
32   |  POlOniA AZeRbeJDŻAńSkA №1

KULTURA

В р а м к а х 
п р о в о д и -
мых в баку 
первых ев-
ропейских 

игр (13-15 июня 2015 
г.), в Азербайджанской 
государственной фи-
лармонии им. Мусли-
ма Магомаева состоял-
ся «день Польши». В 
программе мероприя-
тия были представле-
ны две выставки, кото-
рые демонстрировали 
туристический потен-
циал Польши, совре-
менную польскую 
архитектуру, а также 

Pierwsze w historii igrzy-
ska europejskie zorga-
nizowane w baku w 
dniach 13-28 czerwca 
2015 r. zainagurowało 

wydarzenie pod nazwą „Gala Pol-
ska”. Miało ono miejsce w Azerbej-
dżańskiej Filharmonii narodowej 
im. Muslima Magomajewa. Otwo-
rzył je koncert poprowadzony przez 
znanego polskiego dyrygenta Ma-
cieja nałęcz-niesiołowskiego, który 
wraz z Azerbejdżańską Państwową 
Orkiestrą Symfoniczną im. Uzeira 
Hajibeyli towarzyszył światowej 
sławy pianiście krzysztofowi Ja-
błońskiemu, również Polakowi. W 
programie znalazł się koncert forte-
pianowy f-mol Fryderyka Chopina, 
„krzesany” Wojciecha kilara oraz 
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здания, построенные поль-
скими зодчими в баку в конце 
XiX - начале XX веках. нико-
го не оставил равнодушным 
концерт известного поль-
ского пианиста кшиштофа 
Яблонского, выступившего с 
Азербайджанским государ-
ственным симфоническим 
оркестром им. Узеира Гад-
жибейли, под управлением 
польского дирижера Мар-
чина наленч-нешеловского. 
были исполнены произве-
дения Фредерика Шопена, 
Войцеха килара и кара ка-
раева. Гости «дня Польши» 
ознакомились с коллекцией 
польского дизайнера и по-
пробовали польскую нацио-
нальную кухню.

«день Польши» был организован посольством 
республики Польша в Азербайджане и националь-
ным олимпийским комитетом этой страны. В ме-
роприятии приняли участие общественные деяте-
ли и деятели культуры Азербайджана, сотрудники 
дипломатических миссий, а также представители 
польской спортивной делегации на первых евро-
пейских играх в баку.

utwory Gara Garayewa. Mi-
strzowska interpretacja mu-
zyki Chopina została przyję-
ta owacyjnie.

koncertowi towarzyszyły 
wystawy: „Welcome to Po-
land” prezentująca turystycz-
ne walory Polski oraz druga 
poświęcona polskim archi-
tektom pracującym w baku 
na przełomie XiX/XX wieku.

Goście mogli także podzi-
wiać kolekcję współczesnej 
mody autorstwa młodej pol-
skiej projektantki.

Smakowitym dopełnie-
niem tego wieczoru były suto 
zastawione stoły, na których 
królowały specjały naszej 
kuchni przygotowane przez 
polskich mistrzów sztuki ku-
linarnej.

Ogromny zaszczyt i ra-
dość sprawili organizatorom 
licznie przybyli goście. Zaszczycili nas swą obecnością za-
równo przedstawiciele władz, jak i świata kultury i nauki, 
członkowie korpusu dyplomatycznego, bakijskiej Polonii, 
sportowcy oraz wielu azerbejdżańskich przyjaciół Polski.

„Galę Polską” przygotowali wspólnie Polski komitet 
Olimpijski pod przewodnictwem prezesa Andrzeja kra-
śnickiego, Fundacja ludwiga van beethovena z prezes 
elżbietą Penderecką oraz zespół Ambasady RP w baku.


