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PO LACY N A ŚW IE CI E

„W setną rocznicę urodzin”
Nakładem „Wołania z Wołynia”
ukazała się książka „Jan Fitzke
z Wołynia 1936 - 1939”. Zawiera ona
fragmenty spuścizny piśmienniczej tego
archeologa, badacza przeszłości
Wołynia i muzeologa.
Jedną z bezpośrednich przyczyn
wydania tej pracy było stulecie urodzin
i siedemdziesięciolecie śmierci Jana
Fitzke. Inną było utrzymujące się
na Wołyniu zainteresowanie jego
dorobkiem badawczym,
który dla archeologii tej
ziemi położył ogromne
zasługi. W nioski
wypływające z jego
naukowych analiz
po dziś dzień
są aktualne.
Działalność Fitzkego
wpisuje się w związki
jakie zawsze łączyły
Wołyń z Krakowem.
Praca zawiera 17
tekstów Fitzkego,
przełożonych wcześniej
na język ukraiński,

wzbogacone o listy Jana Fitzkego
z Łucka do rodziny oraz do protektora
i przyjaciela, Tadeusza Reymana
w Muzeum Archeologicznym
w Krakowie, a także szkice ukazujące
wzajemne kontakty Krakowa i Łucka.
Kresy.pl

***

Polskie kino wojenne we Lwowie
W dniach 3 – 7 września 2009 r.
we Lwowie odbył się przegląd
współczesnych filmów polskich
o tematyce wojennej,
zorganizowany przez
Fundację Pomoc Polakom
na Wschodzie, Konsulat
Generalny RP we Lwowie
oraz Federację Organizacji
Polskich na Ukrainie.
W dniu 4 września,
w projekcji filmu „Generał
Nil” wzięli udział: Konsul
Jerzy Zimny, który otworzył
przegląd w imieniu
Konsulatu Generalnego RP
we Lwowie; Włodzimierz
Niderhaus - producent filmu,
dyrektor Wytwórni Filmów

Dokumentalnych
i Fabularnych;
Krzysztof
Łukaszewicz współscenarzysta
i współreżyser
filmu; Jarosław
Bittel - członek
zarządu
Fundacji
Pomoc
Polakom
na W schodzie.
Przegląd
cieszył się
dużym
zainteresowaniem Polaków i Ukraińców
zamieszkujących Lwów. Był to już drugi
przegląd polskiego kina zorganizowany
staraniem Fundacji Pomoc Polakom
na Wschodzie w ciągu ostatniego roku.
W lutym Fundacja współorganizowała
przegląd filmów z udziałem Lwowianki
Krystyny Feldman.
Kolejny pokaz polskich filmów we
Lwowie jest planowany na koniec
bieżącego roku.
Kresy.pl

Litwa
Prezydent broni Biblioteki
Do grona
obrońców
Biblioteki
Wróblewskich
w W ilnie,
będącą
obecnie
Biblioteką
Litewskiej
Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite. Akademii
Nauk dołączyła prezydent Litwy Dalia
Grybauskaite.
Zamiar rozparcelowania jej zbiorów
oceniła ona bardzo negatywnie.
Zwróciła się też do Sejmu i rządu Litwy
o niepodejmowanie żadnych
pochopnych decyzji w tej sprawie.
Trwająca miesiąc akcja zbierania
podpisów w obronie książnicy
Wróblewskich zakończyła się po
miesiącu. W jej efekcie zebrano pięć
tysięcy podpisów osób protestujących
przeciwko pomysłowi Ministerstwa
Oświaty Litwy zakładającemu likwidację
Biblioteki Wróblewskich.
Według wypowiedzi dyrektora Biblioteki
Wróblewskich dra nauk
humanistycznych Juozasa
Marcinkieviciusa dla „Tygodnika
Wileńszczyzny” – jest iskierka nadziei,
że placówka zostanie uratowana.

8 września w Ministerstwie Oświaty
i Nauki Litwy odbędzie się posiedzenie
poświęcone dalszym losom Biblioteki
Wróblewskich, na którym jej obrońcy
przedstawią wszystkie swoje
argumenty.
„Tygodnik Wileńszczyzny”/Kresy.pl

***

Obchody 1 września na Litwie
W podwileńskich Ponarach odbyły się
uroczystości upamiętniające
70 rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Na uroczystości wystąpił
m.in. prezes Związku Polaków na Litwie
Michał Mackiewicz.
Jak przypomniał, Ponary są uważane
za golgotę wschodu, dlatego też
modlitwa za wszystkich poległych
właśnie w tym miejscu
ma znaczenie
symboliczne. „Jest
pojednaniem
i budowaniem przyszłości
na tym skrawku ziemi” –
powiedział prezes
Związku Polaków na
Litwie.
Podczas uroczystości
zespół ludowy
„Solczanka” wykonał
wiązankę pieśni
patriotycznych

i wojskowych. Uczestnicy obchodów –
mieszkańcy Wileńszczyzny i korpus
dyplomatyczny – złożyli kwiaty i zapalili
znicze przy pomnikach pomordowanych
Polaków, Żydów i Litwinów.
W Ponarach w latach 1941–1944 z rąk
litewskich nacjonalistów na służbie
niemieckiej zginęło kilkanaście tysięcy
Polaków, a także około 100 tysięcy
osób narodowości żydowskiej.
W 2000 roku odsłonięto tu metalowy
krzyż z nazwiskami pomordowanych
osób.
Z okazji rocznicy wybuchu II wojny
światowej litewska telewizja publiczna
wieczorem wyemituje film Andrzeja
Wajdy „Katyń”.
IAR/Kresy.pl foto „Kurier Wileński”

