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день Полонии (польской диаспоры) 
и поляков за границей, а также день 
Государственного Флага Польши от-
мечается 2-го мая. В этот день в наци-
ональном музее искусств Азербайд-

жана прошел литературно-музыкальный вечер, 
который был организован Центром Польской 
культуры «Полония» при поддержке Посольства 
республики Польша в баку. с приветственной ре-
чью к присутствующим обратился Чрезвычайный 
и Полномочный посол республики Польша Марек 
Цалка. затем слово было передано председателю 
«Полонии» станиславе Муталлимовой. Вечер на-
чался с гимна «Марш Полония» и продолжился 
демонстрацией фильма, посвященного дню кон-
ституции 3-го мая (принятой в 1791 г. в Варшаве). 

D
zień Polonii i Polaków za Granicą oraz 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
obchodzony jest 2 maja. W tym dniu 
w narodowym Muzeum Sztuk Pięk-
nych Azerbejdżanu odbył się wieczór 

muzyczno-literacki zorganizowany przez Centrum 
kultury Polskiej „Polonia” przy wsparciu Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w baku. Wydarzenie otwo-
rzył swym przemówieniem Ambasador Pełnomocny 
i nadzwyczajny Rzeczypospolitej Polskiej w Republi-
ce Azerbejdżanu Marek Całka, który przywitał przy-
byłych gości. następnie głos zabrała przewodnicząca 
„Polonii” Stanisława Mutallimowa. Część artystyczną 
otworzył hymn „Marsz Polonia” oraz pokaz filmu po-
święconego konstytucji 3 Maja (przyjętej w 1791 roku). 
konstytucja ta była pierwszą w europie i drugą na 
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Эта конституция первая в европе и вторая в мире 
(после конституции сША).

В литературно-музыкальной части программы 
вечера прозвучали стихи и песни, исполненные 
на польском языке членами диаспоры и студента-
ми бакинского славянского Университета. Празд-
ничную атмосферу создали яркие национальные 
польские костюмы. бурными аплодисментами 
был встречен ансамбль юных скрипачей сумгаит-
ской детской школой искусств №3. В их исполне-
нии зрители услышали произведения известных 
композиторов Манчини «лунная река», Моцарта 

świecie (po konstytu-
cji Stanów Zjednoczo-
nych).

W programie lite-
racko-muzycznego wie-
czoru zabrzmiały pieśni 
i wiersze wykonywa-
ne w języku polskim 
przez członków polskiej 
diaspory i studentów 
bakijskiego Uniwer-
sytetu Słowiańskiego. 
Świąteczną atmosferę 
wydarzenia podkreśla-
ły piękne polskie stro-
je ludowe. Gromkim 
aplauzem przywitano 
zespół młodych skrzyp-
ków z dziecięcej szkoły 
artystycznej nr 3 z Su-
mgaitu. W ich wyko-

naniu zaprezentowane zostały publiczności utwory 
znanych kompozytorów: „księżycowa rzeka” (Manci-
ni), „Menuet” (Mozart) oraz „Walc” (Doga). następnie 
wystąpili pianiści uczęszczający do bakijskiego liceum 
muzycznego, którzy genialnie wykonali na fortepia-
nie arcydzieła światowej muzyki klasycznej. W dalszej 
części wieczoru prowadząca Sabina ismajyłowa opo-
wiedziała o życiu i twórczości wybitnego polskiego 
kompozytora Fryderyka Szopena, którego muzyka to-
warzyszyła jej narracji.

W uroczystości wzięli udział członkowie polskiej 
diaspory, przedstawiciele społeczeństwa i środków 
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«Менуэт», дога «Вальс». далее со-
стоялось выступление пианистов, 
учеников бакинского музыкального 
лицея, которые блестяще сыграли 
на фортепиано шедевры мировой 
классики. Ведущая вечера сабина 
исмаилова рассказала зрителям о 
жизненном и творческом пути из-
вестного польского композитора 
Фредерика Шопена. Монолог со-
провождался бессмертной музыкой 
величайшего гения. 

на праздничном мероприятии 
присутствовали члены польской ди-
аспоры, представители обществен-
ности и сМи, граждане Польши, ра-

ботающие в баку по контрактам, а также сотрудники 
польского посольства. По завершении концертной 
программы, учредитель польской диаспоры офил 
исмаилов отметил неоценимый вклад в организа-
цию вечера Посольства республики Польша в баку. 
Чрезвычайный и Полномочный посол республики 
Польша Марек Цалка поблагодарил всех участни-
ков литературно-музыкальной программы, посвя-
щенной знаменательному дню, за поддержку поль-
ских традиций. Вечер завершился общением гостей 
за чашкой ароматного азербайджанского чая.

masowego przekazu, pracujący na kontraktach w baku 
Polacy, a także personel polskiej ambasady. Po zakoń-
czeniu części artystycznej założyciel polskiej diaspory 
Ofił ismajyłow zwrócił uwagę na nieoceniony wkład 
polskiej placówki dyplomatycznej w baku w organiza-
cję wydarzenia. Ambasador Marek Całka podziękował 
wszystkim twórcom i wykonawcom literacko-muzycz-
nego programu za ich wkład we wspieranie polskiej 
tradycji w tym wyjątkowym i ważnym dniu. Uroczy-
stość zakończyło spotkanie zgromadzonych gości przy 
filiżance aromatycznej azerbejdżańskiej herbaty.


