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GMINA PUŃSK
Ożywiona działalność kulturalna w Puńsku i jego okolicznych wsiach litewskich jest konty-
nuacją amatorskiego ruchu artystycznego, który swymi tradycjami sięga lat sprzed I wojny 
światowej, wywodzi się on z obrzędów i zwyczajów ludowych. 

Dom Kultury Litewskiej w Puńsku 
ul. 11 Marca 17, tel./fax. +48 875161032
http://www.punsk-kultura.dl.pl/  e-mail: pkultura@o2.pl 
Dom Kultury Litewskiej w Puńsku istnieje od 1956 r. i jest wiodącą instytucją kultury działa-
jącą na terenie gminy Puńsk. Pełni tu rolę koordynatora całokształtu działalności kulturalnej, 
opiekując się placówkami animacji kultury (głównie litewskiej). Dom Kultury Litewskiej re-
alizuje zadania w dziedzinie animacji kultury, edukacji, wychowania, prowadzi wielokierun-
kową działalność zgodną z potrzebami litewskiej mniejszości narodowej. 
22 maja 2004 r. został oddany do użytku nowy duży i przestrzenny budynek mieszczący się 
przy ul. 11 Marca 17 w Puńsku. W chwili obecnej w DKL w Puńsku działa 6 zespołów arty-
stycznych, w których skupia się około 320 amatorów ruchu artystycznego:
– Zespół choreograficzny „Jotva” liczący 180 członków. Tworzą oni 10 różnych wiekowo grup 
tanecznych. Są to uczniowie i studenci;
– Chór mieszany „Dzūkija“ – 25 osób;
– Teatr stodolany – 10 osób;
– Kapela ludowa „Klumpė” – 15 osób
– Grupa taneczna „Vyčiai” – 16 osób;
– Dziecięce studio artystyczne „Puniukai” – 60 osób
Co roku te zespoły biorą udział w około 60 koncertach. Scena Domu Kultury Litewskiej gości 
również zespoły artystyczne z Litwy (około 20 występów). W ciągu roku DKL organizuje lub 
współorganizuje m.in. następujące imprezy kulturalne:
– Festiwal Teatrów Dziecięcych (współorganizator);
– Święto Chórów;
– Koncert z okazji Dnia Matki;
– Konkurs Piosenki Dziecięcej „Dainorėlis“;
– Festiwal Teatrów Stodolanych (współorganizator);
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– „Zielna“ – Dni Puńska (współorganizator);
– Święto Muzykujących Rodzin;
– Koncert Zaduszkowy – „Vėlinės“ (współorganizator);
– Spotkania Mniejszości Narodowych (współorganizator);
– Autorskie koncerty zespołów artystycznych, działających przy Domu Kultury Litewskiej 
w Puńsku;
– Różnorodne wystawy sztuki autorów miejscowych i z Litwy;
– Występy profesjonalnych artystów z Litwy 

Na terenie Gminy Puńsk działa wydawnictwo „Aušra”, które wydaje: litewskie podręczniki 
szkolne, książki w języku litewskim i polskim, foldery, pocztówki. Wydaje dwutygodnik pol-
skich Litwinów „Aušra“, kwartalnik suwalskich Litwinów „Suvalkietis”, Aušrelė”, miesięcznik 
dla dzieci, „Pasaulio lietuvis”- czasopismo emigracji litewskiej.  

Litewskie Centrum Kultury Ludowej w Puńsku
ul. Szkolna 67, 16-515 Puńsk
tel. +48 87 5161 476; www.llkc.com.pl
Litewskie Centrum Kultury Ludowej w Puńsku zostało utworzone uchwała Rady Gminy 
Puńsk z dnia 28.06.2008 jako samorządowa instytucja kultury. Centrum znajduje się w nowo 
wybudowanych budynkach karczmy i muzeum, które powstały w ramach realizacji projek-
tu unijnego „Przystosownie obiektów dziedzictwa kulturowego Rejonu Łoździeje i Gminy 
Puńsk na potrzeby turystyki”. Od 01.01.2008 Centrum jest administratorem Parku Etnogra-
ficznego – Skansenu w Puńsku. 
Głównym zadaniem Centrum jest rozpowszechnianie tradycyjnej kultury litewskiej, ochrona 
materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, prezentacja potraw tra-
dycyjnej kuchni litewskiej. Centrum aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Litewskiej 
Kultury Etnicznej w Polsce. Zapraszamy do zwiedzania Skansenu, który w sezonie letnim (od 
maja do września) jest czynny codziennie od godz. 11 do 19.
Restauracja „Zajazd Puński” zaprasza przez cały rok od godz. 11 do 23.
Więcej informacji na stronie www.llkc.com.pl

Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce
to organizacja społeczna, której celem jest zachowanie i ochrona tradycyjnej kultury istnieją-
cej na pograniczu polsko – litewskim. Stowarzyszenie zostało utworzone w 1997 roku. Przez 
10 lat wpisało się w życie kulturalne różnorodnymi działaniami i przedsięwzięciami. Najważ-
niejsze z nich to:
Organizowanie działalności i opieka nad litewskimi zespołami folklorystycznymi, tj.
– „Gimtinė” – zespół ludzi starszych; wykonuje folklor swojego regionu; został utworzony 
przez Aldonę Wojciechowską w 1988 roku; występuje w Polsce i za granicą. 
– „Alna” – zespół młodzieżowy; powstał w 1996 roku; początek dała muzykująca rodzina 
Boćwińskich; zespół ten występuje w Polsce jak i w innych krajach.
– „Šalcinukas” – etnochoreograficzny zespół dziecięcych.
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– Stowarzyszenie organizuje wyjazdy i koncerty, stara się o stroje, instrumenty i przeprowa-
dza konsultacje merytoryczne. 
Jest organizatorem lub współorganizatorem takich świąt dorocznych jak:
– Zapusty – organizowane w szkołach z korowodem przebierańców, ogniskiem, paleniem 
Marzanny (Morė) i walką: „Kanapinis” – symbol postu z „Lašininis” – symbolem karnawału 
i dni tłustych.
– Święto Rosy nad jeziorem Sejwy w Centrum rekreacji i wypoczynku „Šilainė” z zespołami folk-
lorystycznymi. Według starej tradycji Bałtów najważniejsze elementy to: rytualne wejście przez 
bramę, pożegnanie słońca, zbieranie kwiatów, ziół, plecenie wianków, wróżby, pokłon drzewom, 
zapalenie znicza korowody, wokół „Kupolė“, ognisko, szukanie kwiatu paproci i inne.
– Święto chleba i miodu – przygotowanie programu związanego z zakończeniem dnia i przy-
gotowaniem się do odpustu Zielnej, wykonanie wieńców dożynkowych.
– Zielna – artystyczny program obrzędowy związany z zakończeniem żniw, zorganizowanie 
Litewskiego festiwalu folklorystycznego.
– Otwarcie, zamknięcie sezonu turystycznego – Centrum rekreacji i wypoczynku „Šlainė”. 

Izba regionalna „Stara Plebania” w Puńsku
Została utworzona w 1995 r. przez Aldonę Wojciechowską w stuletnim drewnianym budynku 
znajdującym się nieopodal kościoła w Puńsku. Początkowo było to miejsce spotkań członków 
zespołów folklorystycznych. Później próbowano tu tkać (są wstawione krosna), organizować 
spotkania, wieczornice, wystawy. Pierwszym krokiem było otwarcie wystawy „Tkaniny tra-
dycyjne”. W izbie regionalnej znajdują się działy tkactwa, obróbki lnu i wełny, współczesnej 
sztuki ludowej, sztuki obrzędowej. Wszystkie działy są corocznie uzupełniane nowymi eks-
ponatami. Izba prowadzona jest społecznie przez członków stowarzyszenia: Annę Budzejko, 
Aldonę Wojciechowską, Anastazję Sidor. Zasoby Starej Plebanii wciąż się powiększają – wie-
lu ofiarodawców przynosi swoje prace. Być może w przyszłości dział tkanin przeistoczy się 
w muzeum tkanin. 
Dla uczniów i nauczycieli okolicznych szkół oraz twórców organizowane są warsztaty twórcze:
– rękodzieła ludowego
– folkloru
– etnochoreografii

GMINA PŁASKA 
Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej, działa na terenie Gminy Płaska, z siedzibą w miej-
scowości Płaska. Prowadzi filię biblioteczną w Gruszkach, jest gminną jednostką organizacyj-
ną kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu 
potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnia-
niu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. 

