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20 czerwca  w Konsulacie
Generalnym RP odbyła się przepiękna

dziecięca impreza  -
konkurs „Pokoloruj
nasz świat”.

Wicekonsu-
lowie pani Kata-
rzyna Grzechnik i
pan Marek Juzep-
czuk stworzyli ciepłą
domową atmosferę,
w której dzieci mog-
ły rozwinąć intere-
sujące twórcze te-
maty. Nawet sama
natura pob łogo-
sławiła dzieci tego
dnia. Słoneczny
dzień, zielone łącz-
ki, aromat kwiatów i śpiewy ptaków – to
wszystko sprzyjało dobremu nastrojowi.
Rysunki dzieciaków były jaskrawe i
bezpośrednie.

Za najbardziej  oryginalne
rozwiązanie tematu „Letni wypoczynek”
dyplomem i prezentem zostały nagrod-
zone Swieta Sincewa i Grażyna

ŚWIĘTO DZIECIŃSTWA
Czerenkowa. Za temat sportowy nagrod-
zono Katię Rebczyńską; za miłość do

Ojczyzny – Janę
Łapszyną; za du-
chowe rozwinięcie
tematu – Marinę
Chohłową; za temat
narodowy – Maszę
Nosel; za rysunek
egzotyczny – Krys-
tynę Zacharczenko,
Żenię Stankiewicz i
Katię Jerszową.

Specjalne
podziękowania na-
leżą się dla jury
konkursu i aktywowi
W KP – A. Teter-

skiemu, B. Marszewowi, G. Rebczyń-
skiemu.

Chce się wierzyc, że takie
imprezy będą ponownie organizowane
dla naszych dzieci: one upiększają nasze
życie i wspomnienia dziecięce.

N. Rebczyńska
Tłumaczenie M. Ławrynowicz

Zachęcamy gorąco wszystkie
osoby korzystające z Internetu do
zaglądania do księgozbioru Polskiej
Bibliotek Internetowej. Jakie są cele
Polskiej Biblioteki Internetowej?

Zasadniczym celem powołania
PBI jest wyrównanie szans dostępu do
różnorodnych publikacji wydanych
dotychczas w języku polskim osobom
pochodzącym z małych miast, wsi, czy
innych regionów oddalonych od
ośrodków akademickich i kulturalnych,
gdzie komputer z łączem do Internetu
może być jedyną szansą kontaktu ze
zdobyczami literatury i kultury.

Dzieła literatury polskiej
można ściągnąć za darmo na własny
komputer ze strony PBI:
 http://www.pbi.edu.pl

Zbiory są udostępniane w dwóch
podstawowych formatach tekst jako
html lub  skanowania jako obrazy jpg
lub gif. Trwają obecnie prace nad
udostępnieniem dzieł w formacie pdf
oraz w formie e-book’ów, aby ułatwić
Użytkownikom pobieranie zbiorów na
dysk. Rozważane jest również
udostępnienie pozycji w PBI w inne
formatach zapisu.
                                                          ms

Niech żyje
Polska

Biblioteka
Internetowa!

Od 1 lipca rosyjskie służby
graniczne wstrzymają ruch statków
pasażerskich i turystycznych z Elbląga
i Fromborka do Kaliningradu i
Bałtijska. Jak mówią nie ma umowy do-
tyczącej wspólnego wykorzystywania
wód Zalewu Wiślanego.

W związku z tym Jerzy Latała -
prezes Zarządu Żeglugi Gdańskiej
zwrócił się m.in. do resortu spraw
zagranicznych, ministerstwa transportu,
konsulatu Federacji Rosyjskiej w
Gdańsku i wojewody warmińsko-
mazurskiego o interwencję.
      Radio Olsztyn – serwis internetowy

Rosjanie chcą
wstrzymać ruch

statków

http://www.pbi.edu.pl

