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15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego, obchodzone w
rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku, w
Zułowie odsłonięte zostaną dwie kolejne stele. Związek
Polaków na Litwie, który opiekuje się rodzinną
miejscowością marszałka Józefa Piłsudskiego, uczci
zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości -
Romana Stanisława Dmowskiego i Ignacego Jana
Paderewskiego.

Przedstawiciele Ambasady RP w Wilnie, Związku Polaków
na Litwie oraz innych polskich organizacji i instytucji działających na Litwie 15 sierpnia złożą hołd twórcy
niepodległej Polski Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu na Cmentarzu na Rossie. Uroczystość odbędzie się o godz.
10.30. 

Jak co roku, obchody Święta Wojska Polskiego odbędą się również w Zułowie, w miejscu, gdzie stał dom rodzinny
Marszałka Józefa Piłsudskiego. W alei Pamięci Narodowej w Zułowie odsłonięte zostaną stele
upamiętniające Romana Stanisława Dmowskiego - polityka, publicystę, ministra, współzałożyciela Narodowej
Demokracji, który działał na rzecz odbudowy niepodległej Polski oraz Ignacego Jana Paderewskiego - działacza
niepodległościowego i polityka, premiera i ministra, który wniósł wielki wkład w sprawę odrodzenia niepodległej
Polski oraz Wojska Polskiego, a także wybitnego pianistę i kompozytora.

Uroczystości w Zułowie rozpoczną się o godz. 14.00.

Zułów jest miejscem ważnym dla Polaków - urodził się i pierwsze lata życia spędził tam przyszły Naczelnik Państwa
Józef Piłsudski. Dwór Piłsudskich spłonął w 1874 r., rodzina sprzedała wówczas majątek. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości powstał pomysł odbudowania dworku. Po śmierci marszałka Komitet Odbudowy Zułowa
postanowił przekształcić Zułów w miejsce pamięci narodowej. W 1937 r. odbyło się otwarcie parku-rezerwatu
urządzonego według projektu inżyniera prof. Romualda Gutta i inżyniera ogrodnictwa Alicji Scholtzówny. W
uroczystości uczestniczyli m.in. prezydent Ignacy Mościcki i marszałkowa Aleksandra Piłsudska. W obrębie
fundamentów dworku zasadzony został wówczas dąb, który rośnie do dziś. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił
jednak kontynuowanie realizacji projektu prof. Gutta. Po wojnie teren został całkowicie zniszczony, w miejscu parku
powstały zabudowania sowchozowe. Dopiero kiedy w 2005 r. właścicielem 5-hektarowej działki został ZPL, zaczęło
się stopniowe przywracanie godnego wyglądu Zułowa. W 2010 r. zostały zasadzone pierwsze dęby i ustawione
pierwsze stele w Alei Pamięci Narodowej.
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