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Włochy/Ambasador Anders: wyjątkowy polski
dzień w niezwykłym miejscu

wykop
   

"Wyjątkowy polski dzień w niezwykłym miejscu w Rzymie"- tak ambasador RP we Włoszech
Anna Maria Anders podsumowała w rozmowie z PAP Dzień Polonii i Polaków za granicą w
ramach Dni Polskiego Dziedzictwa. Miejscem sobotnich obchodów było Narodowe Muzeum
Etruskie w Villa Giulia.

Otwarta została wystawa "Gustaw Herling-Grudziński. Portret epoki". Przygotowano ją w znajdującej się na terenie

kompleksu muzealnego historycznej rezydencji Villa Poniatowski, która należała do bratanka ostatniego króla Polski -

księcia Stanisława Poniatowskiego. Zorganizowano też zwiedzanie tej posiadłości. Odbył się również koncert polsko-

włoskiego zespołu muzyki dawnej Giardino di Delizie.

"To był wyjątkowy dzień. Zaczęliśmy go od konferencji o niezwykłym dla mnie autorze- Gustawie Herlingu- Grudzińskim,

który fenomenalnie pisał, a jego historia jest tak mi bliska"- powiedziała ambasador Anders. Przypomniała: "Był więźniem

łagru, był w 2 Korpusie Polskim, przebywał w Anglii, a potem zamieszkał we Włoszech".

Ambasador RP zaznaczyła, że majowe Dni Polskiego Dziedzictwa (Polish Heritage Days) są świętem osób, które mają

polskie pochodzenie. Odnotowała, że do Villa Giulia przybyło także wielu Włochów.

Kolejnymi wydarzeniami w ramach Dni Polskiego Dziedzictwa będą dwa koncerty Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk we

Włoszech. 12 maja zespół zaśpiewa na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino podczas uroczystości w związku

ze 130. rocznicą urodzin i 52. rocznicą śmierci generała Władysława Andersa, dowódcy 2. Korpusu Polskiego.

"Bardzo się z tego cieszę. Zespół Śląsk będzie po raz pierwszy na Monte Cassino. Taki plan mieliśmy na 50. rocznicę

śmierci mojego ojca przed dwoma laty, ale nie można było go zrealizować z powodu pandemii"- wyjaśniła Anna Maria

Anders. Tego samego dnia w mieście Cassino odbędzie się otwarcie wystawy IPN z Łodzi o 2. Korpusie generała

Andersa.

13 maja zespół Śląsk wystąpi w Rzymie w bazylice Sant'Andrea della Valle.

Ambasador Anders zapowiedziała też, że duża uroczystość odbędzie się na Monte Cassino w rocznicę zwycięskiej bitwy

18 maja.

"Przyleci specjalny samolot z naszymi kochanymi weteranami"- dodała.

Uroczystości odbędą się też w innych miejscowościach, związanych z historią 2. Korpusu Polskiego: Piedimonte San

Germano i Acquafondata.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)

sw/ mma/

 

Wiadomości z regionu

Kultura i rozrywka

Sport i turystyka

Gospodarka

Kraj i świat

Najczęściej czytane

Piastonalia wracają w tradycyjnej formule. W
programie koncerty, kino plenerowe i wyścig
smoczych łodzi

Wypadek na "krajówce" między Brzegiem a
Namysłowem. Są utrudnienia

Dworzec kolejowy w Głubczycach zmienia
właściciela. Zabytek-ruinę zamierza ratować
samorząd

Nasze audycje

Na wyspach, wśród malowniczych plaż... [ZDJĘCIA]

OBIEŻYŚWIAT

FOTOGALERIA

Zaprzysiężenie Emmanuela Macrona na kolejną
kadencję [fot. PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT
TESSON]

'Samorządowa Loża Radiowa' z 7 maja - zobacz
i posłuchaj!

