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OD REDAKCJI We Wspólnocie Kultury Polskiej
Staropolskim obyczajem,
Gdy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,
Wszyscy Wszystkim ślą
życzenia.
Przy tej pięknej sposobności,
My życzymy Wam radości,
Aby wszystkim się darzyło,
Z roku na rok lepiej było.



















WESOŁYCH ŚWIĄT!
Zespół redakcyjny „Głosu znad

Pregoły”

Od 4.12 do 7.12.2003 r.  w
Częstochowie odbyło się spotkanie
przedstawicieli wspólnot polonijnych w
ramach 5 jubileuszowej edycji Jasnogórskich
Spotkań Polonijnych. Zaproszeni zostali
przedstawiciele wspólnot Polaków zza
wschodniej granicy Polski, polonii z Europy
Zachodniej i Polaków z kraju dla nawią-
zywania współpracy, wymiany poglądów, a
przede wszystkim pielgrzymowania i
wspólnej modlitwy w intencji Rodaków
rozsianych po świecie. Miejscem spotkań był
Salezjański Ośrodek Wychowawczo-
Animacyjny „SOWA” w Częstochowie.
Hasłem dyskusji panelowej było: „Wspólnoty
polonijny w ochronie dziedzictwa

26 listopada  w gmachu
Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwo-
wego przy ulicy Aleksandra Newskiego, 14
odbył się konkurs wiedzy polskiej ortografii
w postaci dyktanda. Turniej miał charakter
otwarty, możliwość zgłaszania się do udziału
mieli  wszyscy chętni,  bez ograniczeń
wiekowych.

„Ogólnopolskie dyktando” ma już
kilkuletnią tradycję. Uczestnikom konkursu
w Kaliningradzie był zaproponowany ten sam
tekst, nad pułapkami gramatycznymi którego
zmagali się miłośnicy języka ojczystego w
Polsce o tydzień wcześniej.

Jako organizatorzy kaliningradzkiej
edycji polskiego „Dyktanda 2003” wystąpiły
Wydział  Języków Słowiańskich i
Klasycznych Państwowego Uniwersytetu
Kalinin-gradzkiego i międzybranżowa
wspólnota „Polski klub”. Impreza odbywała
się pod patronatem Konsulatu Generalnego
RP w Kaliningradzie.

Do udziału w konkursie zgłosiło się

Kaliningradzka edycja „Dyktanda 2003”

kulturowego Polski”. Spotkanie zostało
zorganizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska”, Oddział w Częstochowie (Prezes
Oddziału P. Andrzej Smyk).

Jako prezes naszej Wspólnoty
rozpoczęłam dyskusję opowiadaniem o Jej
działalności, o planach na przyszłość,
kierunkach działalności oraz o naszej gazecie
„Głos znad Pregoły”. Pokazywałam zdjęcia,
schemat organizacyjny Wspólnoty. Każdy
uczestnik tej dyskusji otrzymał ostatni numer
gazety oraz  adresy naszej Wspólnoty. Od tego
spotkania mamy nowe znajomości z Polakami
z Bułgarii, Niemiec, Austrii, Litwy, Białorusi,
Ukrainy i Polski. Zostałam zaproszona za rok
na kolejną wizytę.

Helena Rogaczykowa

ponad sześćdziesiąt osób, wśród nich także
autor owego artykułu.

Otwarcia polskiego „Dyktanda 2003”
dokonali prorektor Uniwersytetu Kalinin-
gradzkiego do spraw pracy naukowej W.
Fiodorow wraz z Konsulem Generalnym RP
w Kaliningradzie Jarosławem Czubińskim.

Tekst dyktanda zawierał stosunkowo
rzadko używane konstrukcje gramatyczne,
m.in. wyrazy dwuczłonowe, nie zabrakło
również wyrazów określanych jako zapo-
życzone. Zadanie polegało na prawidłowym
zapisywaniu wszystkich odczytywanych
przez prowadzącego dyktando zdań, z jak naj-
mniejszą ilością błędów, w stosunkowo
krótkim odcinku czasowym.

Po oficjalnym podsumowaniu
wyników turnieju pierwsze i drugie miejsce
przyznano studentkom wydziału filolo-
gicznego, co świadczy o wysokim poziomie
nauczania języka polskiego na kalinin-
gradzkiej Wszechnicy.
                                                  W. Wasiliew

Wszystkim pracownikom Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie”
składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, radości i
spokojnych świąt w rodzinnym
gronie z okazji Świąt Narodzenia
Pańskiego i Nowego 2004 roku!


