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AKTUALNOŚCI FORUM
Gdzie jest serce Polski? W Poznaniu, Gnieźnie, czy
Ostrowie Lednickim? Trzy ośrodki pretendują do miana kolebki
polskości. Historycy dyplomatycznie odpowiadają, Ŝe w kaŜdym
z tych miejsc. Nie chcąc się zagłębiać w spory, popatrzmy sercem…
Wczesna pobudka – dziś pojechaliśmy do Gniezna,
pierwszej stolicy Polski. Wcześniej jednak dłuŜszy przystanek
w Ostrowie Lednickim, gdzie dziennikarzy polonijnych przywitali
gospodarze: przewodniczący Rady Gminy Łubowo – Jan Grabowski, wicestarosta gnieźnieński – Dariusz Pilak oraz prof. dr hab.
Arkadiusz M. Wyrwa – dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy.
Przybyliśmy ok. godz. 8:00. Słońce otulało promykami
zieloną przystań. Nad Jeziorem Lednica panował przenikający
spokój. Św. Jakub spogląda w stronę wyspy, do której kiedyś
prowadziły dwa mosty: zachodni „poznański” i wschodni „gnieźnieński”. Dwa rzędy pali pierwszego z nich widoczne są po dziś
dzień. Współcześnie na wyspę pływa prom. [Ciekawostka:
„ostrów” = „wyspa”.]
Idziemy śladami pierwszych Piastów. Na wyspie znajdują się okazałe pozostałości grodu Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
„Było to miejsce centralne i według ostatnich badań, gdzie znaleziono chrzcielnice, moŜna domniemać, poniewaŜ nie ma faktów
na to, Ŝadnych zapisów, Ŝe chrzest Mieszka I odbył się właśnie tu,
na Ostrowie Lednickim. Nie w Gnieźnie, nie w Poznaniu,
ale właśnie tu” – opowiadała Agnieszka Szymczak – przewodnik
po Muzeum Pierwszych Piastów.
Zanim nadszedł czas zwiedzania pozostałości po grodzie, wicestarosta gnieźnieński powiedział: „Tu były początki.
Wracacie Państwo do źródeł, ale wy jesteście uczestnikami dzisiejszej toŜsamości i wywieźcie z tych źródeł to, co będzie naszym
rodakom, w tych krajach, gdzie mieszkacie, gdzie na co dzień się
z nimi spotykacie, z tym szczególnym przesłaniem, Ŝeby wiedzieli,
Ŝe Polska i Orzeł Biały swój początek czerpie stąd. Witam was
bardzo, bardzo serdecznie”.
Następnie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa.
Wspomniał, Ŝe gród jest opuszczony, ale ziemia zachowuje ślady
pierwszych władców Polski, a tych tutaj – w starym Ostrowie
Lednickim – nie brakuje.
Dziennikarze polonijni, korzystając z niezwykłego klimatu miejsca, mieli okazję przeŜyć prawdziwą ucztę duchowo –
historyczną. Pozostałości po grodzie i kaplicy, wyspa, która później
zamieniła się w cmentarzysko… w końcu sama świadomość obecności w miejscu, które stanowi kolebkę polskości… budzi refleksję
nad przeszłością i swego rodzaju dumę z bycia częścią narodu,
który później stał się jednym z najmocniejszych w Europie.
Msza święta w Katedrze Gnieźnieńskiej, sprawowana
przez abpa H.J. Muszyńskiego, pogłębiła kontemplacyjny nastrój,
w który dziennikarzy wprowadziła wizyta w Ostrowie Lednickim.
To wyjątkowe przeŜycie zawdzięczmy uprzejmości i Ŝyczliwości
Jego Ekscelencji Prymasa oraz niezwykłemu miejscu, gdzie znajdują się relikwie św. Wojciecha. Arcybiskup H.J. Muszyński wygłosił
wzruszające i pouczające kazanie. Trzech dziennikarzy uczestniczyło w prowadzeniu mszy świętej. Po naboŜeństwie abp H.J. Muszyński udzielał odpowiedzi na pytania Forumowiczów.
W Kolegium Europejskim im. Jana Pawła II w Gnieźnie
odbyło się spotkanie z władzami miasta, powiatu oraz Kolegium.
„Po takiej uczcie duchowej i wspaniałym spotkaniu z abpem H.J.
Muszyńskim, przystępujemy do pracy” – powiedział Stanisław Lis.
W spotkaniu uczestniczyli: prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz –

dyrektor naukowy Kolegium Europejskiego w Gnieźnie, prof.
Grzegorz Łukomski, Krzysztof Ostrowski – starosta gnieźnieński,
Jacek Kowalski – prezydent Gniezna, Krzysztof Szkudlarek –
burmistrz miasta i gminy Witków.
Leszek Mrozewicz powitał dziennikarzy polonijnych.
Podkreślił, Ŝe dewiza Kolegium Europejskiego pokrywa się
z przesłaniem Światowego Forum Mediów Polonijnych.
Jacek Kowalski z kolei opowiedział o mieście, którego
jest gospodarzem. Gniezno to miasto otwarte, pierwsza siedziba
władz polskich. Tutaj gościły wielkie postacie: dwa razy papieŜ,
królowie, premierzy. Dodał równieŜ, Ŝe miasto liczy 70 tys. mieszkańców „Historia idealnie splata się z teraźniejszością” – zaznaczył.
W mieście działają cztery uniwersytety. Poza sferą edukacyjną,
Gniezno cechuje rozwój przedsiębiorczości. Tutaj lokują kapitał nie
tylko przedsiębiorcy polscy, ale równieŜ zagraniczni. „Chciałbym,
Ŝebyście swoim piórem dobrze mówili i pisali o Gnieźnie” – powiedział prezydent.
Dziennikarze oglądnęli teŜ prezentację multimedialną,
kładącą akcent na walory miasta. Gniezno – pierwsza stolica Polski,
miasto św. Wojciecha i królów. Jest równieŜ otwarte na współpracę, o czym świadczą kontakty z miastami partnerskimi. Gniezno
tętni Ŝyciem jako ośrodek akademicki. Posiada równieŜ atrakcyjną
ofertę spędzania wolnego czasu. Amatorzy nocnej rozrywki mogą
się udać do nowoczesnych klubów i dyskotek. Z kolei miłośnicy
ekstremalnych wraŜeń powinni zobaczyć hokej na lodzie i ŜuŜel.
Starosta gnieźnieński zabrał głos. „Tutaj KaŜdy Polak
powinien się czuć jak u siebie w domu” – powiedział. Przedstawił
równieŜ główne dane, dotyczące zarządzanego obszaru. Powiat
zamieszkuje 141 tys. mieszkańców. Główny profil gospodarczy
stanowi rolnictwo (75 %). O przedsiębiorczości mieszkańców
świadczy ilość gospodarstw indywidualnych (4,5 tys.) „Przed 2-3
laty pojawiła się w Gnieźnie idea Muzeum Powstania Polonii.
Muzeum miałoby prezentować cały dorobek Polonii w róŜnych
obszarach. […] Warto przyjechać do Gniezna, by poczuć korzenie
naszej polskiej państwowości” – zakończył. Następnie dziennikarze
oglądali prezentację multimedialną, obrazującą róŜne obszary
aktywności w regionie m.in. sport, kulturę, kulinaria, agroturystykę,
rekreację.
Krzysztof Szkudlarek zabrał głos. „Cieszę, Ŝe jestem tutaj razem z wami” – powiedział. Następnie zaprosił do spotkania
koło godz. 18:00.
Prof. Grzegorz Łukomski wygłosił referat nt. roli i znaczenia Gniezna w kształtowaniu się państwowości polskiej. Gniezno to miejsce, „gdzie w sposób szczególny splotły się dwa czynniki: po pierwsze – sacrum, po drugie – profanum” – powiedział.
Istotny wpływ na kształtowanie się państwowości polskiej odegrał
chrzest Polski. Rozwój chrześcijaństwa wśród Piastów umocniła
misja św. Wojciecha. Od XV w. Gniezno stanowiło siedzibę prymasów Polski, którzy posiadali prawo sprawowania władzy
w okresie bezkrólewia (interrex). W konsekwencji Gniezno nie
przestało być stolicą kraju. W sensie nieformalnym było nią aŜ do
upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ponadto w XIX w.
stanowiło waŜny ośrodek myśli polskiej. Podczas II Wojny Światowej działało tutaj państwo podziemne. Po wystąpieniu prof.
Grzegorza Łukomskiego, odbyła się konferencja prasowa władz
powiatu, miasta, gminy i Kolegium.
Dziennikarze zjedli obiad w restauracji „Pietrak”
w Gnieźnie. Następnie zwiedzali miasto. Kolejny punkt programu
stanowiła wizyta w gminie Witków, gdzie spotkali się w władzami
regionu.
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ROZMOWY NA FORUM
OFERTA INWESTYCYJNA GMINY DĘBICA
CZ. IV. PUSTKÓW OSIEDLE

Wywiad z arcybiskupem Henrykiem
Muszyńskim.