W skład Biblioteki wchodzą świetlice wiejskie w: Płaskiej, Dalnym Lesie, Mołowistym, 
Strzelcowiźnie, Gruszkach, Rudawce, Rubcowie. W świetlicach koncentruje się życie 
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 lokalnej społeczności. Świetlice wiejskie to miejsce spotkań mieszkańców, szczególnie 
dzieci i młodzieży. Odbywają się tam również zebrania wiejskie. Część z nich wyposażona 
jest w komputery z dostępem do Internetu, siłownię oraz stoł do gry w tenisa stołowego. 
Działalność świetlic umożliwia mieszkańcom oraz turystom atrakcyjne spędzanie czasu 
wolnego
Gmina Płaska organizuje w sezonie wakacyjnym tj. imprezy jak:
„Zawody w sporcie pożarniczym” – jest to impreza organizowana rokrocznie, ciesząca się 
dużym zainteresowaniem i popularnością wśród mieszkańców. W zawodach udział biorą 
udział drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej z poszczególnych miejscowości Gminy Płaska.  
„Festyn rekreacyjno-sportowy w Rudawce”
Rock-Szanty Festiwal Serwy – Festiwal szantowy jest jedną z największych imprez na terenie 
gminy, w której udział biorą mieszkańcy oraz turyści. Rokrocznie na festiwalu usłyszeć moż-
na koncerty w wykonaniu gwiazd sceny szantowej. 
Festyn ludowy – Impreza ma na celu promocję produktów lokalnych, rękodzieła ludowego, 
gospodarstw agroturystycznych oraz lokalnych zespołów ludowych.

GMINA KRASNOPOL
Imprezy cykliczne, które odbywają się w Gminie Krasnopol, wprawdzie nie mogą poszczy-
cić się jubileuszami, ale od kilku lat na stałe wpisały się w życie mieszkańców. Są to: Dni 
Krasnopola organizowane przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, które od pięciu lat 
połączone z dożynkami odbywają się w niedzielę w pierwszej połowie sierpnia. Jest to bar-
dzo ważna data, gdyż właśnie w tym dniu odbywa się również odpust w miejscowym ko-
ściele. Jest to impreza pielęgnująca zarówno tradycje chrześcijańskie jak też i ludowe, któ-
rych najważniejszym atrybutem są plecione przez mieszkańców wieńce dożynkowe oraz 
występy zespołów ludowych. Największym ośrodkiem kultury w Gminie Krasnopol jest 
wieś Maćkowa Ruda, która przy znacznym współudziale Stowarzyszenia Szkolnego Mać-
kowa Ruda, uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Maćkowej Rudzie, Wielopoko-
leniowego Zespołu Ruczaj i mieszkańców zadbały, by przywrócić dawne obrzędy i tradycje 
związane z typowym życiem i pracą na wsi. Jedną z imprez jest Noc Świętojańska, która 
odbywa się w wigilię Świętego Jana we wsi Buda Ruska, nad brzegiem Czarnej Hańczy. Jest 
to impreza integrująca wiejską społeczność poprzez odgrywane przez dzieci scenki gwa-
rowe, wspólne śpiewanie piosenek ludowych, puszczanie wianków na rzece oraz wspólne 
ognisko i zabawę do białego rana. Druga impreza nie ma stałej daty, ale odbywa się zawsze 
w październiku, po zakończonych wykopkach. Jest to Święto Ziemniaka. Odbywa się na 
terenie szkoły w Maćkowej Rudzie i poświęcone jest tradycyjnemu ziemniakowi. Tutaj 
również nie brakuje scenek gwarowych, piosenek ludowych, oraz prezentacji niezliczonej 
ilości potraw, które wiejskie gospodynie potrafią przygotować z popularnego kartofla. Są 
to kiszki ziemniaczane, babki, soczewiaki, sałatki, a nawet ciasto. Imprezę uświetnia au-
kcja przedmiotów przygotowanych przez uczniów miejscowej szkoły. Pomysłom nie ma 
końca, gdyż są to: obrazy, biżuteria, flakony, torby i inne ciekawe przedmioty. Trzecią im-
prezą jest majówka, która jak sama nazwa wskazuje odbywa się zawsze w najpiękniejszym 



