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24 lutego 2006 r. Odbyło się
kolejne regionalne sprawozdawczo-
wyborcze zebranie członków WKP
Obwodu Kaliningradzkiego. Ze
sprawozdaniem organizacyjno-
finansowym wystąpiła prezes
Wspólnoty Helena Rogaczykowa,
która podsumowała wyniki
działalności WKP w latach 2003-
2005. Również zaprezentowane
zostało sprawozdanie za rok 2005.
Prezes wyraziła wdzięczność za
aktywną pracę dla Janiny Bondarik,
Niny Rebczyńskiej, Heleny
Grobowej, Marii Rudosielskiej,
Anatola Ciecierskiego, Azizy
Usaczowej, Katarzyny Siniawskiej,
Karoliny Kuroczkinej, Tatiany
Czernikowej i innych. Na zebraniu
byli obecni członkowie zarządu
Wspólnoty, którzy również
opowiedzieli o wynikach swojej
działalności w tym okresie.

Prezes H. Rogaczykowa
wystąpiła z propozycją
przeprowadzenia wyborów Prezesa
Wspólnoty pod koniec marca 2006
r. przy większym kworum członków,
a każdy kandydat będzie musiał
zaprezentować własny program
pracy na stanowisku Prezesa WKP,
swój pogląd na strukturę i rozwój
Wspólnoty i cele jej działalności. Na
stanowisko Prezesa były wyłonione
kandydatury Heleny Grobowej,
Heleny Rogaczykowej i Anny
Zacharczenko. Postanowiono po
wyborach nowego składu zarządu i
Prezesa WKP umieścić  ich zdjęcia i
krotką informację o nich w gazecie
„Głos znad Pregoły”, jak również
opublikować w gazecie informacje o
kole lekarzy polskiego pochodzenia,
którzy połączyli się dla pracy we
Wspólnocie. Ze sprawozdaniem o
przygotowaniu pracy koła wystąpiła
jego przewodnicząca Aziza
Usaczewa.

O dacie następnego
zebrania Wspólnoty zostaną
Państwo poinformowani dodatkowo.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy wszystkich

miłośników wyszywania do
przyłączenia się do członków kółka
„Polskie Hafty”, zorganizowanego
przez Janinę Bondarik. Czekamy
tak na doświadczonych, jak i na
początkujących mistrzów i mistrzyń.
Zgłoszenia przyjmujemy
telefonicznie: (4012) 473140.

2. Zmienił się adres poczty
elektronicznej Autonomii Polonia.
Nowy adres to: polonia-
kaliningrad@yandex.ru

3. Ogłaszamy nabór dzieci i
młodzieży do Studia polskich
rzemiosł, którym kierować będzie
Tatiana Czernikowa. Program
działalności Studia zawierać będzie
nauczanie tradycyjnych polskich
rzemiosł, organizację wystaw prac
uczniów, spotkania z
przedstawicielami analogicznych
studiów z Polski. Zgłoszenia
przyjmujemy telefonicznie: (4012)
473140.

4. W kwietniu 2006 r. w
Gimnazjum nr 22 w Kaliningradzie
odbędzie się kolejna
międzynarodowa naukowo-
praktyczna konferencja pt.
„Königsberg – Polska – Kaliningrad:
przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość.” Jak w zeszłym roku w
konferencji udział wezmą uczniowie
Zespołu Szkół nr 5 z Lublina,
członkowie związku młodzieżowego
„Klub młodego Europejczyka”
działającego przy Gimnazjum nr 22 i
młodzież Autonomii Polonia. Jako
goście honorowi do pracy na
konferencji zostaną zaproszeni
konsulowie Z Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie.
Wsparcia organizacyjnego dokonuje
Autonomie Polonia.
                     Helena Rogaczykowa

WE WKP Uniwersytet Szczeciński /Ośrodek
Studiów i Badań Polonijnych/

oraz Europejska Unia Wspólnot
Polonijnych

serdecznie zapraszają na

V Międzynarodową Konferencję
Polonijną w Szczecinie:

Polska-Polonia. Wzajemne
oczekiwania

Polska tożsamość na emigracji

która odbędzie się w dniach 19-21
października 2006

   Celem tegorocznej konferencji będzie
ukazanie polskiej tożsamości, lub - co jest
bardziej adekwatne, polskich tożsamości
funkcjonujących na obczyźnie. Chodzi
nam o pokazanie obrazu (obrazów)
tożsamości, ich treści, mechanizmów
kształtowania i zmiany, osób, instytucji i
wspólnot kształtujących tę tożsamość.
Zagadnienia te chcemy ukazać  w
perspektywie socjologicznej, antropo-
logicznej, historycznej, psychologicznej,
pedagogicznej, politologicznej,
ekonomicznej i prawnej.

   Zgłoszenia uczestników, z tytułem
referatu, prosimy nadsyłać w terminie

do dnia 10 września 2006 roku na
adres: Biuro Organizacyjne V
Międzynarodowej Konferencji

Polonijnej „Polska tożsamość na
emigracji“, Uniwersytet Szczeciński,

Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych,
ul. Krakowska 71-79 (p.211), 71-017

Szczecin, tel/fax 48-91-444 3253,
e-mail

leszek.watrobski@univ.szczecin.pl
według załączonego niżej formularza.

   Teksty referatów, w objetości
nieprzekraczającej 10
znormalizowanych stron maszynopisu,
prosimy przesyłać pocztą internetową /
lub na dyskietce/ na w/w adres Biura
Organizacyjnego. W naszej konferencji
uczestniczyć będą naukowcy
akademiccy z kraju i zagranicy oraz
działacze polonijni. Koszty udziału w
konferencji wynoszą 150 Euro /hotel –
3 noclegi oraz posiłki – 3 śniadania, 3
obiady i 2 kolacje/. Opłaty związane z
pobytem w Szczecinie uregulować
będzie można w dniu przyjazdu.
Organizatorzy V Międzynarodowej
Konferencji Polonijnej
Po więcej informacji prosimy zgłaszać
się do redakcji naszego pisma.

Pismo
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Fundacja
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