INFORMACJE OGÓLNE

- Jego Ekscelencjo, jaka jest idea Muzeum Polonii
w Gnieźnie?
- Chcemy te eksponaty, które są rozproszone po świecie, zgromadzić tutaj w kolebce Polonii, Ŝeby one były
scalone i jednocześnie ukazały, Ŝe Polonia to nie jest
coś odrębnego, tylko Polonia to jest Polska, niezbywalna Polska, Ŝe to jest tak, Ŝe nasza Ojczyzna jest
wszędzie tam, gdzie są Polacy. To chcemy po prostu
pokazać. Ja dziękuję Panu Bogu, Ŝe doczekałem tych
czasów. Wyobraźcie sobie, Ŝe w 1897, kiedy obchodzono 900 lecie śmierci św. Wojciecha, mój wielki
poprzednik – biskup Florian Stablewski – przyszedł
tutaj do tej katedry, która nas dzisiaj gościła i był
przekonany, Ŝe będą tylko Polacy z zaboru pruskiego,
bo to naleŜało do zaboru pruskiego. Kiedy przekonał
się, Ŝe są Polacy z trzech zaborów, to wtedy powiedział to piękne zdanie: Dopóki Polska Ŝyje w sercach
Polaków, dopóty jest nadzieja, Ŝe ona zmartwychwstanie. Dzisiaj, kiedy moŜemy powiedzieć, Ŝe Polska
zmartwychwstała, odwracam to: niech Ŝyje w sercach
Polaków.

Własność
Powierzchnia

Opis terenu

Szacunkowa wartość terenu
lub nieruchomości

Mienie Komunalne Gminy Dębica
Powierzchnia terenu 0,35 ha, zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym
o powierzchni około 900 m2
Nieruchomość znajduje się w centrum
Pustkowa-Osiedla w sąsiedztwie istniejących zakładów przemysłowych (ZTS,
HPL).
340.000,00 zł

Pustków-Osiedle jest miejscowością o zabudowie blokowej, wydzieloną
z Pustkowa w 2000 r. (pow. 1,6 km2, 2664 mieszkańców).
Historia: Powstały w 1936 r. w Polsce Centralny Okręg Przemysłowy
objął swym zasięgiem równieŜ Pustków. Wybudowano tu fabrykę materiałów wybuchowych „Lignoza”, która spowodowała dynamiczny rozwój
gospodarczy tego terenu. Wokół zakładu powstało osiedle mieszkaniowe.
Tereny te stały się w okresie okupacji miejscem poligonu SS TrupenUbungs-Platz, a wokół „Lignozy” utworzono obóz wojskowy SS. Ku
czci pomordowanych przez hitlerowców wybudowano pomnik, a w
Zespole Szkół w Pustkowie-Osiedlu powstała Izba Pamięci Narodowej.
Teraźniejszość: W pobliŜu Zespołu Szkół powstała piękna hala sportowa, zaś nieco dalej znajduje się budynek Klubu Sportowego „Chemik”
wraz z boiskami sportowymi i basenem kąpielowym. W PustkowieOsiedlu znajduje się równieŜ Zespół Szkół Zawodowych, Dom Kultury,
poczta, Park leśny wypoczynkowy z alejkami, liczne tereny leśne spacerowe, ośrodek zdrowia oraz wiele zakładów usługowych i kilka duŜych
zakładów przemysłowych, m.in. „KronoErg”, ZTS „LERG”, HPL Pustków.
W przyszłości: W Pustkowie - Osiedlu zostanie otwarte we wrześniu
2010 r. Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania jeden z najnowocześniejszych obiektów w woj. podkarpackim, kompleksowo wyposaŜony
w sprzęt audiowizualny, multimedialny wraz z nowoczesną salą widowiskowo-kinową w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
realizujący równieŜ w sposób współczesny zadania w dziedzinie kultury
i sztuki, dziedzictwa narodowego. Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania będzie słuŜyło wychowaniu dzieci i młodzieŜy w oparciu o wydarzenia, które miały miejsce na tym terenie w czasie II wojny światowej,
jak równieŜ realizowaniu działań w zakresie turystyki związanej z miejscami historycznych wydarzeń.
W Pustkowie-Osiedlu planowana jest budowa kompleksu rekreacyjnosportowego (kryta pływalnia, budynek klubu sportowego, trybuny, korty
tenisowe z nawierzchnią sztuczną, skate park, boiska - wielofunkcyjne,
do piłki ręcznej, piłki siatkowej plaŜowej, parkingi i drogi wewnętrzne.
Zamierza się równieŜ wybudować hotel. W skład całego kompleksu
wejdą takŜe istniejące juŜ: budynek Przychodni Zdrowia, boisko piłkarskie, odkryty basen, budynek szatni, klubu sportowego i zaplecza
oraz kompleks boisk „Orlik 2012”.

