
 Str. 3GŁOS ZNAD PREGOŁY   Nr 9 (86) wrzesień 2003

29.09.03 godz. 18.00 -
Rola Kościoła w dziejach
Polski. Prowadzący -
ks. Jerzy Steckiewicz.
20.10.03 - Rozwój języka i
literatury polskiej od XVI
do XX wieku.
17.11.03 - Pisarze i poeci
polscy w XIX i XX wieku.
08.12.03 - Najważniejsze
lektury obowiązujące w
polskich szkołach średnich.
Krótka charakterystyka.

(ze str. 2)

Akademia Polska:

Pozostałe tematy
wykładów, których terminy
zostaną  ustalone na
początku 2004 r.:
1.Sztuka polska w XIX i
XX wieku. Charakterystyka
najwybitniejszych
polskich malarzy.
2.Rozwój państwa
polskiego od początków
jego istnienia do 1918 r.
3.Państwo polskie w latach
od 1918 r. do 1989 r.
4.Współczesna organizacja
państwa polskiego i
założenia obecnej
konstytucji.
5.Polska w organizacjach
międzynarodowych ONZ,
UE i NATO.
6.Współczesna polska
polityka zagraniczna.

***
FOTOWYSTAWA
25 września br. w

Konsulacie otwarta została
w Konsulacie otwarta
została wystawa fotografii
podsumowujących
współpracę Szkoły nr 40 ze
szkołami polskimi.
Na uroczystym otwarciu
wystawy słowo wstępne
zabrał Konsul Generalny RP
J. Czubiński. W swoim
wystąpieniu pan Konsul
podkreślił, że półtora roku
temu zaczął się nowy etap
we współpracy polsko-
kaliningradzkiej –

Pismo
sponsoruje
Fundacja

POMOC POLAKOM
 NA WSCHODZIE

mianowicie przez kontakty
Konsulatu RP i niektórych
szkół w Polsce z uczniami i
pedagogami szkoły nr 40.
Wynik poszerzenia tych
kontaktów mogliśmy
widzieć na ścianach sali
kominkowej: były to
zdjęcia, wykonane
samodzielnie przez uczniów
szkoły nr 40 i pokazujące
ich wyjazdy do takich
polskich miast jak Giżycko,
Legionowo, Warszawa,
Toruń, Kazimierz Dolny i
Łódź. Ukazują one nie tylko
zabytki i przyrodę tych
regionów, ale również
ciepłe spotkania w gronie
polskich przyjaciół.
Uczniowie czterdziestki
zawarli umowę o
współpracy z całym
regionem wokół Giżycka,
który jest uważany za letnią
stolicę Polski. Nie jest to
zwykła szkoła też dlatego,
iż pierwsza wykazała
inicjatywę świętować
polskie narodowe święta
razem z Konsulatem RP, co
już stało się tradycją. Była
to pierwsza szkoła, która
zaprosiła i przyjęła w
czerwcu 2003 r. Prezydenta
RP Aleksandra
Kwaśniewskiego. Pan J.
Czubiński podziękował pani
dyrektor szkoły T.
Miszurowskiej za to, w jaki
sposób wychowuje
młodzież, dając młodym
ludziom możliwość
zobaczyć Polskę i lepiej
poznać kulturę tego kraju.
Następnie przemówiła
dyrektor szkoły pani T.
Miszurowska. Pani Tatiana
mówiła o bardzo
intensywnej pracy uczniów
i nauczycieli szkoły w
kierunku poszerzenia
polsko-kaliningradzkich
kontaktów i serdecznie
podziękowała Konsulatowi
Generalnemu za stale
okazywaną pomoc.
Wystawa będzie trwała

przez 3 tygodnie.
Serdecznie wszystkich
zapraszamy do jej
obejrzenia!
Serdecznie wszystkich
zapraszamy do jej
obejrzenia!

***
KINO, KINO...

Konsulat kontynuuje
środowe pokazy polskich
filmów. Oto program na
miesiąc październik:

01.10.2003 - Chłopi cz. I  -
„Boryna”
Reżyser: Jan Rybkowski,
rok produkcji 1973, dramat.
Obsada: Władysław
Hańcza, Emilia Krakowska ,
Krystyna Królówna,
Bronisław Pawlik, Jadwiga
Chojnacka, August
Kowalczyk
Opis: Adaptacja powieści
Władysława Stanisława
Reymonta, za którą autor
otrzymał literacką Nagrodę
Nobla. Świat oparty na
epopei «Chłopi», zamyka
się w granicach jednej wsi,
a dramaturgia zdarzeń
wpisana jest w rytm
zmieniających się pór roku,
rytm prac polowych i
wiejskich rytuałów.

08.10.2003 - Chłopi  cz.II  -
„Jagna”
Dalsza część opowieści
filmowej o polskiej wsi
okresu zaborów.

15.10.2003 – Znachor
Reżyser: Jerzy Hoffman,
rok produkcji 1981,
melodramat
Obsada: Jerzy Bińczycki,
Anna Dymna, Tomasz
Stockinger, Bernard Zadysz,
Piotr Froczewski, Jerzy
Trela.
Opis: bohater filmu,
profesor Wilczur, od
którego odeszła żona z
ukochaną córeczką, szuka
zapomnienia w alkoholu.
Ciężko raniony w głowę
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HARMONOGRAM
WYKŁADÓW

podczas bójki w
podmiejskim szynku traci
pamięć. Mija piętnaście lat.
Policja zatrzymuje
błąkającego się gdzieś na
prowincji mężczyznę bez
dokumentów, który nie zna
swojego nazwiska. Aby
uniknąć aresztowania,
włóczęga kradnie z biurka
urzędnika akt urodzenia
niejakiego Antoniego
Kosiby. Od tej chwili pod
takim nazwiskiem wędruje
po kraju.

22.10.2003 – Noce i dnie,
część I. „Bogumił i
Barbara”.
Reżyser: Jerzy Antczak,
1975, dramat
Obsada: Jadwiga Barańska,
Jerzy Bińczycki, Karol
Strasburger
Opis: Ekranizacja powieści
Marii Dąbrowskiej, która
zgodnie z jej zamysłem
stała się «powieścią -
rzeką», przenoszącą szeroko
zakrojoną panoramę życia
społeczeństwa polskiego na
progu odzyskania
niepodległości. Ekranizacja
«Nocy i dni» nie ma sobie
równych w dziejach
polskiej kinematografii.
Praca nad nią zajęła
reżyserowi - Jerzemu
Antczakowi - pięć lat i
została nagrodzona na wielu
festiwalach filmowych.

29.10.2003 – Noce i dnie,
część II. „Wiatr  w oczy”.
Kontynuacja opowieści o
polskiej rodzinie w okresie
1865 – 1914.


