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Nad jeziorem Ryńskim

Dmitrij Osipow
Foto autora

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów Adam Lipiński zapowiedzia ł
uruchomienie niezależnej telewizji dla Białorusi.
Transmisja satelitarna może rozpocząć się już w
2007 roku. - Środki na to są, pozostało tylko
rozwiązać szereg problemów technicznych –
powiedział polityk.

Początkowo będzie emitowany przez

Małe miasteczko Ryn, dzisiaj
znane chyba tylko z dobrze zacho-
wanego zamku krzyżackiego przero-
bionego na komfortowy hotel,
niedawno stało się  centrum

krzepnących związków sportowo-
kulturalnych pomiędzy powiatem
Giżyckim Warmińsko-Mazurskiego
województwa a Kaliningradem.

Tutaj na bazie dawnego
domu wypoczynkowego dla górników
Zofiówka został zorganizowany Ośro-
dek sportu żaglowego, gdzie będą się
szkolili uczniowie z Rosji i Polski.

Na uroczyste otwarcie
Ośrodka,  usytuowanego nad
malowniczym urwistym brzegiem,
przybyła delegacja z Kaliningradu pod

przewodnictwem kierownika działu
Zarządu oświaty Urzędu miasta
Anatola Gładczenko. Towarzyszyli
mu dyrektorowie szkół ogólnoksz-

tałcących - Tatjana Miszurowska
(gimnazjum nr 40), Ludmila Zubkowa
(liceum nr 17) oraz Nina Sablina
(szkoła średnia nr 2).  W łaśnie
uczniowie z tych szkół spędzą kilka

tygodni w polsko-
rosyjskim obozie
letnim, gdzie bę-
dą nie tylko up-
raiwać sport, ale
również  uczyć
się języka pols-
kiego. Młodzież z
Polski z kolei
zacznie się uczyć
rosyjskiego.

T e n
wspólny projekt został realizowany
dzięki pomocy finansowej ze strony
komisji  specjalnej UE, która się
zajmuje rozwojem Euroregionu
Bałtyk. Jeszcze dwa lata temu umowę
o współpracy podpisał starosta
powiatu Giżyckiego Wac ław
Strażewicz oraz ówczesny kierownik
działu oświaty Centralnego rejonu
Kaliningradu Tatjana Bartmińska.
Ona też została zaproszona na tę
uroczystość. Dla  strony polskiej to
naprawdę bardzo ważne wydarzenie,

ponieważ  UE
przyznaczyła na ten projekt ponad
300 tyś. euro. Dlatego na uroczystość
z Warszawy przyjechał senator Jerzy

Szmit. Rosyjską f lagę wznosi ł
przedstawiciel Obwodu Kalinin-
gradzkiego w Polsce Jurij Rożkow-
Jurjewski.

Prawie 30 kaliningradzkich
uczniów (większość z gimnazjum nr
40) otrzymali możliwość uczestniczyć
w zawodach ze swoimi rowieśnikami
z Polski.

Uczeń 10-tej klasy Dima
Alimow nawet przywiózł ze sobą
rower, żeby wziąć udział w wyścigach,
które były zaplanowane. Nie udało
się. Z powodu osławionej “pieres-
mienki” na granicy po rosyjskiej
stronie kaliningradczycy dojechali do
Rynu, kiedy kolarze już startowali. Ale
za to razem ze swoim imennikiem
Dimą Misnikiem, Saszą Czetwieri-
kiem, Liną Komarową oraz  innymi
zagrał w siatkówkę, wymienił się
adresami z nowymi kolegami z Polski.
Regatę na jachtach klasy DZ i Omega
młodzi kalinigradczycy obserwowali z
brzegu. Do wody jeszcze za
wcześnie, nie ma potrzebnych na-
wyków. Polscy instuktorzy obiecywali
szybko nauczyć ich kierować żaglem.
Zwyciężyli w zawodach nad jeziorem
Ryńskim młodzi żeglarze z Giżycka.

W 2007 r. Polska uruchomi telewizję satelitarną dla Białorusi
ki lka godzin na dobę w dwóch językach:
bia łoruskim i rosyjskim. Początkowo będzie
nadawał kilka godzin na dobę. Program stacji ma
być przede wszystkim informacyjny.

Stacja ma mieć przede wszystkim
charakter informacyjny. Na dzień dzisiejszy projekt
jest w fazie opracowania. Szczegó ły nie są
jeszcze znane. TVP ma korzystać ze wsparcia

budżetowego. Część pieniędzy potrzebnych na
uruchomienie kanału ma pochodzić z funduszy
Unii Europejskiej.

W stacji być może zostaną zatrudnieni
dziennikarze z Białorusi, którzy ze względów
politycznych, stracili pracę w swoich mediach.
Inicjatorką projektu jest Agnieszka Romaszewska-
Guzy. Serwis POLSKA-POLACY


