Od marca do października 2011 roku Wschód połączy się z Zachodem! Duże i małe
ośrodki kulturalne Polski i Ukrainy złączy wspólna idea Międzynarodowego Festiwalu
Huculskiego „Słowiańska Atlantyda” w 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza.
Centrum

tych

wydarzeń

będzie

królewski

Kraków,

okrzyknięty

„polską

stolicą

Huculszczyzny”.
Głównym organizatorem tego wydarzenia w Polsce jest Centralny Ośrodek
Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, a na Ukrainie Towarzystwo Huculszczyzna. Do
grona czterdziestu współorganizatorów i partnerów należą zarówno jednostki uniwersyteckie
(Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski), jak i kilkanaście instytucji i
organizacji pozarządowych z najważniejszych miast Polski i zachodniej Ukrainy.
Patronat honorowy nad festiwalem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Prezydent Miasta Krakowa, Prezydent Miasta Łodzi, Ambasador Ukrainy w
Polsce, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego,
Wojewoda Łódzki, Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz
Zarząd Główny PTTK.
Celem

Festiwalu

Huculskiego

„Słowiańska

Atlantyda”

jest

zarówno

upowszechnianie postaci i spuścizny Stanisława Vincenza, jak i promocja Huculszczyzny –
najbardziej reliktowego pod względem żywotności tradycji zakątka Europy.
„Ostatni mędrzec XX wieku” – tak Czesław Miłosz mawiał o swym przyjacielu
Vincenzie – prekursorze idei integracji europejskiej, patronie porozumienia pomiędzy
Wschodem a Zachodem Europy. Z tego względu program Festiwalu Huculskiego
„Słowiańska Atlantyda” wpisuje się w obchody Roku Czesława Miłosza. Zbiega się
również z 20. rocznicą sprowadzenia prochów Stanisława i Ireny Vincenzów do Krakowa. Z
kolei dla organizatorów z Ukrainy łączy się z 20. rocznicą odzyskania niepodległości i
założenia

największej

huculskiej

organizacji

–

Towarzystwa

Huculszczyzna

–

współorganizatora festiwalu.
Festiwal inauguruje wystawa Na Wysokiej Połoninie – Sztuka Huculszczyzny –
Huculszczyzna w sztuce zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Jest to
największa w historii polskiej kultury wystawa poświęcona Huculszczyźnie. Ekspozycja
będzie dostępna dla zwiedzających w okresie od 18 marca do 29 maja 2011 r.
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Program imprez Festiwalu Huculskiego „Słowiańska Atlantyda” jest niezwykle
bogaty i przekrojowy. Nie zabraknie ciekawych wystaw, koncertów tradycyjnej muzyki
huculskiej i muzyki inspirowanej karpackim folklorem, maratonów filmowych, paneli
dyskusyjnych, wykładów, konferencji naukowych, konkursów, warsztatów artystycznych.
Przez wybrane miasta przejdą barwne pochody koni huculskich z towarzyszeniem muzyki
huculskiej. Będzie można nauczyć się jeździć na gniadych hucułach, a także wziąć udział w
wyprawie w góry Huculszczyzny i do świata kultury górskich mieszkańców Czarnohory.
W ramach ukraińskiej części festiwalu odbędą się m.in. konferencja naukowa, konkurs
na najlepszego muzykanta, koncerty kapel ze wszystkich regionów Huculszczyzny, wycieczki
na wysokie połoniny Czarnohory i do miejsc związanych z Patronem Festiwalu.
Punktem kulminacyjnym festiwalu jest planowane na maj, oczekiwane od lat,
uroczyste odsłonięcie popiersia Stanisława Vincenza w Krakowie. W uroczystości
planowany jest udziałem wybitnych postaci życia społecznego, kultury i nauki – członków
Komitetu Honorowego Pamięci Stanisława Vincenza. Oficjalne zakończenie Festiwalu
nastąpi w październiku w Łodzi.
Niech Vincenzowskie credo ponadetnicznego, ponadnarodowego i ponadreligijnego
dialogu pozwoli nam wszystkim zmierzać do odkrywania wspólnych korzeni naszej kultury
europejskiej – „Słowiańskiej Atlantydy”.

Więcej informacji na temat wydarzeń Międzynarodowego Festiwalu Huculskiego oraz
szczegółowy plan imprez znajduje się na stronie: www.karpatywschodnie.pttk.pl

Kontakt do koordynatorów, organizatorów i pomysłodawców:
Tel. 608 624 078, e-mail: justyna_piotrek.klapytowie@cotg.pttk.pl
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