RADIO OPOLE Radio Opole 2 KULTURA Radio Opole 3 SPORT Radio Opole 4 HISTORIA

    EFFATHA  Wiktoria Konieczna

2022-05-08

radio.opole.pl

Strona: 1

https://radio.opole.pl/index.php
https://radio.opole.pl/18,0,wczoraj&dtx=2022-05-07
https://radio.opole.pl/18,47587,dobre-granie-w-radiu-opole
https://radio.opole.pl/18,0,program
https://radio.opole.pl/18,47587,dobre-granie-w-radiu-opole
https://radio.opole.pl/18,47587,dobre-granie-w-radiu-opole
https://radio.opole.pl/18,47587,dobre-granie-w-radiu-opole
https://radio.opole.pl/18,47594,pasmo-powtorkowe
https://radio.opole.pl/18,0,program
https://radio.opole.pl/18,47594,pasmo-powtorkowe
https://radio.opole.pl/18,47594,pasmo-powtorkowe
https://radio.opole.pl/18,47594,pasmo-powtorkowe
https://radio.opole.pl/18,47595,effatha
https://radio.opole.pl/18,0,program
https://radio.opole.pl/18,47595,effatha
https://radio.opole.pl/18,47595,effatha
https://radio.opole.pl/18,47595,effatha
https://radio.opole.pl/18,47596,mamy-weekend
https://radio.opole.pl/18,0,program
https://radio.opole.pl/18,47596,mamy-weekend
https://radio.opole.pl/18,47596,mamy-weekend
https://radio.opole.pl/18,47596,mamy-weekend
https://radio.opole.pl/18,47597,niedzielna-loza-radiowa
https://radio.opole.pl/18,0,program
https://radio.opole.pl/18,47597,niedzielna-loza-radiowa
https://radio.opole.pl/18,47597,niedzielna-loza-radiowa
https://radio.opole.pl/18,47597,niedzielna-loza-radiowa
https://radio.opole.pl/18,47598,opolski-koncert-zyczen
https://radio.opole.pl/18,0,program
https://radio.opole.pl/18,47598,opolski-koncert-zyczen
https://radio.opole.pl/18,47598,opolski-koncert-zyczen
https://radio.opole.pl/18,47598,opolski-koncert-zyczen
https://radio.opole.pl/18,47599,opolska-lista-polskiej-piosenki
https://radio.opole.pl/18,0,program
https://radio.opole.pl/18,47599,opolska-lista-polskiej-piosenki
https://radio.opole.pl/18,47599,opolska-lista-polskiej-piosenki
https://radio.opole.pl/18,47599,opolska-lista-polskiej-piosenki
https://radio.opole.pl/18,47600,sladami-kresowej-atlantydy
https://radio.opole.pl/18,0,program
https://radio.opole.pl/18,47600,sladami-kresowej-atlantydy
https://radio.opole.pl/18,47600,sladami-kresowej-atlantydy
https://radio.opole.pl/18,47600,sladami-kresowej-atlantydy
https://radio.opole.pl/18,47601,moj-opolski-dom
https://radio.opole.pl/18,0,program
https://radio.opole.pl/18,47601,moj-opolski-dom
https://radio.opole.pl/18,47601,moj-opolski-dom
https://radio.opole.pl/18,47601,moj-opolski-dom
https://radio.opole.pl/18,47602,czas-mniejszosci
https://radio.opole.pl/18,0,program
https://radio.opole.pl/18,47602,czas-mniejszosci
https://radio.opole.pl/18,47602,czas-mniejszosci
https://radio.opole.pl/18,47602,czas-mniejszosci
https://radio.opole.pl/18,47603,caly-nasz-sport
https://radio.opole.pl/18,0,program
https://radio.opole.pl/18,47603,caly-nasz-sport
https://radio.opole.pl/18,47603,caly-nasz-sport
https://radio.opole.pl/18,47603,caly-nasz-sport
https://radio.opole.pl/18,47604,forum-wiary
https://radio.opole.pl/18,0,program
https://radio.opole.pl/18,47604,forum-wiary
https://radio.opole.pl/18,47604,forum-wiary
https://radio.opole.pl/18,47604,forum-wiary
https://radio.opole.pl/18,47605,sluchac-i-slyszec
https://radio.opole.pl/18,0,program
https://radio.opole.pl/18,47605,sluchac-i-slyszec
https://radio.opole.pl/18,47605,sluchac-i-slyszec
