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Koncert „Chwała Bohaterom” – Świdnik, 1 marca
2021 [TRANSMISJA ON-LINE]

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Miejskim Ośrodku Kultury w
Świdniku odbył się koncert pt. „Chwała
Bohaterom!”, podczas którego wystąpili:

zespół Forteca – zespół historyczno-patriotyczny powstały, którego motywem ich
twórczości jest historia okresu okupacji.

Tadeusz „Tadek” Polkowski – polski raper, współzałożyciel zespołu hip-hopowego
Firma. Od 2012 jest organizatorakcji „Rodacy – Bohaterom”, której celem jest
pomoc rodzinom polskich kombatantów zamieszkałych na Kresach poza granicami
Polski.

Norbert „Smoła” Smoliński – polski muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów,
założyciel i lider zespołu CONTRA MUNDUM. Solowe występy wokalisty „Smoły”
Smolińskiego, to niejako historyczne spektakle, w czasie których muzycy
przeprowadzają Słuchacza po meandrach polskich dziejów. To oryginalna forma
poznawania naszej historii i kultury poprzez wersy polskiej, patriotycznej poezji
wybitnych Mistrzów pióra

 

W ramach obchodów wystąpiła również grupa rekonstrukcyjna: GRH im. 1 Pułku Legii
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Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ.

W holu kina Lot stanęła także wystawa pt. „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci.
Danuta Siedzikówna „Inka” 1928 – 1946”, przygotowana przez lubelski IPN, poświęcona
zamordowanej przez komunistycznych oprawców niezłomnej sanitariuszce 5. Wileńskiej
Brygady Armii Krajowej. Będzie ją można oglądać do 10 marca, w godzinach pracy
placówki, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

„Oficjalnym Partnerem koncertu patriotycznego pt. „Chwała Bohaterom!” z okazji
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Samorząd Województwa Lubelskiego w
ramach programu „Warto być Polakiem” .

Patroni honorowi wydarzenia:

Elżbieta Kruk – poseł Parlamentu Europejskiego

Artur Soboń – poseł na Sejm RP

Jarosław Stawiarski – marszałek województwa lubelskiego

Lech Sprawka – wojewoda lubelski

Waldemar Jakson – burmistrz Świdnika

Patroni medialni:

TVP 3 Lublin

Polskie Radio Lublin

Głos Świdnika

Świdnik – wysokich lotów!

Partnerzy Koncertu:

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – mecenas kultury i sportu na Lubelszczyźnie

PGE Dystrybucja S.A.

Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek w Świdniku

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Świdniku