Kultura

5

miesiącu, jakim jest maj. Jest to przejazd wozami konnymi, bryczkami po terenie naszej 
gminy. Przejazdowi towarzyszą śpiewy pieśni ludowych i wspólne ognisko. 
Niezwykle ważne dla Gminy Krasnopol jest powstanie wielopokoleniowego zespołu Ruczaj 
w Maćkowej Rudzie, który od kilku lat godnie reprezentuje gminę na wszelkiego rodzaju 
występach i imprezach zarówno w Polsce jak i za granicami naszego kraju, odnosząc coraz 
większe sukcesy. Zespół twórczość swoją opiera na tekstach piosenek przekazywanych z po-
kolenia na pokolenie. W swoich przekazywanych dawną gwarą tekstach zawierają zarówno 
humor jak i niezwykle cenne, przedstawione bardzo obrazowo tradycje. 

GMINA GIBY
Na terenie Gminy Giby działalność kulturalna prowadzona jest przy: 
– Gminnym Ośrodku Kultury w Gibach
– Gminnej Bibliotece Publicznej w Gibach
– Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelcu
W/w instytucje ściśle współpracują z Gimnazjum i Szkołami, których uczniowie są głównymi 
odbiorcami i uczestnikami takich imprez jak:
– spektakle teatralne
– konkursy czytelnicze, recytatorskie, plastyczne
– dyskoteki
– bale przebierańców, wieczory „Andrzejkowe”
– kuligi, ogniska
– wystawy (historyczne z IPN, plastyczne pokonkursowe, fotograficzne)
– uroczyste zakończenie roku szkolnego
– organizacja czasu wolnego (np. ferie zimowe)
Organizowane są również Bale Sylwestrowe i karnawałowe dla dorosłych. W Gibach istnieje 
Klub Sportowy „Gieret”, którego dwie drużyny (młodzieżowa i seniorzy) uczestniczą w roz-
grywkach piłki nożnej na szczeblu województwa podlaskiego. Organizowane są również 
mecze piłki nożnej na wesoło: żonaci kontra kawalerowie, Giby kontra turyści. Tradycyjnie 
rozgrywane są mistrzostwa gminy, szkół oraz mistrzostwa seniorów w tenisie stołowym. Pla-
cówki kultury czynnie uczestniczą w promocji naszego regionu i gminy poprzez prezentację 
turystom rękodzieła i regionalnej żywności w miejscu zamieszkania oraz wyjazdów na targi 
folklorystyczne do Warszawy, Białegostoku, Suwałk czy Wigier. Niektóre produkty (kakor 
pogorzelski, kiszki i babki ziemniaczane, liściaki, nalewki, sękacze) znane są szeroko poza 
granicami gminy.

GMINA SEJNY
Działalność kulturalna w Gminie Sejny prowadzona jest głownie przy Szkole Podstawowej 
w Berżnikach oraz w Bibliotece w Berżnikach będącej samodzielną instytucją kultury.
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Styczeń
13 – Uroczystości dla upamiętnienia wydarzeń 13 stycznia na Litwie (Dzień Obrońców Wol-
ności). Msza św. o godz. 12.15 val. i koncert Szkoły Muzycznej w Domu Kultury Litewskiej 
w Puńsku (DKL), organizatorzy Dom Kultury Litewskiej w Puńsku (DKL) i Szkoła Muzyczna 
w Puńsku
13 – XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizator w Mieście Sejny Ośrodek 
Kultury w Sejnach
21.01 – 01.02 – „Białe Wakacje 2008”, organizuje Ośrodek Kultury w Sejnach 
26 – Dni litewskich rejonów w Puńsku, organizatorzy Urząd Gminy (UG) i DKL w Puńsku

Luty
16 – Uroczystości z okazji święta narodowego Litwy – 16 lutego (dzień odbudowania Państwa 
Litewskiego) w DKL w Puńsku- organizuje DKL w Puńsku
16 – Uroczystości z okazji święta narodowego Litwy – 16 lutego w Domu Litewskim (DL) 
w Sejnach, organizuje Konsulat Republiki Litwy w Sejnach