https://radio.opole.pl/18,47605,sluchac-i-slyszec
https://radio.opole.pl/18,0,jutro&dtx=2022-05-09
https://radio.opole.pl/player.php?program=1
https://radio.opole.pl/playertv.php?program=1
https://radio.opole.pl/11
https://radio.opole.pl/12
https://radio.opole.pl/13
https://radio.opole.pl/index.php
https://radio.opole.pl/player.php?program=1
https://radio.opole.pl/playertv.php?program=1
https://radio.opole.pl/player.php?program=1
https://radio.opole.pl/10
https://radio.opole.pl/index.php
https://radio.opole.pl/585,0,radio-opole-2-kultura
https://radio.opole.pl/536,0,radio-opole-3-sport
https://radio.opole.pl/539,0,radio-opole-4-historia
https://radio.opole.pl/index.php
https://radio.opole.pl/104,0,kraj-i-swiat
https://radio.opole.pl/104,575719,wlochyambasador-anders-wyjatkowy-polski-dzien-w-#
https://radio.opole.pl/104,575719,wlochyambasador-anders-wyjatkowy-polski-dzien-w-
https://radio.opole.pl/index.php?idp=104&szukaj=&s=&idx=575716
https://radio.opole.pl/index.php?idp=104&szukaj=&s=&idx=575721
https://radio.opole.pl/100,0,wiadomosci-z-regionu
https://radio.opole.pl/101,0,kultura
https://radio.opole.pl/102,0,sport
https://radio.opole.pl/103,0,gospodarka
https://radio.opole.pl/104,0,z-kraju-i-swiata
https://radio.opole.pl/13,7,najczesciej-czytane
https://radio.opole.pl/100,574969,piastonalia-wracaja-w-tradycyjnej-formule-w-prog
https://radio.opole.pl/100,573951,wypadek-na-krajowce-miedzy-brzegiem-a-namyslowem
https://radio.opole.pl/100,573911,dworzec-kolejowy-w-glubczycach-zmienia-wlascicie
https://radio.opole.pl/100,574242,opole-ma-nowych-zasluzonych-dla-miasta-wyroznien
https://radio.opole.pl/100,574798,interwencja-rolnik-z-gminy-branice-ma-problem-z-
https://radio.opole.pl/100,574282,niebezpieczne-popoludnie-na-opolskich-drogach
https://radio.opole.pl/100,574222,ona-zrodzila-sie-w-czasach-niepokoju-o-tym-trzeb
https://radio.opole.pl/104,574609,wielkopolskie-po-wypadku-zablokowana-dk-92-na-od
https://radio.opole.pl/100,573971,nieprawidlowosci-i-konflikt-w-opolskich-wodociag
https://radio.opole.pl/100,574827,w-opolskich-akwenach-pojawil-sie-nowy-narybek-tr
https://radio.opole.pl/17
https://radio.opole.pl/141,902,na-wyspach-wsrod-malowniczych-plaz-zdjecia
https://radio.opole.pl/141,902,na-wyspach-wsrod-malowniczych-plaz-zdjecia
https://radio.opole.pl/11
https://radio.opole.pl/104,575548,zaprzysiezenie-emmanuela-macrona-na-kolejna-kade
https://radio.opole.pl/413,758,samorzadowa-loza-radiowa-z-7-maja-zobacz-i-poslu
https://radio.opole.pl/104,575201,centralne-obchody-dnia-strazaka-z-udzialem-prezy
https://radio.opole.pl/104,575719,wlochyambasador-anders-wyjatkowy-polski-dzien-w-#navPanel
https://www.wykop.pl/dodaj/link/?url=https%3A%2F%2Fradio.opole.pl%2F104%2C575719%2Cwlochyambasador-anders-wyjatkowy-polski-dzien-w-&title=W%C5%82ochy%2FAmbasador+Anders%3A+wyj%C4%85tkowy+polski+dzie%C5%84+w+niezwyk%C5%82ym+miejscu&desc=
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fradio.opole.pl%2F104%2C575719%2Cwlochyambasador-anders-wyjatkowy-polski-dzien-w-&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=W%C5%82ochyAmbasador%20Anders%3A%20wyj%C4%85tkowy%20polski%20dzie%C5%84%20w%20niezwyk%C5%82ym%E2%80%A6%20-%20Radio%20Opole&url=https%3A%2F%2Fradio.opole.pl%2F104%2C575719%2Cwlochyambasador-anders-wyjatkowy-polski-dzien-w-


