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AKTUALNOŚCI

PO LACY N A ŚW IE CI E
Ukraina
Obchody roku Słowackiego
Na Ukrainie trwają przygotowania
do 200. rocznicy urodzin polskiego
wieszcza narodowego, Juliusza
Słowackiego. Uroczystości z tej okazji
odbędą się w Krzemieńcu
na zachodniej Ukrainie, gdzie
4 września 1809 roku poeta przyszedł
na świat i w Kijowie, gdzie zostanie
odsłonięty pomnik Słowackiego.
W ceremonii wezmą udział ministrowie
kultury Polski i Ukrainy, Bogdan
Zdrojewski i Wasyl Wowkun,
oraz wicepremier ukraińskiego rządu
Iwan Wasiunyk – poinformował PAP
dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie
Jerzy Onuch.
Obelisk stanie na skwerze przy ulicy
Kostiolnej (Kościelnej) w centrum
stolicy, tuż obok
kościoła
rzymskokatolickiego
pod wezwaniem
św. Aleksandra.
Główne obchody
rocznicy urodzin
Słowackiego
zaplanowano na
Juliusz Słowacki 4-6 września
w Krzemieńcu –
powiedział PAP Iwan Besiada
z administracji obwodu tarnopolskiego,
do którego należy to miasto. Pierwsze
dwa dni poświęcone będą
konferencjom naukowym polskich
i ukraińskich literatów
oraz prezentacjom ich utworów.

6 września, na zakończenie obchodów,
zaplanowano uroczystą akademię
poświęconą Słowackiemu, akcję
literacką “Dialog dwóch kultur”
oraz odsłonięcie okolicznościowej
tablicy pamiątkowej. Tego dnia
w mieście odbędzie się również święto
ulicy Juliusza Słowackiego.
Od 2004 roku w Krzemieńcu działa
muzeum Słowackiego – znajduje się
ono w dworku rodziny Słowackich.
Zgodnie z decyzją Sejmu rok 2009 jest
rokiem Juliusza Słowackiego.
Kurier Wileński/PAP/Kresy.pl
Gra miejska we Lwowie
We Lwowie
rozpoczęła się 23
sierpnia miejska gra
poświęcona opozycji
antykomunistycznej.
Polska i ukraińska
młodzież będzie
starała się odnaleźć
jej ślady oraz wczuć się
w rolę dysydentów.
Pierwszy etap gry
odbył się na początku
sierpnia w Gdańsku.
20 nastolatków z Polski
i 20 z Ukrainy
wspominało wydarzenia,
do których doszło 20 lat
temu w tym mieście. Młodzi ludzie
odwiedzili Stocznię Gdańską
oraz rozmawiali ze świadkami
wydarzeń. Pomysłodawczyni akcji,

Anna Łazar z Instytutu Polskiego
w Kijowie powiedziała Polskiemu Radiu,
że głównym elementem było
wczucie się w role opozycjonistów.
Podobne zadanie stanie przed
uczestnikami lwowskiej części gry
ulicznej, choć będzie ona miała bardziej
historyczny charakter. Na przykład
na podstawie zdjęć młodzież będzie
musiała odnaleźć miejsce, gdzie były
demonstracje antykomunistyczne,
czy przechowywano nielegalną prasę.
Anna Łazar z Instytutu Polskiego
w Kijowie zwraca uwagę, że takie
działania służą budowie porozumienia
między młodymi Ukraińcami i Polakami:
Katedra Łacińska we Lwowie

stoją one w opozycji do głośnego
niedawno „Rajdu europejskimi śladami
Stepana Bandery”.
IAR/Kresy.pl

Litwa
I Światowy Zjazd Wilniuków
Mszą świętą w kaplicy Ostrobramskiej
10 sierpnia zainaugurowany został
I Światowy Zjazd Wilniuków. Mszę
w intencji byłych i obecnych
mieszkańców Wilna celebrował
wywodzący się z W ileńszczyzny
kardynał Henryk Gulbinowicz.
Zjazd odbywał się w ramach projektu
„Wilno Europejską Stolicy Kultury”.
Okazją do spotkania jest też
obchodzone w tym roku - 1000-lecie
pierwszej pisemnej wzmianki o Litwie.
Na zlot przyjechało około tysiąca gości głównie z Polski, ale także z W ielkiej
Brytanii, Szwecji, Stanów
Zjednoczonych i Kanady.
Organizatorzy spotkania pokazali
wielokulturowy i wielonarodowy
charakter litewskiej stolicy. Prezentacja
polskiego dziedzictwa kulturowego,

które stanowi nieodłączną
część Wilna, została
jednym z głównych celów
I Światowego Zjazdu
Wilniuków.
Zlot trwał osiem dni. W tym
czasie w ramach zjazdu
zorganizowano wiele
atrakcji - koncerty muzyki
organowej i fortepianowej,
występy zespołów
ludowych i jazzowych,
kiermasz na wileńskiej
starówce, czy też spływ
kajakowy W ilią, śladami
Hrabiego Tyszkiewicza.
Zjazd wspierał finansowo
Senat RP i Fundacja
Pomocy Polakom
na W schodzie.
IAR/Kresy.pl

Wilno. Ostra Brama.

