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I Międzynarodowy Konkurs 
Poezji dedykowany naszemu 
zmarłemu Papieżowi Janowi 
Pawłowi II i zatytułowany 
„Który jesteś w Niebie”. Na 
konkurs należy nadesłać 
3 wiersze tematyczne i 3 na 
dowolny temat. Długość 
każdego z wierszy nie 
powinna przekraczać 2 stron 
maszynopisu. Prace powinny 
być nadesłane na czystym, 
białym papierze formatu 
A4, w jednym egzemplarzu. 
Preferowany jest wydruk 
komputerowy. Każdy wiersz 
musi być na osobnej stronie, 
na której również powinno 
znaleźć się imię, nazwisko 
i adres autora. Zgłoszeniu  
powinien towarzyszyć list 
przewodni z imieniem, 
nazwiskiem i adresem 
uczestnika konkursu, a także 
krótką notą biograficzną 
oraz wpisowe w wysokości 
20 USD. Można je przesyłać 
w formie czeku, Money Order 
lub gotówki (nie dotyczy 
członków Akademii). Prace 
konkursowe należy przesłać 
drogą pocztową na adres: 
Polish American Poets Aca-
demy, P.O.Box 3214, Walling-
ton, NJ 07057-3214 (dotyczy 
osób niezrzeszonych w Aka-
demii). Członkowie Akademii 
mogą przesyłać swoje prace 
konkursowe za pośrednic-
twem poczty elektronicznej. 
Termin nadsyłania prac 
upływa z dniem 30 czerwca 
2005 r. Główna nagroda 
wynosi $500. Najlepsze prace 
konkursowe złożą się na 
drugą książkę dedykowaną 
Papieżowi, której wydanie 
planuje się na maj 2006 r. 
(pierwsza pt. „Cały Twój 
Maryjo” pojawiła się obecnie 
w sprzedaży i jej cena wynosi 
$30). 
Polish American Poets Acade-
my PO Box 3214, Wallington, 
New Jersey  07057-3214
Tel/Fax. 201-933-8035
email: alexzb@microdsi.net,  
 www.poetsacademy.com

Chrześcijańskie Centrum 
Krzewienia Kultury, Tradycji 
i Języka Polskiego w Niem-
czech zaprasza dzieci i mło-
dzież ze Stuttgartu i okolic do 
wzięcia udziału w konkursie. 
Tematem konkursu jest 
„Polska w Europie”, a właści-
wie wszystko, co się dzieciom 
i młodzieży z tą tematyką 
kojarzy. 
Do końca maja Chrześcijań-
skie Centrum czeka na prace 
nawiązujące do tej tematy-
ki, takie jak opowiadania, 
wiersze, obrazki, wyklejanki, 
rzeźby z plasteliny...
Można je przynosić lub 
przysyłać do Polskiej Misji 
Katolickiej w Stuttgarcie, 
Bahnhofstr. 14-18, 70372 
Stuttgart (Bad - Cannstatt) 
tel. 0711/564184.
Na uczestników konkursu 
czekają atrakcyjne nagrody, 
które wręczone zostaną pod-
czas uroczystego spotkania. 
Odbędzie się ono 18 czerwca 
o godz. 11 w siedzibie PMK 
w Stuttgarcie. 

Doskonały język polski, miły 
śpiewny akcent i przecie-
kawe losy poszczególnych 
rodzin. Ryga to piękne 
miasto! W najśmielszych 
swoich marzeniach nie 
myślałem, że takie miasta 
w byłych republikach 
radzieckich jeszcze się 
ostały. Ryska ulica nie różni 
się właściwie w treści od 
miast Europy Zachodniej. 
Piękne zadbane ulice, dużo 
zieleni, ładnie, nowocześnie 
urządzone sklepy, dużo 
młodzieży ubranej wg naj-
nowszych kanonów mody  
to pierwsze wrażenie, które 

uderza każdego turystę. Jest 
i nowoczesność - wieżowce 
i banki i bardzo dużo zieleni. 
Obrazu dopełniają najnow-
sze reklamy wzięte wprost 
z ulic Berlina i Paryża. Śpiew 
ulicy to mieszanina języka 
łotewskiego, rosyjskiego, 
litewskiego, a dalej niemiec-
ki, angielski od czasu do 
czasu polski. Ładne, z bar-
dzo dobrą kuchnią i bardzo 
tanie restauracje to następ-
ny temat. W przeliczeniu 
za 20 euro w cztery osoby 
szaleliśmy we wspaniałych, 
luksusowo urządzonych 
barach, we włoskiej pizzeri 

i nowoczesnej kawiarni. 
Przeliczenie 1 euro na 70 
centimów daje dodatkowe 
uczucie, że wszystko jest 
jeszcze tańsze niż w rzeczy-
wistości. Zauważyłem dużo 
strzeżonych parkingów i  in-
formacji, z których wynika, 
że kradzieże samochodów 
są tutaj niestety codzien-
nością. Wydaje mi się, że te 
informacje są trochę przesa-
dzone. Zwiedzając obrzeża 
miasta obejrzeliśmy polską 
szkołę, ambasadę i akade-
miki studenckie w byłych 
radzieckich koszarach. Ruch 
uliczny jest duży -  w szczy-
tach korki uliczne  podobne 
do tych, jakie znamy z miast 
europejskich. Auta luksuso-
we na czele z Mercedesami 
nie są tu rzadkością. Ryga 
od Wilna - to tylko około 
300 km, do Tallinna następ-
ne 300. Ciekawostka - w oko-
licy dworca są hale targowe 
w byłych pomieszczeniach 
na zeppeliny. Zwiedziłem 

juź wiele krajów, ale takiego 
wyboru jarzyn i owoców, 
ryb i serów,  ziół i kwiatów, 
miodu i cebuli, sadzonek 
warzyw i wspaniałych róż 
nie widziałem nigdzie. 
Myślę, że te cztery hale są 
w stanie zaopatrzyć wie-
lomilionowe miasto. Prze-
cudny kolorowy dywan na 
powierzchni 8000 metrów 
kwadratowych. Pogoda 
nam niestety nie dopisała, 
aczkolwiek słońca było 
dosyć dużo, temperatury do 
18 stopni, niestety z wiatrem 
od morza, który psuł trochę 
cała przyjemność podróży. 
Wycieczkowiczom wybie-
rającym się coraz częściej 
do Wilna radzę aby dołożyć 
jeszcze 300 km i zobaczyć 
stolicę Łotwy Rygę. W sieci 
koniecznie przeczytać mate-
riały pod : www.polonia.org/
lotwa.htm 

ZBYSZEK KOSTECKI 

Szkoła Polska w Rydze.

Prezes Zarządu Związku Młodych Polaków na Łotwie 
- Anna Polovka (z lewej) i Anna Pitaszko - członek 
Zarządu). 

Dwie Anie i Helenka przywitały nas 
w Rydze – stolicy państwa Łotewskiego. 
Zrzeszone w Związku Młodzieży Pol-
skiej, sympatyczne i bardzo ładne stu-
dentki w krótkim czasie pokazały nam 
stare miasto, najciekawsze świątynie 
i uniwersytet.

Polonia w Rydze 

Fragment Starówki.

Widok na dziedziniec Uniwesytetu.
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