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STYPENDIUM Z BREMY
DLA GDAÑSKIEGO MUZYKA
Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdañsku, skrzypaczka Anna
Omilianczyk skorzysta ze stypendium artystycznego ufundowanego
dla m³odego gdañskiego muzyka
przez burmistrza Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy z okazji
25. rocznicy partnerstwa Bremy i
Gdañska.
3 grudnia Kancelaria Senacka Bremy poinformowa³a Urz¹d Miejski w
Gdañsku o wynikach decyduj¹cego
o przyznaniu stypendium przes³uchania dwojga m³odych gdañskich muzyków przez jury sk³adaj¹ce siê z reprezentantów Bremeñskiej Pañstwo-

wej Orkiestry Filharmonicznej i Niemieckiej Orkiestry Filharmonicznej
w Bremie. Cz³onkowie komisji podkrelili bardzo wysoki poziom artystyczny zaprezentowany zarówno
przez Annê Omilianczyk, jak i jej
konkurenta Micha³a Lisiewicza, rekomendowanego przez Polsk¹ Filharmoniê Ba³tyck¹ w Gdañsku.
W ramach rozpoczynaj¹cego siê 4
lutego przysz³ego roku pobytu w Bremie, oprócz zakwaterowania i wy¿ywienia, strona niemiecka zapewni
stypendystce odbywanie zajêæ w
Wy¿szej Szkole Sztuk Piêknych w
Bremie, wspó³pracê artystyczn¹ z

Niemieck¹ Orkiestr¹ Filharmoniczn¹
w Bremie, udzia³ w przygotowaniach
do wystawienia opery "Cyganeria" z
Pañstwow¹ Orkiestr¹ Filharmoniczn¹ w Bremie i wystêp w kilku koncertach, a tak¿e odbycie czterotygodniowego kursu nauki jêzyka niemieckiego w Instytucie Goethego.
Stypendystka z Gdañska mieæ bêdzie
równie¿ zapewniony bezp³atny wstêp
do sal koncertowych w Bremie.
Wraz z w³adzami miasta pobyt stypendystki z Gdañska w Bremie sfinansuj¹ miejscowi rotarianie, którzy
objêli patronat nad przedsiêwziêciem.

DZIESIÊCIOLECIE POLSKI S£OWEM I OBRAZEM
Uczelnie, szko³y i biblioteki województwa pomorskiego wzbogaci³y swoje zbiory o Ksiêgê Dziesiêciolecia Polski Niepodleg³ej 19891999. Patronat nad uroczystoci¹
sprawowali prezydent Gdañska
Pawe³ Adamowicz, senator RP
Olga Krzy¿anowska oraz prezes
Fundacji Dziesiêciolecia Polski Niepodleg³ej Ma³gorzata Niezabitowska.
Ksiêga Dziesiêciolecia Polski Niepodleg³ej 1989-1999, wydana nak³adem Fundacji Dziesiêciolecia Polski
Niepodleg³ej, to monumentalne dzie³o przedstawiaj¹ce s³owem i obrazem
zmiany, jakie nast¹pi³y w Polsce w
pierwszym dziesiêcioleciu ponownie
uzyskanej niepodleg³oci.
Ksiêga obejmuje swym zakresem
wszystkie dziedziny ¿ycia kraju: historiê, politykê, edukacjê, kulturê,
ekonomiê oraz sprawy spo³eczne.
Ksiêga to zapis historyczny, w którym tekst i ilustracje, tworz¹c wspóln¹ ca³oæ, prezentuj¹ ¿ywy, barwny i
wierny portret Polski i Polaków.

Uroczysta prezentacja Ksiêgi odby³a siê 22 lutego w Teatrze Wielkim
w Warszawie z udzia³em prezydenta
Aleksandra Kwaniewskiego i premiera Jerzego Buzka.
Zgodnie ze statutem Fundacji i
okrelonymi w nim celami, którymi
s¹ m.in. przybli¿enie idei, postaw i
wartoci III RP m³odemu pokoleniu,
ksiêga jest ofiarowywana bibliotekom szkó³ wy¿szych, rednich i podstawowych, a tak¿e du¿ym bibliotekom i czytelniom regionalnym posiadaj¹cym szeroki kr¹g u¿ytkowników
- czytelników. Ksiêgi s¹ przekazywane podczas zbiorowych uroczystoci
w kolejnych miastach i regionach, co
s³u¿yæ ma propagowaniu idei, dla których Fundacja zosta³a powo³ana.
Dotychczas takie spotkania odby³y
siê w kilku miastach wojewódzkich i
powiatowych. Podczas gdañskiej
uroczystoci do szkó³ i bibliotek
województwa pomorskiego trafi³o 90
ksi¹g.
Ksiêga Dziesiêciolecia sk³ada siê
z 6 dzia³ów - Pañstwo Polskie 19891999, Kultura Narodowa, Edukacja i

Nauka, Gospodarstwo Narodowe,
Spo³eczeñstwo i Wyzwania, które
dziel¹ siê na 25 rozdzia³ów i 415 artyku³ów; zawiera 5180 ilustracji w
tym zdjêcia, rysunki satyryczne, plakaty, ulotki, medale, tabele, wykresy
itp. Ksiêga liczy sobie 1144 strony
formatu 290x380 mm w twardej p³óciennej oprawie z t³oczon¹ ok³adk¹ i
z³oceniami na grzbiecie, wa¿y 11 kg.

