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We Wspólnocie Kultury Polskiej
Ogłoszenie
XVIII Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy 2009”
Regulamin
Organizatorem konkursu jest:
Podlaski Oddział Stowarzyszeni „Wspólnota Polska” w
Białymstoku.
Konkurs realizowany jest w trzech etapach:
Etap I eliminacje miejskie, które powinny odbyć się do
dnia 18 X 2009
Etap II eliminacje centralne, które powinny odbyć się do
dnia 23 XI 2009
Etap I i II odbywa się w kraju zamieszkania uczestników
konkursu.
Etap III spotkania laureatów „Kresy 2009”, które odbędą
się w Białymstoku w dniach 7-14 XII 2009
Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach:
Kategoria I - dzieci do lat 12.

Kategoria II - dzieci i młodzież od 12 do 16 lat.
Kategoria III - młodzież i dorośli od lat 16.
Konkurs dla uczestników kategorii I i II kończy się na
etapie centralnym w kraju zamieszkania.
Laureaci kategorii III biorą udział w XVIII Białostockich
Spotkaniach Laureatów „KRESY 2009”.
Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory pisarzy
polskich w całości lub fragmentach
(proza lub wiersz). Łączny czas wykonania nie może
przekraczać 5 minut.
Uczestnik nie może zmieniać repertuaru w trakcie trwania
konkursu.
Uczestnik, który bierze udział w konkursie „Kresy” po raz
kolejny, zobowiązany jest do zmiany repertuaru.
W konkursie nie mogą brać udziału laureaci nagród
głównych Finału Konkursu „Kresy”.

PO L SKI J ĘZ YK W KO L EJNEJ SZ KO L E!
W kaliningradzkiej średniej szkole nr 12 od dnia
6 października rozpoczęły się fakultatywne lekcje języka
polskiego. Są przeznaczone dla uczniów 8-9 klas.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się raz w tygodniu.
Prowadzi je absolwentka Uniwersytetu im. I. Kanta
Jekatierina Stiepanowa.

Zakończenie konkursu na projekt
nagrobka Kopernika
30 czerwca br., w sali konferencyjnej Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej odbyło się publiczne otwarcie
kopert z nazwiskami autorów projektów i ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie projektu
nagrobka Mikołaja Kopernika w katedrze we Fromborku.
Na konkurs zgłoszono sześć projektów. i Dariusz Bodzioch. Natomiast wyróżnienie jestem opiekuPo dyskusji w ramach Komisji konkurso- i nagrodę pieniężną Warmińskiej Kapituły nem tego sawej, którą tworzyli: historycy sztuki, archi- Katedralnej w kwocie 10 tysięcy złotych, mego ołtarza,
tekt, praktycy mający doświadczenie w przyznano pracy o numerze identyfikacyj- którym zajmorenowacji i wyposażaniu obiektów sakral- nym 101008, której autorem jest Jacek wał się Kopernik, wypada,
nych, archidiecezjalny konserwator zabyt- FILC-Nowakowski, rzeźbiarz z Ząbek.
ków, przedstawiciele zamawiających, to jest
Nagrobek, który stanie w katedrze we bym sfinansoArchidiecezji Warmińskiej i Warmińskiej Fromborku, będzie wykonany z czarnego wał i to dzieło
Kapituły Katedralnej, zakwalifikowanych granitu. Na nim, niczym w przestrzeni – stwierdził ks.
zostało pięć prac. Komisja rozstrzygnęła wszechświata, zawisną mosiężne Słońce i Górny w wykonkurs i przyznała I nagrodę realizacyjną planety. Konstrukcja o wysokości 3,8 m wiadzie dla
oraz jedno wyróżnienie.
oraz szerokości 80 cm będzie wkompono- Radia Olsztyn.
U r ocz ys ty
Nagrodę realizacyjną otrzymała praca o wana w filar przy ołtarzu, gdzie spocznie
numerze identyfikacyjnym 650325 przygo- Mikołaj Kopernik. „Będzie to ekspresyjna pochówek, odtowana przez Projekt Polsko-Belgijska rzeźbiarska forma komentarza do teorii nalezionych w
Pracownia Architektury Sp. z o. o. w War- układu heliocentrycznego” – podkreślają 2005 roku we
szawie. Autorami projektu są Adam Wagner autorzy zwycięskiego projektu. Równo- F r o m b o r k u
cześnie twórcy zobowiązali się też do szczątków kazrealizowania sugestii kapituły kon- nonika Mikokursu, m. in. by na granicie znalazła łaja Kopernika, i poświęsię podobizna Kopernika.
Realizacja nagrobka ma koszto- cenie nagrobka
wać ponad 90 tysięcy złotych. Jej odbędzie się w
koszty pokryje ks. infułat Jan Górny, czerwcu 2010
FOT. © APW
kanonik Kapituły Warmińskiej, który roku.
opiekuje się ołtarzem Świętego Krzy- ISB / KAW, PAP, RZ
Zwycięski projekt nagrobka
ża we fromborskiej katedrze. – Skoro
kanonika Mikołaja Kopernika