- Mówił ksiądz o niezaleŜności mediów. W USA
media są bardzo zaleŜne od sponsorów. Jak z tym
walczyć?
- Nie tylko wy doświadczacie tej zaleŜności mediów
od sponsorów. My równieŜ doświadczamy. Powiedział bym, Ŝe to jeden z problemów świata kapitalistycznego. Chciałbym, Ŝebyście z tym większym
przekonaniem wnosili do tego świata te wartości, bez
których człowiek nie moŜe być szczęśliwy. To są te
wartości, które wychodzą z ewangelii czyli nadzieję,
wiarę w człowieka, ale tę wiarę i nadzieję, która sięga
poza grób. Tego nikt nie wie poza Chrystusem. I Ŝebyście mieli tę świadomość. Szczęść wam BoŜe.

Lokalizacja

Stan istniejący (uŜytkowanie, podstawowe dane)
Bezpośrednie otoczenie
Dostępność komunikacyjna
Uzbrojenie techniczne
Proponowany program
zagospodarowania

2

Centrum miejscowości Pustków-Osiedle,
przy drodze powiatowej Pustków- Kochanówka
Obiekt nieuŜytkowany
Teren przemysłowy
Droga powiatowa
Energia elektryczna, woda, gaz, telefon,
kanalizacja
Budynek moŜe być przeznaczony na obiekt
o charakterze administracyjno-biurowym
oraz pod usługi komercyjne i drobną
wytwórczość
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DOM MEDIOWY „HEKTOR W DRODZE”

GMINA ŁAPANÓW
Wójt Gminy – Jan Kulig
Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Śliwa
Gmina Łapanów leŜy w środkowej części woj. małopolskiego
w powiecie bocheńskim na terenie Pogórza Karpackiego.
Powierzchnia gminy wynosi 71,20 km2, w siedemnastu sołectwach zamieszkuje 7518 osób.
W dzieje Łapanowa wpisana jest ciekawa historia, która swój ślad
pozostawiła w postaci pięknych zabytków wśród których moŜna
wymienić: XVI-wieczny dwór obronny w Wieruszycach, dwa
XVI – wieczne drewniane Kościoły w Sobolowie i Łapanowie,
XVI – wieczny murowany kościół w Tarnawie, zespoły dworsko –
parkowe, cmentarze z I i II wojny światowej a takŜe szereg pomników i kapliczek przydroŜnych. Przez Gminę przebiega Szlak
Architektury Drewnianej a takŜe Szlak Papieski.
Największą atrakcją turystyczną jest Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Zalew” z akwenem wodnym – 3,5 ha lustra wody. Ośrodek dysponuje zjeŜdŜalnią wodną takŜe wypoŜyczalnią sprzętu wodnego: kajakami, rowerkami wodnymi, łodziami, znajdują się tam równieŜ boiska do gry w piłkę noŜną,
siatkową, koszykówkę, plaŜową piłkę siatkową. W sezonie
istnieje moŜliwość wędkowania. Przenocować moŜna w domkach campingowych. W sezonie działają bufety gastronomiczne.
Inne atrakcje turystyczne to:
Szlak papieski, ŚcieŜka edukacji ekologicznej „Z leśniczym przez
las, EKOMUZEUM, ŚcieŜka spacerowa „Wzgórza wokół Sobolowa”, miasteczko komunikacyjne.
Gmina jest jedną z pręŜniej rozwijających się gmin w Małopolsce.
Posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę: gmina jest zgazyfikowana, stelefonizowana, posiada własne ujęcie wody z siecią
wodociągową, dwie oczyszczalnie ścieków oraz sieć kanalizacyjną obecnie rozbudowywaną, dostępność telefoniczną oraz tereny
przemysłowe uzbrojone w infrastrukturę komunalną. Główne
kierunki w których moŜna inwestować to: turystyka (infrastruktura turystyczna, budownictwo letniskowe, mieszkalno usługowe),
tereny prywatne przeznaczone pod obiekty usługowe, rzemieślnicze, handlowe nie uciąŜliwe dla środowiska naturalnego – tereny
posiadają uzbrojenie w energię elektryczną, gaz, wodę i telefony.
Gmina w ramach programów unijnych realizuje niezbędne inwestycje. Wśród waŜniejszych naleŜy wymienić odnowę centrum
Łapanowa, Realizowane są takŜe projekty inwestycyjne w infrastrukturze drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, sportu
i rekreacji, kultury, zabytków, bezpieczeństwa, oświaty i zdrowia.
W ciągu ostatnich sześciu lat budŜet Gminy wzrósł z 9 do 20
milionów złotych. Co czwartą złotówkę – jest to jeden z największych wskaźników w województwie małopolskim – gmina wydaje
na inwestycje.
W rankingu Rzeczpospolitej Gmina zajęła III miejsce w pozyskiwaniu środków finansowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gmina zauwaŜana jest takŜe w róŜnych konkurach organizowanych przez media. W 2008r została wyróŜniona w kategorii
miejscowość w ramach plebiscytu Wielkie Odkrywanie Małopolski.
Gmina Łapanów to gmina otwarta na wszelkie formy działalności
gospodarczej i nowatorskie pomysły. To takŜe gmina którą warto
odwiedzić. Pobyt w gminie Łapanów sprawi, Ŝe czas tutaj spędzony będzie czasem owocnych inwestycji lub miłego wypoczynku
a na pewno czasem niezapomnianych wspomnień.

