
We Wspólnocie Kultury
Polskiej

OD REDAKCJI

W końcu ubiegłego 2002
roku w Moskwie odbył

się Kongres Polaków Rosji, w
którym brał udział prezes WKP
obwodu Kaliningradzkiego pan
Michał Achramowicz.

* * *

W listopadzie 2002 roku w
Kaliningradzie w motelu

«Bałtyka» odbyła się
Międzynarodowa Konferencja
p.t. «Rola międzynarodowego
czynnika w rozwoju obwodu
Kaliningradzkiego». W
konferencji brali udział
przedstawicile zamieszkujących
w Obwodzie Kaliningradzkim
mnejszości narodowych:
Białorusinów, Litwinów, Ormian,
Ukraińców, Żydów i Polaków,
których reprezentowali panowie
ze Wspólnoty Kultury Polskiej –
Kleofas Ławrynowicz oraz
Wasilij Wasiliew.

Na konferencji omówione
zostały sprawy dotyczące
stosunków międzynarodo-
wościowych w obwodzie
kaliningradzkim: problemy oraz
perspektywy, polityka
narodowościowa w Federacji
Rosyjskiej, doświadczenie
Rady Europy w ruchu
migracyjnym, sytuacja
migracyjna w obwodzie, formy
zachowania oraz rozwoju
tożsamości narodowościowej
na terenie Oobwodu
Kaliningradzkiego i inne.

Konferencja zatwierdziła
dokument podsumowujący.

* * *

Dobiega końca
przerejestrowywanie

członków WKP w

Kaliningradzie. Zarejestrowano
już 210 osób, ale jeszcze nie
wszyscy członkowie zdążyli
przejść przez tę procedurę.
Notujemy pojawienie się wielu
nowych członków. Do WKP
drzwi są otwarte dla wszystkich
chętnych, niezależnie od
narodowości. Czekamy na
nowych, szczególnie na
młodzież.

Akcja przerejestrowy-
wania trwa.

* * *

Odbyły się eliminacje
centralne XI-tego

Konkursu Recytatorskiego w
Kaliningradzie oraz Finał
Konkursu w Białymstoku.

* * *

W grudniu w Konsulacie
Generalnym RP w

Kaliningradzie odbyło się
spotkanie opłatkowe oraz
wieczór kolęd dla
przedstawicieli Polonii.

* * *

W  zeszłym tygodniu 26
            stycznia w stołówce
„Caritasu” miało miejsce
spotkanie dzieci Polonii
kaliningradzkiej z okazji świąt
noworocznych. Jako organiza-
tor imprezy wystąpił Konsulat
Generalny RP w Kaliningradzie
przy współudziale parafii św.
Wojciecha Adalberta oraz
WKP.    Kleofas Ławrynowicz

Serdecznie
witamy naszych
czytelników w
Nowym 2003 Roku i
w naszym
pierwszym, nieco
opóźnionym
numerze „Głosu”.

Święta mamy już za sobą. W zeszłym
tygodniu odbyła się ostatnia impreza
noworoczna – choinkowe spotkanie
dzieci, zorganizowane przez Konsulat
Generalny RP, parafię św. Wojciecha –
Adalberta, oraz WKP. Dzieciaki były
zachwycone zabawami i konkursami, w
których brały udział, a zwłaszcza hojnymi
prezentami, które na końcu dostały.

Wśród naszej Polonii jest wiele osób
chętnych uczenia się języka polskiego.
Dzięki wspaniałym nauczycielom z Polski
coraz więcej kaliningradzkich Polaków
płynnie mówi w ojczystym języku. Jednak
istną dumę wzbudzają w nas młodzi
ludzie, którzy zgłosili się do udziału w XI
Konkursie Recytatorskim imienia Adama
Mickiewicza dla Polaków z zagranicy. Po
eliminacjach w Konsulacie Generalnym
RP w Kaliningradzie zwycięzcy udali się
na finał konkursu do Białegostoku.
Interesujące szczegóły tych wydarzeń
przeczytają Państwo na 4 stronie Gazety.

W rubryce „Słynni Polacy w Rosji”
poznamy trudne losy Tomasza Zana,
Polaka, który w 1824 roku był zmuszony
opuścić rodzinne strony wileńskie i po
pobycie w areszcie trafił do Rosji, gdzie
spędził prawie 20 lat zanim pozwolono
mu wrócić do Ojczyzny.

Rubryka „Polskie Drogi” przybliży
naszym czytelnikom postać Stanisława
Galickiego – represjonowanego Polaka
przesiedlonego do Kazachstanu.

W imieniu rodziny zmarłego redaktora
naczelnego „Głosu znad Pregoły” - śp.
profesora Kazimierza Ławrynowicza
oraz w imieniu całej redakcji, zapraszamy
Państwa 21 lutego 2003 r., w pierwszą
rocznicę śmierci pana Kazimierza, na
uroczystości poświęcone Jego pamięci,
szczegóły na stronie 6.
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 NA WSCHODZIE

Najlepsze życzenia wesołych i
spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia,
zdrowia i wszelkiej pomyślności w
Nowym Roku zasyła Kongres
Polaków w Rosji.

Prezes  Halina
Subotowicz-Romanow


