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Instytutu Literatury
Polskiej Akademii
Nauk na temat kondy-
cji literatury i języka
polskiego.

Natomiast z
wiceprezesem Fun-
dacji  Grzegorzem
Łubczykiem dzien-
nikarze polscy ze
Wschodu rozmawiali
na temat usuwania
tzw. „białych plam” z
najnowszej histori i
Polski na przykładzie
jego książki „Henryk
S ławik – Polski
Wallenberg”.

Trzeciego dnia
odbyły się spotkania
uczestników  szkole-
nia z redaktorem Zyg-

(ze str. 10)

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI REDAKCJI POLSKICH
NA WSCHODZIE W WARSZAWIE

muntem Broniar-
kiem, który niez-
wykle dowcipnie
opowiadał o swojej
długoletniej pracy
jako polski kores-
pondent w USA i
znanym podróż-
nikiem i pisarzem
Olgierdem Budre-
wiczem. Ten os-
tatni poruszył wiele
istotnych proble-
mów dotyczących
misji dziennikarza
polskiego poza
Macierzą.

Spotkanie zakoń-
czyło się pokazem
filmu „Nigdy w ży-
ciu” R. Zatorskiego.
Tekst  za  Robertem

                                        Trzaską - Serwis “Polska-Polacy”

W tym samym dniu, kiedy
wszyscy byli zajęci przygotowaniem
do imprezy wieczorowej w Konsulacie
Generalnym RP odbyło się pierwsze
spotkanie m łodzieżowe w szkole
średniej ogólnokształcącej w
Kaliningradzie. O godz. 13.20 do
szkoły podjechał autobus z 40
uczniami II Liceum z Elbląga. W tej
samej chwili podjechał wicekonsul
Marek Juzepczuk wraz z prezesem
Wspólnoty Kultury Polskiej w
Kaliningradzie Eleną Rogaczykową.
Na schodach szkoły szanownych
gości powitali tradycyjnym chlebem z
solą uczniowie w strojach naro-
dowych. Najpierw spróbowali tego
chleba wicekonsul M. Juzepczuk i
przewodniczący grupy polskiej Marek
Nowosad, dziennikarz Radia Gdańsk
SA, a potem wszyscy uczniowie Lice-
um oraz wychowawcy. Po krótkim
zwiedzeniu szkoły, które prowadziła

dyrektorka szkoły nr 22 Nelli Szmigiel,
goście zostali zaproszeni do sali
koncertowej. Po przywitaniu mło-
dzieży przez wicekonsula M. Juzep-
czuka i wręczaniu pamiątkowych pre-
zentów dla dyrektorki szkoły oraz
wicekonsula odbył się koncert zorga-
nizowany przez młode talenty szkoły
nr 22. A potem młodzież nie potrze-
bowała dodatkowego tłumaczenia bo
przy kawie, herbacie i pieczywie
świetnie sami sobie poradzili,  z
uśmiechem używając słów angiel-
skich, rosyjskich, polskich, niemiec-
kich znaleźli  wspaniały kontakt.
Rozmawiali o wszystkim: o życiu,
muzyce, komputerach, telefonach
komórkowych, hobby, życiu szkol-
nym, a nawet miłości! Szkoda, że za-
brakło czasu na zagranie w piłkę noż-
ną, bo w planach było jeszcze zwie-
dzanie Muzeum Bursztynu i powrót
do Elbląga. Wszędzie było słychać:

„dlaczego czas tak szybko leci? Już
mamy jechać?” Młodzież Klubu
Młodego Europejczyka oraz młodzież
WKP została zaproszona z rewizytą
do II Liceum w Elblągu. Przed zakoń-
czeniem spotkania zrobiono wspólne
zdjęcie na schodach Szkoły. Tłuma-
czenie oraz przygotowanie całego
spotkania było prowadzone przez He-
lenę Rogaczykową przy pomocy
Przewodniczącej Klubu Młodego
Europejczyka Swet łany Sara-
pulcewoj. To spotkanie stanie się pier-
wszym spotkaniem takiego rodzaju
między młodzieżą tych organizacji. A
pierwsza wizyta wicekonsula Marka
Juzepczuka w Szkole nr 22 położy
początek trzystronnej współpracy
między Konsulatem Generalnym RP,
WKP a Szkołą. Od następnego roku
w Szkole zostanie wprowadzony
język polski jako zajęcia fakultatywne.
                             H. Rogaczykowa

Spotkanie młodzieży z II Liceum m. Elbląg,
Szkoły Średniej Nr 22 (Kaliningrad)
oraz młodzieży WKP (Kaliningrad)

Grzegorz £ubczyk i Zygmunt Broniarek.