AKTUALNOŚCI RSS

RSS VIDEO

     

Kontakt | Prawa Autorskie | Polityka prywatności | Reklama | Abonament RTV | BIP 

© Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" S.A. Infolinia: 800 30 50 50

Kraj i świat
2022-05-08, godz. 06:40

Kowalczyk: termin zakupu nawozów nie będzie zmieniony
Termin składania faktur za zakupione nawozy zostanie wydłużony do końca maja, ale termin zakupu nawozów, 15 maja, pozostaje bez zmian -

poinformował PAP…  » więcej

2022-05-08, godz. 06:40

Ekspert: na skutek wojny gospodarka Ukrainy skurczy się o prawie połowę
Na skutek wojny gospodarka Ukrainy skurczy się o prawie połowę. Wyzwaniem będzie też odbudowa zniszczeń - powiedział PAP Jakub

Rybacki z Polskiego Instytutu…  » więcej

2022-05-08, godz. 06:30

77 lat temu zakończyła się II wojna światowa
77 lat temu, 8 maja 1945 r., zakończyła się II wojna światowa w Europie. Akt kapitulacji Niemiec oznaczał koniec sześcioletnich zmagań. Nie

oznaczał jednak…  » więcej

2022-05-08, godz. 06:30

Prof. Blecharz: cukrzyca, nadciśnienie i otyłość zwiększają ryzyko raka endometrium u kobiet
Kobiety cierpiące z powodu cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz otyłości są bardziej narażone na raka endometrium - ostrzega onkolog z

Krakowa prof. Paweł…  » więcej

2022-05-08, godz. 06:30

Rekordowe zainteresowanie w Szwecji i Danii kobiecą reprezentacją Brazylii
Kobiece reprezentacje Szwecji i Danii w piłce nożnej ostatnie mecze towarzyskie przed lipcowymi mistrzostwami Europy rozegrają z Brazylią.

Na siedem tygodni…  » więcej

2022-05-08, godz. 06:20

Synoptyk IMGW: w niedzielę od północy rozpogodzenia
W niedzielę większa część Polski znajdzie się w zasięgu wyżu znad Morza Północnego. Na krańcach południowych utrzymywać się będzie

strefa frontu…  » więcej

2022-05-08, godz. 06:20

Biopsje skóry będą mniej potrzebne?
Niewielkie, przypominające telefon urządzenie ma zastąpić obciążające pacjentów biopsje skóry przy diagnostyce nowotworów. Wykorzystuje

ono technologię…  » więcej

2022-05-08, godz. 06:10

Prognoza pogody na 8 i 9 maja
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europę północną i krańce południowe oraz południowo-wschodnie znajdują się pod

wpływem niżów…  » więcej

2022-05-08, godz. 06:10

Długi pobyt w kosmosie wpływa na mózgi astronautów
Długotrwały lot kosmiczny zmienia wypełnione płynem przestrzenie wzdłuż żył i tętnic w mózgu - informuje pismo 'Scientific Reports'.  » więcej
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Centralne obchody Dnia Strażaka z udziałem
prezydenta RP Andrzeja Dudy na Placu
Piłsudskiego w Warszawie [PAP/Leszek

Od lewej: prezydent Łotwy Egils Levits,
prezydent Litwy Gitanas Nauseda, prezydent
RP Andrzej Duda, unijna komisarz ds. energii

Zarybianie szczupakiem jeziora Turawskiego
[fot. Marcin Boczek]

Pierwszy mecz finału mistrzostw Polski dla
siatkarzy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle [fot.
PAP/Krzysztof Świderski]
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