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Szanowny Panie Rektorze,
Zbliża się 50 rocznica tzw. Wydarzeń Marcowych w 1968 roku. Jest to znamienna data w bitwie o Wolną
Polskę. Jestem głównym koordynatorem obchodów tej rocznicy i autorem większości imprez. Weźmie w
niej udział wiele czołowych narodowych instytucji kultury i nauki. Nie będą to obchody rozliczeniowe,
chodzi o przywrócenie pamięci i konieczności nieustającej pracy nas ludzi kultury Polaków i Żydów nad
szacunkiem do inności – każdej.
W Marcu 1968 w Wyższej Szkole Filmowej odbyły się zajścia warte przypomnienia. Zwolniono kilku
ulubionych przez studentów profesorów pochodzenia żydowskiego z pracy. Jerzy Toeplitz wyjechał do
Australii. Wrócił po wielu latach ażeby przyjąć doktorat Honoris Causa tej znakomitej do dzisiaj i
czołowej w rankingu takich uczelni na świecie. Strajk okupacyjny studentów trwał piec dni.
Wydaje mi się nieodzowne przypomnienie młodej generacji Waszych studentów co się wtedy działo i jakie
wnioski możemy wyciągnąć z pognania 15-tu tysięcy Żydów polskich po świecie w 1968 roku. W tym
wielu znakomitych filmowców. Ford jak wiemy popełnił samobójstwo.
Ja wylądowałem w Szwecji. Oprócz pracy na Uniwersytecie Sztokholmskim promuje po 1989 roku po 20
latach zakazu wjazdu do Polski film polski. Zrobiłem tez dwa dokumenty na temat emigracji marcowej
przyjętej przez administracje grantami na film bardzo niechętnie, natomiast znakomicie przez media i
dyrektorów prawie wszystkich festiwali filmowych w Polsce oraz wiele poza krajem.
Szanowny Panie Rektorze, jest okazja i potrzeba udziału PWSFTiV w tych obchodach obok wielu
czołowych instytucji kultury w Polsce. Proszę wiec o kontakt.
Chciałbym tez dodać, że cieszymy się z tego, ze obecne kierownictwo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego popiera gorąco nasze działania i deklaruje wszelaka pomoc, ażeby ta rocznica była na jak
najwyższym poziomie.
Według doradców ministrów MKiDN mogliby Państwo wystąpić o patronat honorowy.
A oto instytucje, które biorą udział w obchodach 50 rocznicy Marca 68
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