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Projekt "Wieczory z filmem dokumentalnym" zakończony!
EFHR, 17 czerwc a 2015, 09:52

Niedziela, 28 czerwca 2015
W Polsce: Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego
Czerwca...
Imieniny obchodzą: Ireneusz, Józef, Leon, Leona

11 czerwca 2015 r. w Domu Kultury Polskiej
(DKP) odb ył się trzeci, a zarazem ostatni, pokaz
filmu w ramach realizowanego przez Europejską
Fundację Praw Człowieka (EFHR) projektu
"Wieczory z filmem dokumentalnym".
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od filmu "Ethnic
Kitchen". Film "Ethnic Kitchen" jest projektem
reżyser Aistė Ptakauskė, która wraz z
bohaterkami filmu (m.in. Bożeną Karvielienė)
była gościem specjalnym spotkania. Film
Fot. efhr.eu
przedstawia
historię
czterech
kobiet
nielitewskiego pochodzenia, które zamieszkują Litwę od wielu lat.
Po obejrzeniu filmu rozpoczęliśmy dyskusję z reżyser Aistė Ptakauskė, która opowiedziała, jak powstał pomysł
stworzenia tego filmu. Pani reżyser nie ukrywa, że wybierając bohaterki opierała się na kryteriach, takich jak
przyczyny przyjazdu kobiet na Litwę oraz czas ich przyjazdu - po odzyskaniu niepodległości. Goście spotkania
opowiedzieli także o dalszych losach bohaterek. Jedna z bohaterek, pani Bożena, sama się podzieliła
wrażeniami, stwierdzając, iż nie tak łatwo jest na Litwie mieszkać i ciągle udowadniać, że Romowie są tacy
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Jak spędzić weekend w
Wilnie i na
Wileńszczyźnie?
Wilnoteka poleca
W ten weekend na Wileńszczyźnie aż się roi od wystaw:
"ArtVilnius", "ABC... historii Gdańska", "Wyrzeźbione
czasem". Jeśli...
Praca dla polonisty i nauczyciela języka...
Wyjątkowy odpust w Ławaryszkach
Młodzież do pracy w czasie wakacji poszukiwana!
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sami jak inni.

Tryskający życiem Dom Wspólnoty w Sużanach

Zapytana o to, czy Litwa może być jej ziemią obiecaną, odpowiedziała, że tutaj są jej korzenie i nie zamierza
nigdzie wyjeżdżać.
Warto zaznaczyć, że film zdobył popularność nie tylko na Litwie, lecz i poza jej granicami. Pani reżyser oznajmiła,
że w 2016 roku czeka ją kolejna produkcja filmowa. Jest to projekt międzynarodowy, we współpracy z osobami z
Ukrainy, Białorusi i Rosji, związany z tematem dyktatury.
Gratulujemy Živilė Bajorūnaitė i Agacie Andrukianec, które wylosowały bilety do kina na dowolnie wybrany film.
EFHR serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przybyli i aktywnie włączyli się w dyskusję w czasie ostatniej
projekcji oraz na wcześniejszych dwóch.
Wielką przyjemnością było dla nas spędzenie z Wami "Wieczorów z filmem dokumentalnym".
EFHR

Wianki świętojańskie na stawie w Rakliszkach
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POLACY NA LITWIE

Waldemar Tomaszewski Honorowym Obywatelem
Rejonu Wileńskiego
Europoseł i wieloletni
przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie
Waldemar Tomaszewski podczas uroczystej gali w
Domu Kultury Polskiej w Wilnie...
Wieści z Laudy: Muzealnicy z Ziemi Sejneńskiej w...
Wizyta posła Artura Górskiego w Solecznikach
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Wakacje w Małych Solecznikach
I Rajd Rowerowy poświęcony 250 rocznicy urodzin M...
Matura z litewskiego. Proces o ocenę z egzaminu w...
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Wyślij znajomemu

LITWA

Komentarze

Łatwiej wziąć ślub, łatwiej
się rozwieść

Dodaj nowy komentarz

Rząd Litwy poparł zmiany

Nazwisko lub pseudonim:

opracowane przez Ministerstwo

Anonim

Sprawiedliwości. Zmiany znacznie upraszczają
procedurę rozwodową, natomiast poprawki do

E-mail:

Kodeksu...
Zaw artość pola nie będzie udostępniana publicznie.

Bronisław Komorowski doktorem honoris causa...
Projekt dotyczący pisowni nazwisk - ciąg dalszy...

Strona domowa:

Propozycja nie do odrzucenia: ulgi podatkowe na...
Arcybiskup Sigitas Tamkevičius pożegnał się z...
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"Jaga" zagra w Pokrojach, "Troki...
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ZA MIEDZĄ

Grzegorz Schetyna:
Prawa Polaków na Litwie
są naruszane, a swoboda
ograniczana
"Obowiązkiem wolnej Polski jest troska o Polonię i
Polaków za granicą" - podkreślił minister Grzegorz
Schetyna podczas dzisiejszego wystąpienia...
Na Wyspach protesty Polaków pomogły
Zachowaj

Podgląd

Więcej sił NATO w Polsce i krajach bałtyckich
Mecz Polska - Litwa pod patronatem... Mickiewicza
Roshen rusza na Polskę
Spotkanie ministrów obrony państw NATO
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Opiekunki osób starszych
do pracy w Niemczech
Deutschland/Niemcy
Bezpłatna polska e-szkoła podstawowa
Noclegi w centrum Druskiennik
EFHR nawiąże współpracę z tłumaczami
Kurs Strzyżenia i Pielęgnacji Psów
Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego...
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OSTATNIO KOMENTOWANE
Chamstwa dls Cowboy ciąg
28.06.2015 - 14:41
Forum Wilnoteki nie dla
28.06.2015 - 14:12
Prezes PiS Jarosław
28.06.2015 - 11:47
Waldemar Tomaszewski zawsze
28.06.2015 - 11:42
Bardzo piękne słowa nadesłane
28.06.2015 - 11:40

Projekt jest współfinansowany
ze środków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu na realizację zadania
"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
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