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Polecamy obejrzeniu film z Uroczystego Zakończenia Festiwalu Huculskiego w Łodzi

Wszystko, co dobre szybko się kończy… i po ośmiu miesiącach wspaniałej huculskiej przygody
dotarliśmy do Łodzi na Uroczyste Zakończenia Międzynarodowego Festiwalu Huculskiego.
Wspaniałą, galową oprawę wydarzenia, które miało miejsce w dniach
21-22 października 2011 r
. zapewnił główny organizator wydarzeń festiwalowych w Łodzi:
Centrum Kultury Młodych
oraz współorganizatorzy:
Oddział Karpacki Polskiego Towarzystwa Karpackiego
,
Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi
przy współpracy z
Parafią Św. Faustyny w Łodzi
.

Łódź została wybrana nieprzypadkowo na miejsce zakończenia festiwalu, gdyż miasto to czuje
i rozumie tradycje i bogactwo innych kultur i z tego ośrodka wywodzą się osoby i instytucje
zasłużone dla poznania i promocji kultury Karpat i Huculszczyzny. Należy tu wymienić
Ce
ntrum Kultury Młodych
z panią
Dyrektor Krystyną Weintritt
,
Oddział Karpacki PTT
z Panią
Prezes Ewą Kuziemską
, organizujących corocznie spotkania z kultura gór,
Wydział Architektury Politechnika Łódzkiej
z
dr Włodzimierzem Witkowskim
wielkim znawcą i badaczem architektury Huculszczyzny,
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
ze wspaniałą kolekcją sztuki huculskiej. Z tego miasta wywodzą się także znawca Karpat,
organizator i miłośnik kultury górali ruskich Pan
Tadeusz Kiełbasiński,
reżyser, działacz i znawca zagadnień wielokulturowości
Waldemar Czechowski
,
Stanisław Flakiewicz
- zbieracz map i pocztówek o tematyce karpackiej.
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Uroczystości miały miejsce w siedzibie Centrum Kultury Młodych przy ul. Lokatorskiej 13.
Gościem honorowym wydarzenia był ks. proboszcz Alfons Górowski z parafii Św. Marcina w
Grywałdzie - wieloletni proboszcz parafii w Kołomyi, zasłużony dla propagowania pamięci S.
Vincenza na Ukrainie. Oprawę muzyczną zapewnił zespół "Huculi" M. Iliuka z Żabiego.

Piątkowy wieczór rozpoczęły dźwięki huculskich trembit i prezentacja dotycząca współczesn
ej pamięci o S. Vincenzie w Polsce i na Ukrainie
, którą wygłosił
Piotr Kłapyta
. Odbyliśmy swoistą wędrówkę śladami pisarza od Słobody Rungurskiej po Kraków, gdzie trwa
pamięć o dziele i przesłaniu S. Vincenza. Przebieg ostatniego festiwalu huculskiego w 2008 r
przedstawiał z kolei
film
Krzysztofa Krzyżanowskiego
"
Od Krakowa do Słobody
", który autor zaprezentował zebranej licznie publiczności. Atrakcją wieczoru było widowisko
teatralne "Dobosz" w reżyserii
Adama Łoniewskiego
opartego na tekstach S. Vincenza z autentyczną muzyką huculską, które zaprezentował
Teatr REBELIA
z Centrum Kultury Młodych.