Marzec
1 – Filmowe Podlasie Atakuje! (Filmowe Podlasie Atakuje! jest inicjatywą mającą na celu spo-
pularyzowanie rożnych gatunków kina niezależnego z północno-wschodniej Polski), organi-
zuje Ośrodek „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach
02.03.- 30.05. – VI Edycja Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, organizuje Ośrodek Kultury 
w Sejnach 
08 – coroczny koncert z okazji Dnia Kobiet, organizuje Ośrodek Kultury w Sejnach 
8/9 – Festiwal Teatrów Dziecięcych w Domu Litewskim w Sejnach – Stowarzyszenie Litwinów 
w Polsce (SLwP), organizuje DKL w Puńsku
11 – Uroczystości z okazji święta narodowego Litwy – (11 marca Dzień Odzyskania Niepodle-
głości Litwy) w Kompociach przy pamiątkowym głazie, organizują Stowarzyszenie Nauczy-
cieli Litewskich w Polsce (SNLwP), okoliczne szkoły, Urząd Gminy (UG) w Puńsku
16 – Koncert z okazji święta narodowego Litwy – 11 marca w DKL w Puńsku- organizuje Li-
ceum im. 11 Marca w Puńsku

Kalendarz imprez kulturalnych  
na 2008 rok
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24 – Wiosenne Zaduszki – Promocja IV Tomu Almanachu Sejneńskiego, organizuje Ośrodek 
„Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach
30 – Konkurs – wystawa sztuki wielkanocnej – organizuje Stowarzyszenie Litewskiej Kultury 
Etnicznej w Polsce (SLKEwP) wraz z Litewskim Centrum Kultury Ludowej (LCKL) w Puńsku

Kwiecień
10 – „Cztery Pory Roku” VIII Konkurs Poetycki dla dzieci w wieku 14-19 lat, organizuje Ośro-
dek Kultury w Sejnach
13 – XIV Święto Tańca Dziecięcego „Aguonėlė“ w DKL w Puńsku- organizuje Stowarzyszenie 
Litewskiej Młodzieży w Polsce (SLMwP)
20 -IX Święto Chórów w DKL w Puńsku- organizuje DKL w Puńsku
23 – „Zabawa z Poezją” VIII Konkurs Poetycki dla dzieci w wieku 10-12 lat, organizuje Ośro-
dek Kultury w Sejnach
25 – „Świerszczykowe Wierszyki” VIII Konkurs Poetycki dla Dzieci w wieku 6-9 Lat, organizuje 
Ośrodek Kultury w Sejnach
26 – „Gala 2008” Przegląd dorobku kulturalnego Ośrodka Kultury w Sejnach, organizuje Ośro-
dek Kultury w Sejnach

Maj
1 – Międzynarodowy Festiwal Tańca I Piosenki Dziecięcej I Młodzieżowej „O Złoty Głos i Pan-
tofelki Skowronka”, organizuje Ośrodek Kultury w Sejnach
3/4 – Koncert z okazji Dnia Matki zespołu choreograficznego „Jotva“ w DKL w Puńsku, orga-
nizuje DKL w Puńsku 
14/15/16 – Wiosna Poezji, organizuje Wydawnictwo “Aušra” w Puńsku
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17/18 – 50-lecie Teatru stodolanego DKL w Puńsku, organizuje DKL w Puńsku 
17/18 – Księga Jerzego Ficowskiego, (Spotkanie wokół twórczości Jerzego Ficowskiego, które 
odbędzie się w rocznicę śmierci poety), organizuje Ośrodek „Pogranicze – Sztuk Kultur, Na-
rodów” w Sejnach
24 – Otwarcie sezonu turystycznego w „Šilainė“  SLKEwP, „Sąsiedzi“
25 – Koncert z okazji Dnia Matki w DL w Sejnach – organizuje DL w Sejnach 
26 – Coroczny Koncert z okazji Dnia Matki- organizuje Ośrodek Kultury w Sejnach
30 – Święto Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Puńsku, organizuje Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum im. Dariusa i Girenasa w Puńsku
31 – Święto szkoły “Žiburys” w Sejnach- organizuje Szkoła “Žiburys” w Sejnach
Maj – Dzień Strażaka – organizuje UG w Gibach
Maj – Zawody w sporcie pożarniczym – Zarząd Związku OSP w Płaskiej, UG Płaska 

