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Aleppo, miasto – symbol i jego mieszkańcy, szczególnie ci najmłodsi, będą motywem
przewodnim dnia z Polską Akcją Humanitarną, który w sobotę 3 czerwca, organizują Dorota
Tyniec, Miejski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu. Zwieńczeniem akcji
będzie koncert charytatywny Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów „Zgorzelec dla Aleppo”.

Już od poniedziałkowego popołudnia, codziennie w holu MDK, od godziny 16.00 do 18.00,
można kupić wejściówki na sobotni koncert charytatywny „Zgorzelec dla Aleppo”.

A zainteresowanych działaniami pomocowymi, jakie PAH prowadzi w Aleppo i na terenie objętej
wojną Syrii, zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury już od sobotniego południa (od godz. 12),
gdzie:

- od godz. 12.00 będzie można obejrzeć i wylicytować prace wykonane w pracowni plastycznej
„Pod kopułą”. Licytacje zaplanowano na 12.00, 15.30 i 17.00

- od godz. 15.30 do 18.00 Miejska Biblioteka Publiczna będzie prezentować niezwykłą książkę
pt. „Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo” Grzegorza Gortata, wydaną przez wydawnictwo
Bajka, które cały dochód z jej sprzedaży przeznacza na wsparcie działań PAH. Dzięki
współpracy z księgarnią Verbum 20 egzemplarzy książki w cenie 34,90 zł będzie można kupić
na miejscu.

- ok. godz. 16.00 w sali kinowej odbędzie się spotkanie z Katarzyną Prokopowicz i Ewą
Ratyńską, przedstawicielkami Polskiej Akcji Humanitarnej. Goście przyjadą do Zgorzelca w
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zastępstwie Janiny Ochojskiej, która musiała niestety zmienić plany pobytu w naszym mieście.
Przysyła jednak do nas swoje najbliższe współpracownice i nagrany specjalnie dla Zgorzelca,
„filmowy list” z podziękowaniem za wsparcie działań kierowanej przez nią organizacji.

- o godz. 18.00, w sali widowiskowej MDK rozpocznie się koncert charytatywny „Zgorzelec dla
Aleppo” w wykonaniu Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów im. Tadeusza Grudzińskiego

Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Zgorzelec. Swój udział w akcji zapowiedzieli
także słuchacze zgorzeleckiego Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszystkie
środki zebrane podczas trwania sobotniej akcji zostaną przekazane na konto Polskiej Akcji
Humanitarnej jako wsparcie jej działań prowadzonych w objętym wojną Aleppo.

Sobota z PAH: 3 czerwca od godziny 12.00 do ok.19.00, Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu.
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