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We Wspólnocie Kultury
Polskiej

OD REDAKCJI

22 lutego br. zaplanowane
jest Zebranie członków Wspólnoty.
Główny temat – zorganizowanie
autonomii kulturalnej Polaków w
Obwodzie Kaliningradzki. Swoją
zgodę musi wyrazić większość
członków Wspólnoty. Jednocześnie
prezes Wspólnoty Elena Roga-
czykowa ma zamiar omówić obecną
działalność Wspólnoty, opowiedzieć
o tym, co już zrobił Zarząd oraz
członkowie Wspólnoty.

Elena Rogaczykowa

14 lutego br. Członkowie
Zarządu oraz przedstawiciele
Wspólnoty zostali zaproszeni na
Wieczór przyjaźni regionalnej
autonomii Litwinów Obwodu
Kaliningradzkiego z okazji Dnia
Niepodległości Litwy, który się odbył
się w Niemiecko-Rosyjskim Domu.
Fajny był to wieczór! Imprezę
rozpoczął prezes Autonomii pan
Alwidas Muliuolis powitaniem
zebranych gości w języku litewskim.
Przez kilka godzin śpiewał litewski
chór Wspólnoty Kaliningradzkiej.
Nie zabrakło tym razem VIP-ów.
Wśród nich można było zobaczyć
Pana Witautasa Łopatę.  Goście
próbowali przez cały wieczór
smaczne dania z kuchni litewskiej. W
imieniu naszej Wspólnoty toast
wzniósł Pan Borys Marszew, członek
Zarządu. Cieszymy się, że mamy
takich przyjaciół, których zaprosimy
w maju na wieczór naszej Wspólnoty!

Janina Bondarik

Od 01 stycznia br. Chór
Wspólnoty wprowadził zmiany
organizacyjne: Pani Elena Roga-
czykowa zaproponowała jako
kierowniczkę chóru Pani Helenę
Simonienko, która do tej pory często
pomagała w kierownictwie. Chór
zaczął ćwiczyć nowy repertuar,
składający się z narodowych, pa-
triotycznych oraz okazjonalnych
piosenek. Zaproszono do uczest-
nictwa w chórze mężczyzn, których
ostatnio bardzo mało przychodzi na

próby. Próby odbywają się co tydzień
w niedzielę o godz. 12 w sali
katechetycznej przy Parafii Św.
Wojciecha-Adalber ta przy ul.
Newskiego, 78A.

Elena Rogaczykowa

Niestety jeszcze trwa sprawa
przekazywania dokumentów oraz
sprzętu należącego do Wspólnoty
przez Pana Michała Achramowicza,
byłego prezesa i członka Wspólnoty.
Ile czasu jeszcze będzie to trwało, nie
wiadomo. Trudno dojść z nim do
porozumienia. Szkoda naszego czasu.
Wspólnota z tego powodu ma już
kłopoty z Urzędem Podatkowym oraz
Zarządem Prawnym Administracji
Obwodu Kaliningradzkiego.

Wspólnota otrzymała, jak co
roku zaproszenie dla studentów
ostatnich lat studiów kierunków
chemicznych, biochemicznych,
biotechnologicznych lub z
pogranicza biologii i chemii od
Instytutu Chemii Uniwersytetu
Opolskiego. Oferowane warunki:
miesięczne stypendium w wysokości
ok. 700 zł (01.10.2004 - 30.06.2005),
zakwaterowanie w akademiku, pod-
stawowa opieka zdrowotna. Na zgło-
szenia kandydatów oczekujemy w
nieprzekraczalnym terminie do 31
marca 2004. Korespondencje można
prowadzić po rosyjsku, polsku lub
angielsku. Akcja przeznaczona jest
dla młodych zdolnych studentów
pochodzenia polskiego. Wszelkie
informacje można uzyskać od pani
Eleny Rogaczykowej, prezesa
Wspólnoty.

Elena Rogaczykowa

Trwa rejestracja członków
Wspólnoty. Prowadzi je pani prezes
Rogaczykowa. Prosimy o wypeł-
nienie ankiet i przekazanie ich człon-
kom Zarządu lub pani prezes. Na pod-
stawie tych ankiet zostanie przygo-
towany spis członków Wspólnoty.
Jednocześnie kontynuujemy zbiór
składek członkowskich.

Maria Ławrynowicz

Redakcja
„Głosu znad Pre-
goły” ponownie wi-
ta swoich drogich
czytelników na ła-
mach pisma w os-
tatnim miesiącu
zimy.

Nie możemy na
samym początku nie wspomnieć o
najbardziej szczególnym dla wszystkich
członków Redakcji smutnym wydarzeniu
tego miesiąca – drugiej rocznicy śmierci
profesora Kazimierza Ławrynowicza,
który stworzy ł to pismo i by ł jego
pierwszym redaktorem naczelnym. 21
lutego rodzina, przyjaciele i koledzy
pana Kazimierza odwiedzil i grób
profesora, a wieczorem spotkali się w
jego domu. Gdybyśmy mogli określić,
jaki był ten istnie niezwykły człowiek
używając kilka słów, to wydaje nam się,
że byłyby to przede wszystkim słowa
DOBROĆ, WIARA, PRAWDA,
SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Wspomnieniowy artykuł, napi-
sany przez kolegę Kazimierza
Ławrynowicza, profesora Jana Rych-
lewskiego z Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, zamiesz-
czamy na 4 stronie.

Z tego numeru również
dowiedzą się Państwo o tym, co się
obecnie dzieje we Wspólnocie Kultury
Polskiej i jakie filmy proponuje obejrzeć
Konsulat Generalny RP.

Nasi przyjaciele ze Wspólnoty
Rosyjsko-Polskiej Kultury w Bałtyjsku
niedawno odwiedzili Muzeum Kultury
Ludowej w polskim Węgorzewie. O tym
ciekawym wyjeździe napisała nasza
stała czytelniczka i autorka wielu listów
do Redakcji pani Janina Pietruszko.

Kolejna tradycyjna lekcja historii
Polski znajduje się na 8 stronie w
rubryce „Najważniejsze wydarzenia z
historii Polski”.
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