Czerwiec
1 – Święto Piosenki Dziecięcej “Dainorėlis” i koncert z okazji Dnia Ojca w wykonaniu Dziecięce-
go Litewskiego Studia Artystycznego „Puniukai” w DKL w Puńsku, organizuje DKL w Puńsku 
7/8 – Koncert zespołów DKL w Puńsku: kapeli “Klumpė” i grupy tanecznej “Vyčiai” w DKL 
w Puńsku, organizuje DKL w Puńsku 
10/15 – „BALTIK – SATELID” XVII Międzynarodowy Festiwal teatrów Dzieci Młodzieży, or-
ganizuje Ośrodek Kultury w Sejnach
12 – Konkurs dotyczący Twórczości Wybranego Pisarza Dziecięcego- Wiersze Jana Brzechwy, 
organizuje Ośrodek Kultury w Sejnach
21 – Noc świętojańska – święto Rosy w „Šilainė“ – SLKEwP, LCKL
24 – Coroczny Koncert „Wieczór świętojański“ oraz Koncert „Powitanie lata“, organizuje Ośro-
dek Kultury w Sejnach
29 – Zlot litewskich zespołów artystycznych w Burbiszkach – organizuje Stowarzyszenie Litwi-
nów w Puńsku
Czerwiec – Noc świętojańska – organizuje Stowarzyszenie Maćkowa Ruda, Szkoła Podstawo-
wa w Maćkowej Rudzie

Lipiec
1/7 – Między Narodowy Plener Malarski II Edycja, organizuje Urząd Miasta w Sejnach
01.07 – 20.08 – Trakt Krasnogrudzki (Trakt Krasnogrudzki to cykl imprez odbywających się 
od wielu lat latem w Sejnach i położonej nieopodal Krasnogrudzie, Projektowi towarzyszyć 
będą spektakle, koncerty, wystawy, projekcje filmowe, wieczory poezji, spotkania z pisarzami 
i poetami odnoszącymi się do tradycji pogranicza, itd.), organizuje Ośrodek „Pogranicze – 
Sztuk Kultur, Narodów” w Sejnach
6 – Zawody sportowe w „Šilainė“ „Sąsiedzi“
6 – Festyn ludowo – rekreacyjny w Zelwie –  organizator UG w Gibach, GOK w Gibach 
10/11 – Ogólnopolski Przegląd Kabaretów „O Złote Jajo Sejneńskiego Tura”, organizuje Ośro-
dek Kultury w Sejnach
12 – Otwarty turniej siatki piłki plażowej, organizuje Ośrodek Kultury w Sejnach
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12/13 – Wyjazd uczniów do Pszczelnika, organizuje SLwP
16/20 – Warsztaty Taneczne, organizuje Ośrodek Kultury w Sejnach
18/20 – X Dni Sejny, organizuje Urząd Miasta Sejny
20 – Festiwal Teatrów Stodolanych w skansenie w Puńsku SLwP, organizuje DKL w Puńsku
26 – Na Anny w „Šilainė“, organizuje SLKEwP
01.07 – 31.08 Sejneńskie Lato Muzyczne 2008 Sejneński Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami 
w Sejnach
Lipiec Przegląd Piosenki Ludowej III edycja – Urząd Miasta Sejny
Lipiec Jarmark Sztuki Ludowej, III edycja – Urząd Miasta Sejny
Lipiec-sierpień Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski – Urząd Miasta Sejny
Lipiec Dzień Gib – Festyn lata z radiem 5 – Urząd Gminy w Gibach
Lipiec Uroczyste obchody rocznicy Obławy Augustowskiej przy Pomniku-Krzyżu – organizuje 
UG w Gibach 
Lipiec Międzynarodowe sympozjum „NOWA AGORA” (Sejny-Wilno) Ośrodek „Pogranicze – 
sztuk kultur, narodów” w Sejnach
Lipiec – Festyn rekreacyjno-sportowy w Rudawce – organizator UG Płaska, harcerze, miesz-
kańcy wsi Rudawka

Sierpień
5/9 – XV Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorium Sejneni-
sis” Warsztaty Organowe – organizuje Ośrodek Kultury w Sejnach
9 – Święto Piosenki Estradowej – organizator SLMwP
9/10 – Dni Krasnopola, organizuje Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Krasnopolu



