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Koncert "Piłsudski pamięcią przyzywa”
Pierwszy kon cert "Piłsudski pamięcią
przyzywa" w 2010 r., fot. wiln oteka.lt
W piątkowy wieczór Telewizja Polon ia
wyemituje drug i kon cert ch arytatywn y
"Piłsudski pamięcią przyzywa”. Środki
zebran e podczas kon certu zostan ą
przezn aczon e n a odbudowę Parku Pamięci
w Zułowie, miejsca n arodzin Marszałka
Józefa Piłsudskieg o.
W kon cercie wystąpią g wiazdy wileń skiej
scen y muzyczn ej Katarzyn a Niemyćko i
Ewelin a Saszen ko, zespoły
"Wileń szczyzn a", "Zg oda", "Mejszag olan ki".
Wystąpi także "Kapela Wileń ska", śpiewak operowy Marek Nerkowski oraz Zdzisław
Palewicz jun ior.
"Zaprezen tujemy bukiet kultury polskiej dla rodaków n a świecie" - mówi org an izator i
prowadzący kon certu Edward Trusewicz, sekretarz Związku Polaków n a Litwie, a od
n iedawn a także wicemin ister kultury Litwy.
Pien iądze zebran e podczas kon certu przezn aczon e zostan ą n a tworzen ie Parku Pamięci
w Zułowie. Pierwotn y projekt, który zresztą został zrealizowan y przed wojn ą, jest
autorstwa arch itekta Romualda Gutta. On sam n azywał realizację w Zułowie
"n ajpiękn iejszym zadan iem swojeg o życia".
Źródła podają, że Gutt tak opowiadał o swoim projekcie: "Nie ch ciałem tworzyć an i
cmen tarza, an i symboliczn eg o pomn ika. Zułów to tylko miejsce, z któreg o wyrósł On . Tu,
w Zułowie, ch ciałem stworzyć miejsce kon templacji, których brak u n as tak daje się
wyczuwać, ch ciałem stworzyć miejsce, g dzie każdy będzie się móg ł skupić ch oć n a
piętn aście min ut, pomyśleć i spojrzeć w siebie".
Taki cel przyświeca i współczesn ym, którzy dążą do odbudowan ia parku pamięci,
zn iszczon eg o przez wojn ę i lata rządów radzieckich . "Ważn ym elemen tem parku będzie
aleja Pamięci Narodowej, która właśn ie powstaje. Zaszumią tu dęby upamiętn iające
postacie i wydarzen ia ważn e dla n arodu polskieg o, dla Wileń szczyzn y. Ma to być miejsce
refleksji i zadumy. Już teraz przyjeżdżają tu wycieczki turystyczn e, pielg rzymi, n asi
rodacy. W przyszłości miejsce to zostan ie rozbudowan e o akcen ty patriotyczn e, a g łówn e
miejsce przypadn ie oczywiście Józefowi Piłsudskiemu" - opowiada Edward Trusewicz.
Zakoń czen ie realizacji projektu przewidzian e jest n a 150. roczn icę urodzin Piłsudskieg o,
czyli za 5 lat. "Na razie władze polskie n ie partycypowały w koszty, to jest in icjatywa
społeczn a. Wierzymy, że to uleg n ie zmian ie, ale tak czy in aczej sądzę, że podołamy temu
wyzwan iu" - mówi E. Trusewicz.
Pierwszy kon cert został wyemitowan y przed dwoma laty. Wówczas zebran o 20 tys. euro.
Początek drug ieg o kon certu "Piłsudski pamięcią przyzywa" o 18.55, od razu po
Teleexpresie, w Telewizji Polon ia.
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