Dom Mediowy <HEKTOR W DRODZE> powstał w roku
2008 w ramach struktur Firmy Marketingowej HEKTOR
Sp. z o.o. w Tarnowie, która zarządzana przez Prezesa Zarządu Stanisława Lisa, z powodzeniem funkcjonuje na rynku
ogólnopolskim od 11. lat. Jest jedynym Domem Mediowym
opierającym swoją działalność na kapitale polskim.
Celem działalności Domu Mediowego jest kreowanie marki,
tworzenie i realizacja strategii marketingowych oraz tworzenie
kampanii reklamowych przy uŜyciu róŜnorodnych narzędzi.
Skutecznie łączymy kreatywność z profesjonalizmem, oczekiwania naszych klientów z doświadczeniem zespołu ekspertów, twórców i specjalistów. Naszą domeną jest innowacyjność – Międzynarodowe Targi Internetowe eGALAKTYKApl, informacyjno - opiniotwórczy portal internetowy Europae.pl, multimedialne konferencje prasowe,. wizytówka multimedialna. Kreujemy markę klienta, poprzez tworzenie
architektury i wizualizacji marek, produkcję filmów promocyjnych i reklamowych, wydawnictwa, kampanie reklamowe.
Tworzymy kreacje marketingowe nakierowane na efekty
sprzedaŜowe. Wykonujemy usługi w zakresie organizacji
imprez, budowy i obsługi stron internetowych, serwisów
fotograficznych, rzecznictwa prasowego.
Wchodzimy na polski rynek reklamowy zdając sobie sprawę
z tego, iŜ odniesienie sukcesu nie jest łatwe. Polski klient
przez lata przyzwyczajany był do kłamliwej propagandy,
niedostępnej reklamy zachodnich firm i produktów. W czasach
kryzysu sceptycyzm zleceniodawców wzrasta, a budŜety
marketingowe i reklamowe maleją. Dlatego teŜ weszliśmy
w obszar sieci internetowej, za pomocą której docieramy do espołeczności. Dzięki temu nasi zleceniodawcy osiągają cele
marketingowe wśród społeczności masowej, bardziej i mniej
zamoŜnej, bardziej i mniej wyrafinowanej. Zaletą reklamy w
internecie jest natychmiastowa weryfikacja kreacji, moŜliwość
szybkiej modyfikacji i aktualizować oferty. Ten swoisty dialog
z klientem dynamizuje przekaz reklamowy, wyzwala kreatywność, sprzyja osiąganiu celów sprzedaŜowych.
Obserwując rynek reklamy staramy się być obecni tam, gdzie
skupia się uwaga naszych klientów. Uczestniczymy w stacjonarnych targach branŜowych, wspieramy Ogólnopolską Konferencję Liderów Kultury, Ogólnopolski Sejmik Mediów
Lokalnych. Po raz pierwszy w Polsce organizujemy Festiwal
Filmów Promocyjnych gmin. Mamy przyjemność obsługiwać
Biuro Prasowe XVII Światowego Forum Mediów Polonijnych.
Zapraszamy do współpracy.

