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Sprawozdanie Festiwalu „Nasza Wspólna Niepodległa”
Festiwal  „Nasza  Wspólna  Niepodległa”  odbył  się  15  września  na  bulwarze  im.  Marii  i  Lecha Kaczyńskich  we Wrocławiu.  W
czasie  jego  trwania  w  15  namiotach  o  łącznej  długości  ponad  70  metrów  wystawiło  się  pięć  Konsulatów  Honorowych
(Finlandia,  Węgry,  Niemcy,  Ukraina  oraz  Indie),  przedstawiciele  mniejszości  narodowych  i  etnicznych  (Łemkowie,  Tatarzy,
Karaimi, Żydzi).

Festiwal  otworzył  Wicewojewoda  Dolnośląski,  Jarosław  Kresa  w  towarzystwie  Księcia  Enrique  de  Villamor,  Ambasadora
Chorwacji,  Konsula  Generalnego  Niemiec  we  Wrocławiu  oraz  Konsulów  Honorowych  Indii,  Węgier.  

Podczas  festiwalu  uczestnicy  mogli  skorzystać  z  wielu  atrakcji:  obejrzeć  wystawy  plenerowe,  spróbować  dań  z  różnych
krajów,  napić  się  amerykańskiej  kawy,  wziąć  udział  w  wirtualnym  spacerze  po  Niemczech,  spróbować  swoich  sił  w
szermierce i łucznictwie, wziąć udział w warsztatach tańca, jogi oraz indyjskich sztuk walk. A przede wszystkim poznać bliżej
kulturę i historię wystawiających się krajów i mniejszości. Festiwal odbył się przy dobrej pogodzie, dzięki czemu cieszył się
sporym zainteresowaniem Wrocławian.

Na scenie wystąpiło osiem zespołów, reprezentujące różne gatunki muzyczne. Wystąpiła Karolina Cicha & Spółka, śpiewająca
w  językach  mniejszości  z  Podlasia,  czeska  orkiestra  dęta  z  Moraw,  koncertmistrzowie  Opery  Wrocławskiej,  duet  grający
hiszpańską  muzykę  klasyczną  oraz  kwintet  jazzowy  grający  utwory  austriackich  artystów.  Ponadto  wystąpiły  trzy  zespoły
pieśni  i  tańca  reprezentujące  Polskę  i  Ukrainę.  Kulminacyjnym  punktem  był  specjalnie  przygotowany  spektakl  teatralny
przybliżający  w  formie  migawek  historię  wybitnych  postaci,  reprezentujących  narody  uznane  za  mniejszości  narodowe  w
Polsce oraz przedstawiciele mniejszości etnicznych w Polsce i ich wkładzie w Polską Niepodległość oraz kulturę.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka oraz Fundację ArtTrakcja. Zostało objęte
honorowym  patronatem  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych.  Partnerami  byli:  Fundacja  KGHM  Polska  Miedź  oraz  Fundacja
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Patronami medialnymi byli; TVP3 Wrocław, Radio Wrocław ,Radio RAM, Radio Lem.fm oraz
Gazeta Wrocławska.
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