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MAGIA FESTIWALU

W lutym – od 14 do 21 – kaliningradczycy mieli niesamowitą okazję wziąć udział w Festiwalu Filmowym „Wielcy muzycy. Mi łość”.

Uw adze w idzów pr ze ds ta wiono 11
W następnych dniach widzowie mogli obejrzeć takie filmy
fabularnych i dokumentalnyc h film ów, jak: Depeche mode Random Access memory (dokument,
poświęconych F. Chopinowi, I. S. Bacho- Wielka Brytania), Kurt and Courtney (dokument, Wielka Brywi, P. Czajkowskiemu, L. Beethovenowi, tania), Tango (musical-dramat, Hiszpania), Bob Marley AfriG. Mahlerowi i innym.
ca Unite! (dokument, USA), Kopia Mistrza (dramat muzyczny,
Po uroczystym otwarciu Festiwalu 14 Polska, reż. Agnieszka Holland), Joy Division (dokument,
lutego jako pierwszy wyświetlono polski Wielka Brytania), Czajkowski (dramat, ZSRR), Puccini (muz.
film w reżyserii Jerzego Antczaka „Cho- biogra ficzny, Włoc hy), Mahler (muz. biograficzny, Wielka
pin. Pragnienie miłości.”
Brytania), Mein Name ist Bach (biograficzny, Niemcy).
Festiwal zorganizowano przy pomocy finansowej Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie.(red.)

Kopernik w katedrze i w Internecie
Szczególnie uroczyście Toruń będzie w tym roku obchodził 537. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. 19 lutego 2010 r. w katedrze
śś. Janów zostaną wystawione szczątki astronoma. W internecie ruszy naukowy portal o Koperniku, przygotowany przez miasto i UMK.
Uroczy stości związane z urodzi- łu Mikołaja Kopernika. Oficjalne otwar- Bonn, inicjator budowy największego
nami astronoma 19 lutego organizują cie portalu nastąpi w Planetarium.
w Europie radioteleskopu Effelsberg.
UMK, a także Urząd Miejski i MarszałNatomiast dzieñ póŸniej, 20 l u- Toruńskie środowisko naukowe reprekowski. W przeddzień, 18 lutego, w tego w Muzeum Okręgowym w godz. zentować będzie m.in. prof. Krzysztof
Muzeum Okręgowym, w Sali Królew- 11.00-13.00 odbędzie się otwarta dla Mikulski z UMK.
skiej ratusza, zostaną pokazane publiczności prezentacja portalu,
19 lutego mieszkańcy będą też
unikalne kopernikana: trzy orygi - połączona z konferencj ą naukową mieli niezwykłą okazję do spotkania z
nalne dokumenty spisane ręką Ko- poświęconą Mikołajowi Kopernikowi. najznamienitszym obyw atelem Torupernika ze zbiorów Archiwum Archi- Wezmą w niej udział wybitni prele- nia. Dzięki staraniom marszałka woje- dent Torunia Michał Zaleski jest zadiecezji Warmińskiej.
genci: prof. Owen Gingerich - emery- wództwa Piotra Całbeckiego do Toru- proszony do Komitetu H onorow ego
Natomiast 19 lutego, czyli w 537 tow any profesor H arvardu, wybitny nia sprowadzone będą z Fromborka obchodów rocznicy lokacji Fromborrocznicę urodzin astronoma, zostanie astronom i historyk astronomii, znawca szczątki Mikoł aja Kopernika, które ka, a także do objęcia patronatu nad
uruchomiony kopernikański portal dziejów Kopernika. Wygłosi on wykład przez cały dzień będą wystawione w tym wydarzeniem. Nie tylko jednak w
naukowy Ni colaus Coperni cus z prezentacją o swoich ostatnich katedrze śś. Janów. Z tej okazji w kate- ten sposób nasze miasto włączy się
Thorunensis. Jest to wspólnie prze- odkry ciach na tropie zachow any ch drze zostanie też odprawiona uroczys- we fromborskie obchody. 22 maj a,
dsięwzięcie U niwersy tetu Mikołaja egzemplarzy «De revolutionibus…». ta M sza św. pod przew odnictw em podczas pochówku Kopernika w tamtejszej katedrze, Toruńska Orkiestra
Kopernika i miasta, przygotowywane Wystąpi również prof. Richard Wiele- Biskupa Toruńskiego.
Symfoniczna, Chór Astrolabium oraz
już od wielu miesięcy. Efektem współ- binski - wybitny australijski astrofizyk
Toruń we Fromborku
pracy będzie pierwszy w sieci interne- polskiego pochodzenia, doktor honoris
W maju 2010 r. we Fromborku od- soliści Teatru Wielkiego w ykonają
towej, wszechstronny, wręcz encyklo- causa UMK i UJ, wieloletni profesor bywać się będą uroczystości 700-lecia «Requiem» Mozarta, a także «Cospedy czny portal o charakterze Uniwersytetu w Bonn i dyrektor Max- warmińskiego grodu i 750-lecia War- mopolis» pod batutą kompozy tora
naukowym, poświęcony osobie i dzie- Planck-Institut fuer Radioastronomie w mińskiej K apituły Katedralnej. Prezy- utworu Krzesimira Dębskiego.
Źródło: Internet

(ze str. 1)
W imieniu członka komit etu
obrony i bezpieczeństwa, prezesa
komisji ds. organiz acji dz iałalności parlamentarnej Rady Fede-

racji Rosyjskiej Nikołaja Tułajewa
i prezesa organizacji „Kaliningradczycy” Władimira Szumiejko, złot ego jubileus zu p ogratulował
z ebrany m P.
Od lewej:
M. Achramowicz, A. Ławrynowicz, O. Turuszew
Chorolski, pomocnik s enatora N. Tułajewa. Głos zabrali
również prezes
miejskiego stow a rz y s z en ia
as ocjacji kombatant ów s łużby p aństw owejA. Fatiejew,
jeden z kierujący ch p ols ką

diasp orą w Obw odz ie Kaliningradz kim M . Achramowicz i redaktor gazety „Głos znad Pregoły”
Aleksandra Ławrynowicz.
Ciepłe słowa o dobrych uczynkach „St ow arz y sz enia Ros jaPols ka” mówili jego wet erani i
aktywiści K. M iłowskaja, L. Radiuszkina, N. Pyłajew, Sz. Akmanow. Gorące pozdrowienia i życzenia z drowia i stu lat p adły dla
najstarszego członka stowarzyszenia, Wiktora Bogdańczykowa. Za
aktywną działalność w organizacji
społecznej i z okazji 90-lecia pan
Bogdańczykow został nagrodzony
orderem „Za zasługi dla Obwodu
Kaliningradzkiego”.

Przew odnicz ący P rez ydium
„Stow arzyszenia Rosja-Polska”
Oleg Turuszew w imieniu ministra kultury obwodu M. Andriejewa
w yraz ił p odz iękow ania dla
członków stowarzyszenia i wręczył dyplomy.
Posiedzenie dobiegło końca,
jednak aktywiści organizacji nie
spieszyli się rozchodzić. Długo
jeszcze tego wieczora brz miały
życzenia i dźwięki muzyki i pieśni
sławiących polsko-rosyjską przyjaźń. Motywem przewodnim wiecz oru st ały się słowa polskiej
pieśni „Niech żyje, żyje nam!”
O. Dmitriew
Foto autora
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