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В  партньорство с фондациите 
„Алфа“ и „Терра за мир и то-

лерантност“, в рамките на проекта 
„Многокултурен Шльонск – изку-
ството и музиката свързват“, в об-
ластта се проведоха „Срещи с Бъл-
гария“, предназначени за широката 
полска публика. Инициативата беше 
посветена на Европейската година 
на междукултурния диалог и заедно 
с това стана опит да се отговори на 
засиления интерес от полска страна 
към създаване на междуобщински 
контакти за партньорство в ЕС.

С много труд и нестандартни ре-
шения, породени от липсата на сред-
ства, беше осъществено участие на 
младежки фолклорен състав „Север-
няци“ от гр. Попово. Младите хора 
бяха придружени от представители 
на общината, които дадоха израз на 
желанието им за осъществяване на 
културен и търговски обмен с пол-
ски градове. „Срещи с България“ 
се проведе под почетния патронаж 
на посланика на България в Пол-
ша Иван Найденов, с помощта на 
Българския културен институт във 
Варшава и с подкрепата на Долноси-
лезийския областен съвет и Старей-
шината на Община Тшебница . По 
време на традиционния жътварски 
празник „Дожинки“ повече от 5000 
души от пет общини се насладиха на 
богатата българска концертна про-
грама. Публиката горещо аплодира 
младите танцьори от „Северняци“, 
а група „Балкан фолк акустик“ вди-
гна на крака полската публика, за да 
пробва силите си в кръшните хора 
и ръченици. Музикално-танцовите 
изяви бяха допълнени с дегустация 
на типичните български вкуснотии: 
лютеница, кьопоолу, пинджур, пат-
ладжани, тиквички, чушки и други, 
продукция на фирма „Бул-Еко“ на 
Кольо Цанев от Познан. Като маг-
нит действаше и скарата с кебапче-
та, дело на Катажина и Красимир 
Милеви.

На финала, в известния курорт 
Поланица Здруй, беше открита из-

ложба на художничката Ралица 
Георгиева, стипендиантка на пол-
ско-немската фондация „Кшижо-
ва-Кръстопът за европейско спо-
разумение“, която активно развива 
полско-българските връзки.

„Срещите с България“ намери-
ха широк отзвук в полските медии 
и предизвикаха голям интерес сред 
полската общественост. Заедно с това 
отвориха възможност за бъдещи кон-
такти и сътрудничество на полските 
общини с гостите от град Попово, 
а също и с неправителствените орга-
низации, допринесли за реализаци-
ята на събитието. Съединението на-
прави силата и този път, показвайки 
ползата и необходимостта от такива 
прояви и за двете страни. 

В КРАЯ НА АВГУСТ, ПО ИНИЦИАТИВА НА АСОЦИАЦИЯ „ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛ-
ГАРИЯ“ ОТ ВРОЦЛАВ, ПОЛША, БЯХА ОРГАНИЗИРАНИ РЕДИЦА ПРОЯВИ , 
КОИТО СА ЧАСТ ОТ УСИЛИЯТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ 
ОБРАЗ НА БЪЛГАРИЯ В ЧУЖБИНА СЛЕД НЕЙНОТО ВЛИЗАНЕ В ЕС.

„Срещи с България“ в Долна Силезия
Честити празници на всички съна-
родници и приятели на България 
навсякъде по света!
Да ни е честито Съединението на 6-ти 

септември и 100-годишнината от обявя-

ването на независимостта на България 

на 22-ри септември!

Тук, в Полша, отбелязахме този светъл 

за всички българи велик юбилей с пре-

миналите с голям успех „Срещи с Бъл-

гария“. Ще му посветим и всички пред-

стоящи концерти на нашия „Балкан фолк 

акустик“.

Малко по малко наближава и юбилеят на 

нашето Вроцлавско сдружение на прия-

телите на България, което вече отбеляза 

10 години от началото на дейността си 

и е с утвърдена позиция сред вроцлавски-

те неправителствени организации на етни-

ческите малцинства. По този повод искаме 

да призовем всички, особено по-младите, 

за по-активно включване в нашите усилия 

за представянето на България от хубавата 

й страна, а българските фирми и бизнес-

мени за подкрепа и помощ.

Нека всички заедно да действаме и бъ-

дем полезни за България! Защото не от 

днес „Съединението прави силата“!

Поздрави и до скоро виждане!

1 – „Северняци“ и „Балкан фолк акус-

тик“ на сцената

2 – „Северняци“ и председателят на 
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