Prezydent Krakowa z wizytą we Lwowie
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Obchodzony 24 sierpnia Dzień Niepodległości Ukrainy partnerskie miasto Krakowa - Lwów świętowało w
tym roku w wyjątkowy sposób! Przed ratuszem została wzniesiona Flaga Honorowa Rady Europy –
drugie w kolejności, po odznace RE, wyróżnienie w ramach Prix de l’Europe, przyznawane miastom,
które kładą szczególny nacisk na rozwój zagranicznych kontaktów partnerskich i promowanie
europejskich wartości. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski osobiście złożył gratulacje merowi
Andrijowi Sadowemu podczas swojej oficjalnej wizyty we Lwowie.

Jak podkreślił mer Lwowa Andrij Sadowyj wybór daty przekazania Flagi Honorowej Rady Europy
miał oczywiste znaczenie symboliczne. Flaga została podniesiona na maszcie przy lwowskim
ratuszu pod dźwięki „Ody do radości” – hymnu Unii Europejskiej, w dniu 28. rocznicy odzyskania
przez Ukrainę niepodległości.
Świętowanie możliwości samostanowienia i państwowej integralności jest dla Ukraińców
szczególnie ważne w kontekście „rewolucji godności” z 2014 r., ale także toczonej na wschodzie
tego kraju wojny. Podczas kilkudniowej wizyty we Lwowie prezydent Jacek Majchrowski
uczestniczył w oficjalnych uroczystościach zorganizowanych przez władze tego miasta.
W piątek, 23 sierpnia, w Dniu Flagi Ukrainy wziął udział otwarciu pierwszej części
monumentalnego memoriału poświęconego bohaterom Euromajdanu „Niebiańskiej sotni”.
Zaprojektowana przez współczesnych młodych architektów rdzawa wstęga z wkomponowanymi
zdjęciami i nazwiskami osób poległych w trakcie walk, łączy się z systemem tarasów
widokowych na zboczu wzgórza zamkowego, tworząc nową, otwartą przestrzeń publiczną
Lwowa. Docelowo w tym miejscu ma zostać wybudowana jeszcze piesza kładka oraz kolejka
linowa na Wysoki Zamek. Po wystąpieniach władz Lwowa i regionu, a także przedstawicieli
rodzin „Niebiańskiej sotni” z całej Ukrainy, memoriał został poświęcony przez duchownych
różnych wyznań podczas wspólnej, ekumenicznej modlitwy.
W tym samym dniu odbyło się osobiste spotkanie prezydentów Krakowa i Lwowa, którym
towarzyszyły małżonki. Jacek Majchrowski i Andrij Sadowyj omówili aktualną sytuację
geopolityczną, wymienili się informacjami z zakresu projektów realizowanych aktualnie w
Krakowie i Lwowie, jak również ich konsekwencjami dla dalszego rozwoju współpracy miast.
Pamiętając o zamiłowaniu lwowian do kawy, która w ostatnich latach stała się głównym
promocyjnym produktem Lwowa, prezydent Majchrowski podarował merowi Lwowa
ekskluzywną filiżankę z pracowni porcelany w Ćmielowie, zaś jego małżonce – biżuterię
inspirowaną motywem krakowskiego korala. Prezydent wpisał się także do Księgi Honorowych
Gości Miasta Lwowa.
24 sierpnia odbyło się oficjalne spotkanie mera Sadowego z przedstawicielami zagranicznych
miast partnerskich Lwowa, w tym prezydentami takich miast jak Kraków, Wrocław czy Katowice.
Po uroczystym wręczeniu miastu Lwów Flagi Honorowej Rady Europy, mer Lwowa wraz ze
swoimi gośćmi zwiedził promocyjne stoiska zagranicznych miast, prezentowane na lwowskim
Rynku w ramach „Targów partnerstwa”.
Zorganizowane wspólnie z Małopolską Organizacją Turystyczną stoisko Krakowa szczególnie
wyróżniało się we Lwowie. Krakowska ekipa promocyjna przybyła do stolicy dawnej Galicji

„Kamperem małopolskim” obok którego powstał miniwarsztat Żywego Muzeum Obwarzanka.
Odwiedzający Rynek lwowianie i turyści mogli własnoręcznie ulepić i upiec oryginalne
krakowskie obwarzanki zdobione – według własnej inwencji twórczej – solą, sezamem lub
makiem. Nagrodą za udział w bezpłatnych warsztatach, które cieszyły się szczególną
popularnością wśród dzieci, były piękne małopolskie korale! Na stoisku Krakowa można było
również zaopatrzyć się w promocyjne i informacyjne materiały zapraszające do Krakowa i
Małopolski.
Prezydent Jacek Majchrowski zwiedził podczas swojej wizyty lwowski Rynek, katedry łacińską i
ormiańską, kościół o. dominikanów oraz cmentarz Łyczakowski wraz z odnowionym
cmentarzem Orląt Lwowskich. Wziął także udział w otwarciu sezonu w Lwowskim Teatrze Opery
i Baletu im. Sołomii Kruszelnickiej, gdzie spotkał się z dyrektorem i kierownikiem artystycznym
teatru Wasylem Wowkunem.
Na koniec wizyty prezydent zwiedził lwowski skansen - Muzeum Kultury i Architektury Ludowej
„Szewczenkiwskij gaj”, gdzie można zobaczyć oryginalne zabytki różnych grup etnograficznych
Ukrainy oraz skosztować tradycyjne produkty, wyrabiane według dawnych i nowoczesnych
receptur przez przedstawicieli zrównoważonego rolnictwa zrzeszonych w ramach
Stowarzyszenia „Smaki Karpat”.
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