Bibliotekarze Ursynoteki z wizytą na Białorusi
W dniach 11 – 12 czerwca br. grupa pracowników
Ursynoteki pod kierownictwem Dyrektor Anny Wolskiej
złożyła wizytę na Białorusi. Delegacji towarzyszyli dr
Aleksander Czaja – redaktor Kolekcji Niemcewiczowskiej
– z małżonką oraz przedstawiciele Fundacji ARKONA, a
zarazem redakcji ursynowskiego kwartalnika literackiego
„Las Kabacki”: Krystyna Szal-Szymańska oraz Mikołaj
Wachowicz stypendysta Dzielnicy Ursynów. Pilotem
wyjazdu była białoruska dziennikarz i fotograf, Irina
Szepielewicz, 3 lata temu uhonorowana tytułem Ambasador Wschodu za działalność na rzecz współpracy
transgranicznej. W pierwszym dniu pobytu goście zwiedzili wzniesioną w l. 1833 – 1842 Twierdzę Brzeską
oraz centrum miasta. Po noclegu w malowniczo położonym uzdrowisku „Jezioro Białe” delegację przyjęła
Tamara Daniluk – Dyrektor Rejonowej Biblioteki im. M. Gorkiego w Brześciu. Przybyli przekazali w darze 6
tomów Kolekcji Niemcewiczowskiej i kilkadziesiąt książek z
dziedziny literatury pięknej. Następnie obejrzeli wystawę
„Julian Ursyn Niemcewicz – pisarz, polityk, ziomek”,
przygotowaną przez Dział Literatury Zagranicznej tejże
biblioteki
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nej zgromadzono już 2 tysiące tomów języku polskim, co
stanowi 5 procent zbioru. Gospodarze z dumą podkreślali swój
udział w międzynarodowych inicjatywach, m.in. przygotowanie
dokumentacji „Wirtualna rekonstrukcja spuścizny Józefa
Ignacego Kraszewskiego” i współorganizowanie konferencji poświęconej Niemcewiczowi w r. 2008. Głos
zabrał również Nikołaj Aleksandrow, redaktor naczelny „Kuriera Brzeskiego”, który położył ogromne zasługi
w propagowaniu poezji polskiej na Białorusi. Podczas dyskusji wskazywano na wspólne, polsko-białoruskie
dziedzictwo kulturowe Regionu Brzeskiego i konieczność budowania mostów pomiędzy narodami. Po południu
delegacja zwiedziła niedawno odrestaurowany pałac w Skokach – dom rodzinny Niemcewicza i kościół
(obecnie cerkiew) z 1678 r. w Wistyczach, w którym pisarz przyjął chrzest święty. Wizyta bez wątpienia była
wstępem do szerokiej współpracy między Ursynoteką a Biblioteką im. Gorkiego, jak również między
redakcjami warszawskich i brzeskich czasopism.
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