3

Komunikat Biura Prasowego XVIII Światowego Forum Mediów Polonijnych

Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach: kosze, meble, galanteria, forma artystyczna.
Skierowany jest do środowisk plecionkarskich
i indywidualnych twórców z całego świata. Rozpocznie się w pierwszym dniu festiwalu w Nowym
Tomyślu, w piątek,26 sierpnia 2011 r. Prace oceniać będzie jury pod przewodnictwem artysty plastyka dr Jędrzeja Stępaka.
Podczas festiwalu zostanie przygotowana m.in.
w formie ścieŜki edukacyjnej Światowa Wystawa
Wikliny „Jak to z wikliną na świecie bywało”.
Podczas festiwalu będą zorganizowane wystawy
m.in. „Kosze dawniej i dziś”,”Nowe spojrzenie na
wiklinę”. Przewidziane jest równieŜ forum dyskusyjne na temat wyrobów z wikliny jak równieŜ
kiermasz wyrobów wikliniarskich. Organizatorem
festiwalu w 2011 r. jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy w Nowym Tomyślu (ul. Tysiąclecia 3, 64 300 Nowy Tomyśl, email:firma.pawlak@gmail.com, tel.48614423121).
Z kolei Michał Zieliński w krótkich reportaŜach
przedstawił zjawisko zorzy polarnej obserwowane
w Finlandii oraz wykład fińskiego geofizyka tłumaczący to zjawisko.

ZAWSZE
PO DWUDZIESTEJ DRUGIEJ
O WIKLINIE I ZORZY POLARNEJ
Konferencja Biura Prasowego XVIII Światowego Forum Mediów Polonijnych „Tarnów – Poznań- Wielkopolska 2010” w Hotelu 500
w Tarnowie Podgórnym (11 września 2010 br.) cieszyła się jak zwykle ogromnym zainteresowaniem
uczestników Forum. Konferencję prowadziła Halina
Wojtanowska, dyrektor Biura Prasowego Forum.
Podczas spotkania zostały zaprezentowane dwa
reportaŜe filmowe z trzeciego i czwartego dnia Forum przygotowane przez zespół filmowy Domu
Mediowego „Hektor w drodze”.
Gośćmi konferencji byli Zofia SchrotenCzerniejewicz,redaktor
„Sceny
Polskiej”
w Utrechcie (Holandia) oraz Michał Zieliński z Finlandii.
Zofia Schroten-Czerniejewicz opowiedziała
barwnie o organizowanym przez siebie ośrodku
kultury w okolicach Nowego Tomyśla a takŜe przedstawiła film artystyczny o wyrobach wiklinowych.
Zofia Schroten Czerniejewicz promowała równieŜ II
Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa „Niezwykłe oblicza wikliny” , który odbędzie się w
sierpniu 2011 r.
Podczas tegorocznego festiwalu zostanie zorganizowany III Międzynarodowy Konkurs Plecionkarski o Nagrodę Grand Prix Festiwalu.

MINUTA CISZY
Wczoraj uczciliśmy minutą ciszy pamięć ofiar
zamachu na World Trade Center z 11 września
2001 r. i ofiar zamachu na Kaukazie, który miały
miejsce kilka tygodni temu.

JUTRO NA FORUM
13 września spędzimy w Poznaniu. W pierwszej połowie dnia będziemy uczestniczyć w konferencji prasowej nt. polityki rolnej, rozwoju polskiej wsi i rolnictwa z udziałem Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi
– M. Sawickiego i Prezesa MTP – dr A. Byrta. Następnie dziennikarze zwiedzą targi POLAGRA FOOD.
W drugiej połowie dnia przeniesiemy się na Uniwersytet im. A. Mickiewicza. O 16:15 rozpocznie się
wystąpienie JM Rektora UAM prof. dra hab. Jacka Gulińskiego. Następnie mgr Marcin Witkowski zaprezentuje ofertę UAM. Kolejny punkt programu stanowią warsztaty dziennikarskie w zakresie radia,
telewizji i Internetu oraz wykłady: I. Poznaj prasę po nagłówku; II. Przyszłość prasy drukowanej; III.
Dziennikarstwo śledcze. Forumowicze będą mogli uczestniczyć we wszystkich proponowanych warsztatach i wykładach. Wieczorem przewidziano występy artystyczne w wykonaniu Piotra Kuźniaka (Trubadurzy) i Kabaretu Studenckiego
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