Lietuva pradeda minėti Žalgirio mūšio 610-ąsias metines
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Prieš 610 metų birželio 3-iąją iš Trakų į lemiamą kovą prieš Kryžiuočių ordiną pajudėjo keturiasdešimt
pulkų iš 18 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių. Jiems vadovavo Lietuvos kunigaikštis Vytautas
Didysis.
Gegužės 28 d. šia proga vyks išskirtinis renginys, skirtas pagerbti Lietuvos karžygių atminimą.
8 val. ryto Utenos rajone, Sirutėnų kaime, Jono Šimonėlio skulptūrų parke, įvyks iškilmingas
paminklinio akmens, skirto Žalgirio mūšio 610-osioms metinėms paminėti, išlydėjimas į Griunvaldo
lauką Lenkijoje. Akmenį puoš lietuviškas Vytis ir užrašas lietuvių ir lenkų kalbomis „Nuo lietuvių
tautos už bendrą pergalę“.
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (LBKS), Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų
ramovės ir Lietuvos kariuomenės Rezervo karių asociacijos iniciatyvą visuomeniniais pagrindais
sukurti pergalės įamžinimo atminimą įgyvendino liaudies menininkas Valentinas Šimonėlis. Apie 14
tonų sveriantį akmenį šiam tikslui dovanojo kupiškėnas Alfredas Aidukas.
Renginio metu įžanginį žodį Žalgirio paminklo projekto iniciatorių ir organizatorių vardu tars LBKS
vadas Perlis Vaisieta, šventėje planuoja dalyvauti garbūs svečiai - LR Seimo Pirmininkas prof. Viktoras
Pranckietis, Lietuvos kariuomenės patarėjas, karo istorikas prof. Valdas Rakutis, buvęs Lietuvos
Respublikos ambasadorius Lenkijos Respublikoje Šarūnas Adomavičius, dabartinis Lietuvos
Respublikos ambasadorius Lenkijos Respublikoje Eduardas Borisovas, Lenkijos ambasados pirmasis
patarėjas, Lenkijos instituto Vilniuje direktorius Paweł Krupka, Lietuvos kariuomenės vyr. kapelionas
plk. ltn. Rimas Venckus, Utenos raj. savivaldybės meras Alvydas Katinas, Kupiškio raj. savivaldybės
meras Dainius Bardauskas.
Renginį papuoš etnografinių daudyčių sutartinės ir istorinės karo dainos, kurias atliks Vilniaus
kultūros centro folkloro ansamblio „JORĖ“ vyrų grupė (vad. Rūta Aleksiūnienė) ir operos solistas
Jonas Sakalauskas.
Po iškilmingos renginio dalies Lietuvos kariuomenės vilkikas su pakrautu paminkliniu akmeniu, vyks į
Uteną. Apie 9 val. jis, lydimas Aukštaitijos krašto baikerių, nuo Utenos miesto stadiono „Utenis“
pajudės link Kauno. Prie Kauno koloną pasitiks ir paminklinio akmens palydos garbę iki pat Lietuvos –
Lenkijos sienos perims Lietuvos kariuomenės baikerių klubas „Perkūnas“. Preliminariai planuojama
Kalvarijos pasienio punktą pasiekti apie 13 val.., o paminklinį akmenį Griunvalde (Lenkijoje) pastatyti
apie 18-19 val. Visos kelionės Lietuvos teritorijoje metu koloną lydės ir viešąją tvarką užtikrinti padės
Lietuvos kelių policija.
Projekto partneriai: Lietuvos kariuomenė, Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje.
Renginio rėmėjai: Utenos raj. savivaldybė, Lietuvos kelių policija, Lietuvos kariuomenės baikerių
klubas „Perkūnas“, asociacija „Lietuvos Motociklistų Klubas / LMK“.
Paminklo kelionės logistikos draudikas - AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje
Paminklo sukūrimo ir pastatymo Žalgirio mūšio lauke rėmėjai – visos Lietuvos geros valios žmonės.
Maloniai kviečiame žiniasklaidos atstovus apie šį įvykį informuoti visuomenę!
SVARBU:
Dėl galiojančių karantino sąlygų renginyje (Sirutėnų k. ir kolonos palydoje) gali dalyvauti tik iki 30
asm. Dėl šios priežasties organizatorių vardu atsiprašome, kad bus ribojamas norinčių dalyvauti
renginyje žmonių skaičius.
Projekto atsakingi organizatoriai:
mjr. Donatas Mazurkevičius
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8 615 67131
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