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W dniach 3-5 kwietnia 2003 r. w
Konstancinie-Jeziornej pod Warszawą
odbyło się kolejne spotkanie
szkoleniowo-konsultacyjne dla
redaktorów polskojęzycznych redakcji
prasowych , radiowych i telewizyjnych na
Wschodzie , zorganizowane przez
finansującą  naszą gazetę Fundację
„Pomoc Polakom Na Wschodzie” oraz
Senat RP.

Po przyjeździe do Konstancina-
Jeziornej w czwartek 3 kwietnia i
zakwaterowaniu w Katolickim Ośrodku
Palatynów spotkanie rozpoczął pan
Henryk Banasiuk, wiceprezes fundacji
„Pomoc Polakom Na Wschodzie”.
Zostały omówione sprawy organizacyjne
i finansowe związane z realizacją zadań
wspierania polskich mediów na
Wschodzie. Następnie odbyła się
dyskusja dotycząca oceny współpracy

POLONIA: SPOTKANIE REDAKTORÓW
Fundacji z polskimi mediami na
Wschodzie w kontekście wolnych ustaleń
wynikających z dwóch spotkań
szkoleniowo-konsultacyjnych w IV
kwartale 2002 r.

Kolejnym, bardzo ważnym punktem
programu spotkania, były indywidualne
rozmowy członków zarządu Fundacji z
poszczególnymi redakcjami, podczas
których redaktorzy mogli otrzymać
odpowiedzi na swoje pytania i
wątpliwości, jak również rozwiązać
ewentualne trudności związane z
wydawaniem pism polonijnych na
Wschodzie.

Rano 4 kwietnia uczestnicy spotkania
rozdzielili się na dwie grupy:
dziennikarzy z redakcji prasowych i
dziennikarzy radiowych. Dziennikarzy z
redakcji prasowych wyruszyli do
Warszawy, aby zwiedzić redakcję pisma
„Życie Warszawy” i spotkać się jego
kierownictwem. W tym czasie dla grupy
dziennikarzy radiowych przez
przedstawicielkę „Polskiego Radia” panią
Irenę Piłatowską były przeprowadzone
warsztaty z zakresu komputerowego
montażu dźwięku.

Po powrocie grupy dziennikarzy
prasowych z Warszawy wszyscy
uczestnicy wysłuchali interesujący
wykład „Nowe technologie w mediach.
Możliwości edytorskie programów
komputerowych”, zrobiony przez pana
Andrzeja Ziemskiego, wiceprezesa
SDRP. Po przerwie, na zlecenie fundacji

„Pomoc Polakom Na Wschodzie”, pan
Andrzej Ziemski przedstawił koncepcję
informacyjnej witryny internetowej
„Polska – Polacy”.

Na piątkowy wieczór organizatorzy
szkoleń  zaplanowali wizytę z
warszawskim teatrze ROMA. Mieliśmy
wspaniałą okazję zobaczyć spektakl
„Musicale...ach te musicale” – składankę
najsłynniejszych przebojów z
popularnych na całym świecie musicali.

Spotkanie zakończyło się w sobotę
rano: po śniadaniu uczestnicy odjechali
z Konstancina-Jeziornej autokarem. (red.)
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Członkini zarządu fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie” pani Julia

Konowrocka, wiceprezes fundacji pan
Henryk Banasiuk, redaktor naczelny „Głosu

znad Pregoły” Maria Ławrynowicz
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