościelną i lite
raturą religijną (kwartalnik ,,Muzyka w litur
gii”, ,,Muzyka liturgiczna po Soborze
Watykańskim II w świetle dokumentów Ko
ścioła” ks. Ireneusza Pawlaka, szereg śpiew
ników, nut chóralnych, organowych i innych).
Autor aranżacji chóralnych.

W skład pięćdziesięcioosobowego zespo
łu chóru wchodzą zarówno uczniowie szkół
podstawowych, średnich, studenci i osoby
pracujące zawodowo, których wspólną pasją
jest ogromne zamiłowanie do muzyki.

Chór koncertował ponad 160 razy w Lu
blinie i wielu innych miejscowościach w kra
ju i za granicą, m.in. Częstochowie, Warsza
wie, Licheniu, Lwowie, Karlovych Varach,
Wilnie, Wiedniu, Rzymie. Wielokrotnie brał
udział we Mszach św. radiowych i w kościele
Świętego Krzyża w Warszawie oraz w koście
le św. Elżbiety w Gdańsku, uczestniczył też
w wielu konkursach i festiwalach oraz nagra
niach telewizyjnych.

Za artystyczny kierunek zespół przyjął
promowanie muzyki polskich kompozytorów
dawnych i współczesnych. W repertuarze chó
ru znajdują się utwory m.in. M. Gomółki, F.
Nowowiejskiego, T. Szeligowskiego, J. Świ
dra, A. Nikodemowicza, S. Stuligrosza, a tak
że utwory kompozytorów zagranicznych: J.
S. Bacha, G. F. Haendla, A. Brucknera, W. A.
Mozarta i innych.

Duża część repertuaru wykonywana jest
z towarzyszeniem młodzieżowej kapeli smycz
kowej, od początku związanej z zespołem.
Oprócz występów i koncertów chór ma na
swoim koncie wydanie trzech kaset i czterech
CD, zawierających tematycznie opracowany
zapis dorobku artystycznego.
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Rozpoczęcie uroczystości o godz. 16:45
Koncert odbędzie się

w piątek 24 października 2014 r. o godz. 17:45
w sali widowiskowej Domu Kultury LSM

w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29
www.domkulturylsm.pl

WWssttęępp wwoollnnyy

Arie solowe: Iwona Gostkowska – Kurczewskasopran, Krzysztof Gąsiorbas, Elżbieta Koła
czekrecytacja, Grażyna Kukier – prowadzenie koncertu, Tomasz Orkiszewski  dyrygent

Chóru i Orkiestry Jubilaeum

W programie m.in.
spotkanie członków Towarzystwa i zaproszonych gości,

wystawa oraz koncert

pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego

Program uroczystości:
24 października 2014 r.

• godz.16.45 – Wystawa Wilno, Grodno, Lida, Nowogródek w fotografii
Tomasza Rodziewicza w hallu Dom Kultury;

• godz. 17.00 – uroczyste zebranie Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna,
– T. Rodziewicz, Dwadzieścia pięć lat działalności Towarzystwa
Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie 19892014;
– wręczenie wyróżnień – Dyplomów i Odznaki Pamiątkowej XXVlecia
Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna w Lublinie;

• godz. 17.45 – Koncert pieśni patriotycznych z okazji jubileuszu
XXVlecia TPGiW w wykonaniu Chóru i Orkiestry Jubilaeum




