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We współczesnym rosyjskim
społeczeństwie rozwijają się procesy
demokratyczne i dialog kultur w różnych
sferach życia. Rosja aktywnie włącza
się do światowej wspólnoty. Konkret-
nym potwierdzeniem tego jest współ-
praca „Klubu młodego europejczyka”
gimnazjum nr 22 z zespołem szkół nr 5
w Lublinie.

25-26 kwietnia 2005 r. w
gimnazjum odbyła się pierwsza
międzynarodowa naukowo-doświa-
dczalna konferencja uczniów pt.
„Königsberg – Polska – Kaliningrad:
przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”,
poświęcona 750. rocznicy powstania
miasta.

 Gości i uczestników konferencji
zgodnie z dobrą słowiańską tradycją
powitano chlebem i solą. Z przemó-
wieniem zwrócili się do uczestników
dyrektor gimnazjum N. Szpigiel i Konsul
Generalny RP w Kaliningradzie J.
Czubiński i wyrazili pewność, że

współpraca naukowa młodzieży obu
krajów prowadzi region do przyszłości
pełnej wzajemnego zrozumienia.

Przedstawione na konferencji
referaty poświęcone były tragicznym
stronom polskiej historii (referat Anny
Wojtowicz „Holokaust: getto warszaws-
kie”), współdziałaniu gospodarczemu
(referat Olgi Klimenko „Doświadczenie
współpracy gospodarczej Obwodu
Kaliningradzkiego i Rzeczypospolitej
Polski”), aspektom kontaktów kultu-
rowych i wzajemnych wpływów kultury
polskiej i rosyjskiej (uczniowie szkół z
Lublina), życiu współczesnego Kalinin-
gradu (referat Lubowi Swierżyńskiej
„Statkom żyć!”) i inne.

25.04 zespoły twórcze Szkoły nr
22  koncertowały dla gości. A potem
zorganizowano wycieczkę po miejs-
cach historycznych Kaliningradu.

26.04 młodzież aktywnie uczest-
niczyła w zajęciach praktycznych. W
formie projektu odbywało się zajęcie na

POLSKA  A  ROSJA:
KONTAKTY UCZNIÓW SZKÓŁ

temat „Spo łeczeństwo cywilne”.
Rosyjsko-polskie grupy musia ły
wspólnym wysiłkiem sformułować nie
tylko pojęcie „Społeczeństwo cywilne”,
ale również narysować mapę i utworzyć
konstytucję nowego  państwa-enklawy.
Jedna z dziewcząt, Katia Gawrilenko,
zauważyła: „Żaden z nas w zasadzie
nie potrzebował ani tłumacza, ani nawet
słownika. Doskonale rozumieliśmy się!”

Polscy przyjaciele wzięli bez-
pośredni udzia ł w próbie zespołu
„Wiece słowiańskie” pod kierow-
nictwem Jurija Koszarowa. Ciekawie
wyglądała lekcja polskiego pt. „Mała
Ojczyzna w dziele A. Mickiewicza „Pan
Tadeusz”, przygotowana przez uczniów
z Lublina i uczących się języka pols-
kiego pod kierownictwem H. Roga-
czykowej gimnazjalistów z Kalinin-
gradu. Czytanie tekstów polskich, żywe
obcowanie po polsku, angielsku i
rosyjsku dostarczyło wiele przyjem-
ności wszystkim uczestnikom.

W czasie wolnym goście
również się nie nudzili (wycieczki po
mieście i muzeach). Tak Ewelina
Wiśniewska i Beata Krzeszowska
napisały przed wyjazdem w książce
pamiątkowej: „Kaliningrad – to super
miasto. Ludzie są ekstra. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z tego, że przyje-
chaliśmy tu; i mimo tego, że byliśmy
tutaj tylko 2 dni, mamy masę wrażeń
związanych z naszymi polskimi
kolegami i rosyjskimi przyjaciółmi.
Dziękujemy bardzo za wszystko!”

A 27 kwietnia nikt nie chciał się
rozstawać. Były nawet łzy. Nie
chcieliśmy puścić autobusu. Wszyscy
uczestnicy z niecierpliwie czekają na
następne spotkanie.

Swietłana Sarapulcewa

Wnikliwi czytelnicy naszego
pisma pewnie zauważyli w numerze 3
„Głosu” ciekawą informację pani
Danuty Szczęsnej o tym, że w Polsce
została powołana Komisja
Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako języka obcego.

Przygotowano odpowiednie
testy i po złożeniu stosownego
egzaminu istnieje możliwość
uzyskania certyfikatu – dokumentu
potwierdzającego poziom znajomości

języka polskiego.
Przewiduje się przeprowadzenie
owego egzaminu na trzech
poziomach: podstawowym, średnim i
zaawansowanym.
Komisja Poświadczania Znajomości
Języka Polskiego wyjeżdża za
granice kraju pod warunkiem że
liczba chętnych będzie nie mniejsza
niż dziesięć osób.

Od ilości chętnych zależy więc,
czy odbędzie się taki egzamin w

Ogłoszenie
Kaliningradzie. Od chwili ukazania się
w druku tego numeru „Głosu znad
Pregoły” ogłaszamy rozpoczęcie
zapisu na listę chętnych. Wszyscy
zainteresowani mogą zgłaszać się do
pani H. Rogaczykowej – prezesa
Wspólnoty Kultury Polskiej, albo do
członków redakcji „Głosu znad
Pregoły”. Szczegóły na ten temat
zamieszczone na stronie internetowej
www.buwiwm.edu.pl
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