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Koncert charytatywny "Piłsudski pamięcią
przyzywa” już dziś w Telewizji Polonia

Koncert charytatywny „Piłsudski pamięcią
przyzywa!” fot. Ryszard Rotkiewicz

Dziś o 18.55 T elewizja Polonia wyemituje
drugi koncert charytatywny "Piłsudski
pamięcią przyzywa”. Środki zebrane
podczas koncertu zostaną przeznaczone
na odbudowę Parku Pamięci w Zułowie,
miejsca narodzin Józefa Piłsudskiego.

W koncercie ujrzymy znane polskie g wiazdy
estrady litewskiej (i nie tylko), jak też nie miej
znane zespoły folklorystyczne m.in.
reprezentantkę Litwy na Eurowizji Ewelinę Saszenko, piosenkarkę Katarzynę Niemyćko,
„Kapelę Wileńską”, zespół „Mejszag olanki”, chóry zespołów „Zg oda” i „Wileńszczyzna”.
W koncercie również wystąpi śpiewak operowy Maciek Nerkowski oraz syn mera rejonu
solecznickieg o Zdzisław Palewicz.

„Jednym z podstawowych celów teg o koncertu charytatywneg o jest zebranie środków na
stworzenie parku pamięci narodowej. Park planujemy otworzyć za pięć lat na 150.
rocznicę urodzin Marszałka” - opowiedział  o celach koncertu PL DELFI Edward
Trusewicz, wiceminister kultury i sekretarz Związku Polaków na Litwie oraz prowadzący
koncertu.

Sekretarz ZPL podkreślił , że nie zważając na zdystansowanie władz polskich  do
projektu, wierzy w pomyślność przedsięwzięcia. „Mamy nadzieję, że pamięć o człowieku,
który dał Polsce „wolność, g ranice, moc i szacunek” żyje nie tylko wśród Polaków na
Litwie, ale wszędzie tam, g dzie biją polskie serca” - tymi słowami zakończył koncert
Trusewicz.

W roku 2010 odbyła się pierwsza edycja koncertu charytatywneg o „Piłsudski pamięcią
przyzywa!”. Środki zebrane podczas koncertu zostały przeznaczone na odbudowę parku
pamięci w Zułowie. Za zebrane 20 tys. euro Związek Polaków na Litwie zdołał  zburzyć
pokołchozowe farmy i usunął kilkaset metrów sześciennych betonowych fundamentów,
które były wybudowane w miejscu byłeg o majątku zułowskieg o po 1945 roku.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych
portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób
rozpowszechniać bez zg ody DELFI. Jeśli zg oda DELFI zostanie uzyskana, trzeba
obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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