Po spektaklu odbył się wernisaż dwóch wystaw: „Prawda starowieku. Prawda o świecie
mądrym, dobrym i szczęśliwym”
prezentują
cej eksponaty huculskie z Muzeum Etnograficzno – Archeologicznego
w Łodzi, która
przygotowały:
Pani Aldona Plucińska
i
Pani Alicja Woźniak
z Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego w
Łódzi oraz
„Huculszczyzna na starych pocztówkach” –
ze zbiorów
Stanisława Flakiewicza z Oddziału Karpacki PTT w Łodzi.
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{slimbox_1_2 images/obrazki/pa210065.jpg| images/obrazki/mpa210065.jpg| Pani Dyrektor
Centrum Kultury Młodych Krystyna Weintritt i Ewa Kuziemska Prezes Oddziału Karpackiego
PTT przywitały gości uroczystości || images/obrazki/pa210127.jpg|
images/obrazki/mpa210127.jpg |Teatr Rebelia zaprezentował widowisko Dobosz w reżyserii A.
Łoniewskiego||images/obrazki/pa210060.jpg| images/obrazki/mpa210060.jpg |Wieczór
poprowadzili Justyna i Piotr Kłapytowie||images/obrazki/pa210170.jpg|
images/obrazki/mpa210170.jpg |Wernisaż wystawy Prawda Starowieku, w centrum Ks. A.
Górowski - gość honorowy wydarzenia||images/obrazki/pa210178.jpg|
images/obrazki/mpa210178.jpg |Adam Łoniewski wraz z rodziną, Krzysztof Krzyżanowski, i
Pani Dytrektor Krystyna Weintritt wraz z kapelą Huculi||images/obrazki/pa210085.jpg|
images/obrazki/mpa210085.jpg |Ewa Rutkowska i dyrektor Krystyna Weintritt z Centrum Kultury
Młodych oraz autorzy relacji w towarzystwie kapeli Huculi}

Następnego dnia, 22 pażdziernika 2011 r (sobota) uroczystości zakończenia festiwalu
rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Św. Faustyny na łodzkim Placu Niepodległości.
Nabożeństwo w intencji Stanisława i Ireny Vincenzów oraz wszystkich organizatorów festiwalu
koncelebrowali Ks. Alfons Górowski i Ks. Prałat Wiesław Potakowski.

W homilii ks. Górowski powiedział: to nie przypadek że spotkaliśmy się dziś w dniu pierwszego
wspomnienia bł. Jana Pawła II - "spiritus movens " jednoczącej się Europy, który był
spadkobiercą i realizatorem idei Stanisława Vincenza. To, że w Polsce rozwinęła się idea
pamięci Vincenza jest ważne, ponieważ wskazane przez niego wartości są i będą kluczowe do
tworzenia zjednoczonej Europy. S. Vincenz pisał, że nie można zrezygnować z różnorodności
narodów i grup etnicznych, a u podstaw jedności leżą prawda oraz wolność i wartość ludzkiej
duszy.
Podkreślił nieprzypadkowość tego, że Festiwal
Huculski w 40 rocznicę śmierci S. Vincenza kończy się na Placu Niepodległości(Placu
Wolności) - "Swobody" w języku ukraińskim, co stanowi klamrę spinającą miejsce Jego
narodzin (Słoboda Rungurska) i umiłowanie wolności wewnętrznej przez całe życie.

Po nabożeństwie spod kościoła ruszył uroczysty pochód z pochodniami i muzyką huculską,
który przeszedł ulicą Rzgowską pod Centrum Kultury Młodych. Tutaj miał miejsce biesiada
polsko-huculska, której towarzyszył koncert zespołu Huculi i Zespołu Pieśni i Tańca Łódź.
Będziemy długo wspominać niesamowitą atmosferę i gościnność organizatorów z Łodzi drugiej stolicy huculskiej w Polsce.
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{slimbox_1_2/images/obrazki/pa220224.jpg| images/obrazki/mpa220224.jpg |Trembity
huculskie towarzyszyły pochodowi na zakończenie festiwalu|

|images/obrazki/pa220221.jpg| images/obrazki/mpa220221.jpg| Pochód ulicali Rzgowską i
Lokatorską prowadzili Kapela Huculi i Zespół Pieśni i Tańca
Łódź||images/obrazki/pa220243.jpg| images/obrazki/mpa220243.jpg| Zespół Pieśni i Tańca
Łódź zaprezentował tańce i zabawy z różnych regionów Polski||images/obrazki/pa220288.jpg|
images/obrazki/mpa220288.jpg| Ks. A. Górowski oczarował wszystkich słuchaczy reczitalem
gitarowym||images/obrazki/pa220277.jpg| images/obrazki/mpa220277.jpg| W trakcie biesiady
można było nauczyć się tańców huculskich||images/obrazki/pa220265.jpg|
images/obrazki/mpa220265.jpg| W trakcie biesiady można było nauczyć się zabaw ludowych||}

Piotr Kłapyta, Marianna Konieczna
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