Kultura
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10 – Święto chleba, miodu i mleka w „Šilainė“ SLKEwP, organizują UG w Puńsku i LCKL
14 – Kongres litewskich terenów etnicznych w Puńsku, LCKL, SLKEwP, UG w Puńsku
15 – Zielna, dni Puńska, organizatorzy: UG w Puńsku, LCKL, SLwP, SLKEwP, DKL w Puńsku, 
Klub sportowy „Punia
17/27 – Tratwa Muzykantów Pomiędzy Nowym Jorkiem a Sejnami 
(Tratwa Muzykantów to międzynarodowe spotkanie poświęcone kulturze jidysz, warsztaty 
muzyczne prowadzone przez najwybitniejszych muzyków klezmerskich z Nowego Jorku dla 
młodych muzykantów z Europy Środkowowschodniej), organizuje Ośrodek „Pogranicze – 
Sztuk Kultur, Narodów” w Sejnach
21/23 – „Blues nad Marychą” , organizuje Ośrodek Kultury w Sejnach
23 – Zamknięcie sezonu turystycznego w „Šilainė“- „Sąsiedzi“, organizatorzy SLKEwP
28/30 Międzynarodowy Plener Fotograficzny „Fauna i Flora Ziemi Sejneńskiej”, organizuje 
Ośrodek Kultury w Sejnach
29/31 -15-lecie Stowarzyszenia Litewskiej Młodzieży w Polsce, organizuje SLMwP
koniec sierpnia Coroczny koncert „Pożegnanie Lata”, organizuje Ośrodek Kultury w Sejnach
sierpień – festyn ludowo – rekreacyjny w Frąckach, Zelwie, Gibach – organizator UG w Gibach, 
GOK w Gibach
I połowa sierpienia – Dni Krasnopola –  organizator Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Krasnopolu, UG w Krasnopolu 
I połowa sierpnia – Rock Szanty Festiwal Serwy – organizotor UG Płaska
I połowa sierpnia – Festyn Ludowy – organizator UG Płaska 

Wrzesień
14 – XX -lecie zespołu etnograficznego “Gimtinė”, organizują SLKEwP, LCKL

Październik
4 – Święto kapel ludowych w DL w Sejnach, organizuje DL w Sejnach
12 – III Święto Muzykujących Rodzin w DKL w Puńsku, organizuje DKL w Puńsku
25/26 – Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego (Księga, której inicjatorami byli Czesław Mi-
łosz, Tomas Venclova i Andrzej Strumiłło, odwoływać się będzie do tradycji i dziedzictwa 
Wielkiego Księstwa Litewskiego), organizuje Ośrodek „Pogranicze – Sztuk Kultur, Narodów” 
w Sejnach
31 – Koncert zaduszkowy w DKL w Puńsku , organizują SLwP, DKL w Puńsku
Październik – Święto Ziemniaka – organizator Stowarzyszenie Maćkowa Ruda, Szkoła Pod-
stawowa w Maćkowej Rudzie 

Listopad
2 – Koncert zaduszkowy w DL w Sejnach, organizuje DL w Sejnach
7/8 – Jagiellonium Sejneńskie, („Jagiellonium Sejneńskie” to projekt zmierzający do opisania, 
odbudowania i promocji Sejn jako miasteczka z ducha jagiellońskiej Rzeczpospolitej, poło-
żonego na pograniczu z Wielkim Księstwem Litewskim), organizuje Ośrodek „Pogranicze 
– Sztuk Kultur, Narodów” w Sejnach
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15/16 -XV Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych w DKL w Puńsku, organizują  
SLwP i DKL w Puńsku
17/23 – Sejneńska Akademia Dialogu (Projekt składać się będzie z trzech komponentów: La-
boratorium Praktyk Interkulturowych, Sympozjon „Nowa Agora”, Człowiek Pogranicza. Spo-
tkaniom towarzyszyć będą prezentacje artystyczne, koncerty, spektakle teatralne, projekcje 
filmowe, wystawy) organizuje Ośrodek „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach

Grudzień
14 – Wieczór adwentowy w DL w Sejnach, organizuje DL w Sejnach


