Podlaskie na Dniu Polski w Mińsku

Wystawy, koncerty, spotkania z polską tradycją i historią – w
Mińsku odbyła się II edycja Dnia Polski. Wydarzenie organizują
Instytut Polski i Ambasada RP w Mińsku przy współpracy z
władzami stolicy Białorusi. W obchodach „Dnia Polski”
uczestniczyła oficjalna delegacja Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego, na czele z członkiem zarządu
Wiesławą Burnos.
Marszałek Burnos wspólnie z Ambasadorem RP na Białorusi
Arturem Michalskim i wice-merem Mińska oficjalnie zainaugurowali
otwarcie „Dnia Polski w Mińsku”, witając publiczność.
Podczas przemówienia inauguracyjnego Wiesława Burnos
przekazała mieszkańcom Białorusi pozdrowienia od Marszałka
Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, podkreślając
szczególny wymiar relacji sąsiedzkich województwa podlaskiego z
Białorusią oraz zapewniając, o ich dalszym aktywnym umacnianiu i
rozwoju.
Dla odwiedzających podlaskie stoisko mieszkańców stolicy, Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego przygotował szereg
atrakcji prezentujących walory regionu. Miłośnicy podlaskiej kuchni
mogli spróbować regionalnych przysmaków. Ogromną
popularnością cieszyły się również podlaskie zioła. Całość stoiska
Województwa Podlaskiego uzupełniały materiały promujące
największe atrakcje turystyczne regionu.
Podczas polskiego festiwalu można było zobaczyć kilka wystaw
m.in. w Galerii Mińsk pokazywana była ekspozycja „15 lat Polski w
Unii Europejskiej”. Wystawie „Krakowski Lajkonik” w galerii Michaiła
Sawickiego towarzyszył korowód Lajkonika z udziałem zespołu
Mlaskoty, który przeszedł ulicami przylegającymi do Górnego

Miasta. W rolę Lajkonika wcielił się Zbigniew Glonek, który odgrywa
ją już 31 lat. Na stoisku literackim można się było spotkać z
pisarzem Januszem Leonem Wiśniewskim, a na stoisku
edukacyjnym dowiedzieć się o kursy języka polskiego i możliwość
odbycia stażu w Polsce. Z okazji 200-lecia narodzin Stanisława
Moniuszki, który przyszedł na świat we wsi Ubiel pod Mińskiem,
orkiestra symfoniczna Capella Academia, chór kameralny Republiki
Białoruś oraz soliści Teatru Wielkiego Białorusi pod dyrekcją
Alaksieja Frałoua wykonali najsłynniejsze utwory Moniuszki, m.in.
arie z oper „Halka” i „Straszny dwór” oraz kompozycje chóralne.
Głównym wydarzeniem był występ na scenie w historycznej
dzielnicy Mińska Górne Miasto zespołu Golden Life, który
zaprezentował swoje największe hity.
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