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Wystawa, konferencja, moneta...

Artur Grottger, f ragment obrazu "Bitwa" (z cyklu
"Polonia"), f ot. Pracownia Fotograf iczna Muzeum
Narodowego w Krakowie

Rok 2013 na Litwie i w Polsce ogłoszono Rokiem
Powstania Styczniowego. Instytut Polski w Wilnie
wraz z Litewskim Muzeum Sztuki, inaugurując
obchody 150. rocznicy powstania, zapraszają na
wystawę edukacyjną: Powstanie styczniowe w
cyklach prac Artura Grottgera "Polonia" i "Lituania".
W ramach upamiętnienia wydarzeń sprzed półtora
wieku ukaże się też specjalne polsko- litewskie
wydanie numeru "Mówią Wieki", we wrześniu
odbędzie się poświęcona powstaniu konf erencja, a
w dniu rozpoczęcia powstania na ziemiach litewskich
w obieg na Litwie traf i pamiątkowa moneta.

22 stycznia, z okazji rocznicy powstania styczniowego, zostanie wypuszczona w obieg srebrna moneta
o nominale 50 Lt. Zaprezentowana zostanie w Muzeum Powstania 1863 r. we wsi Podbrzeże
(Paberžė) koło Kiejdan (Lauda). 

W dniach od 25 stycznia do 17 marca 2013 r. w Muzeum Sztuki Użytkowej w Wilnie będzie prezentowana
wystawa "Powstanie styczniowe w cyklach prac Artura Grottgera "Polonia" i "Lituania"". W uroczystym
otwarciu wystawy udział zapowiedział premier RL Algirdas Butkevičius. Wystawie towarzyszyło będzie
wiele imprez edukacyjnych, poświęconych utrwalaniu pamięci o powstaniu i wspólnej polsko- litewskiej
historii. Po zakończeniu wystawy w Wilnie będzie ona eksponowana w innych miastach na Litwie:
Szawlach, Birżach i Kiejdanach. Wystawa w Wilnie rozpoczyna program Szlaku Muzeów Litewskich
"Pamięć powstania styczniowego".

Od lutego Instytut Polski w Wilnie wraz z partnerami rozpocznie projekt edukacyjny "Adoptujemy zabytki
powstania styczniowego". Projekt polega na aktywnym włączeniu młodzieży w upamiętnianie wspólnej
historii. Uczniowie będą mieli zadanie poszukiwać w swojej okolicy pamiątek i zabytków związanych z
powstaniem styczniowym, badać i opisywać ich historię, dbać o nie, popularyzować. 

Z inicjatywy Ambasady RP na Litwie i przy współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie ukaże się specjalne
dwujęzyczne wydanie numeru "Mówią Wieki", poświęcone powstaniu styczniowemu. Będzie zawierało
teksty i polskich, i litewskich historyków, dotyczące genezy, przebiegu i konsekwencji powstania. Numer
ukaże się w marcu i będzie dystrybuowany na Litwie, głównie w środowiskach historyków oraz wśród
młodzieży -  poprzez biblioteki uniwersyteckie i szkolne. Promocja numeru, połączona z przyjazdem
redaktorów czasopisma historycznego "Mówią Wieki", odbędzie się przy okazji zamknięcia wystawy
"Powstanie styczniowe w cyklach prac Artura Grottgera "Polonia" i "Lituania"".

We wrześniu Instytut Historii Litwy wraz z Instytutem Polskim w Wilnie i Europejskim Uniwersytetem
Humanistycznym w Wilnie planuje zorganizować konf erencję naukową poświęconą powstaniu
styczniowemu. Uczestnicy konf erencji poruszą między innymi następujące kwestie: O co walczyli
powstańcy w latach 1863-1864 (program powstania w szerszym kontekście walki wyzwoleńczej)?, Jakie
grupy społeczne aktywnie uczestniczyły w powstaniu, a jakie trzymały się z boku lub były nastawione
przeciwko?, Jak po powstaniu zmieniła się polityka narodowa imperium?, Jak zmieniało się
przedstawianie powstania w pamięci kulturowej różnych narodów?

W ramach obchodów Roku Powstania Styczniowego Instytut Polski w Wilnie planuje również
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zorganizowanie projekcji f ilmu "Wierna rzeka" w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego według powieści
Stef ana Żeromskiego. Pokazy f ilmu odbędą się w ramach Klubu Filmu Polskiego w wileńskim Centrum
Filmowym "Skalvija", podczas Międzynarodowych Targów Książki oraz w czasie wystawy prac Artura
Grottgera.
Na podstawie: Instytut Polski w Wilnie  
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