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We Wspólnocie Kultury Polskiej
22 lutego odbyło się walne

zebranie Wspólnoty Kultury Polskiej, na

którym pani prezes Helena Rogaczykowa
przedstawiła zebranym program
działalności Wspólnoty na pierwsze
półrocze bieżącego roku.

Każdy punkt programu został
szczegółowo omówiony i zdobył
akceptację członków WKP przy
głosowaniu. Ma odbyć się m.in. konkurs
recytatorski dla dzieci i młodzieży; ważne
miejsce w działalności Wspólnoty będzie
zajmowała sprawa opieki nad miejscami
pamięci narodowej (były obóz
Hohenbruch). Będzie trwała również
akcja tworzenia historii polskich rodzin
zamieszkałych w Obwodzie Kalinin-
gradzkim.

Także jednogłośnie członkowie
WKP podjęli decyzję o rozpoczęciu
procedury utworzenia polskiej autonomii
narodowo-kulturalnej Obwodu Kalinin-
gradzkiego. A propos tej sprawy – inne
mniejszości narodowe w naszym
obwodzie swoje autonomie już mają.

W. Wasiliew
***

23 lutego cała Rosja świętuje
Dzień Obrońca Ojczyzny. Z tej okazji
Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie
zebrał w swojej Sali przedstawicieli
Kaliningradzkiej Wspólnoty
kombatantów. Na to spotkanie zostali
również zaproszeni Prezes Wspólnoty
Kultury Polskiej w Kaliningradzie pani
Helena Rogaczykowa oraz były

podpułkownik rosyjskiego wojska pan
Anatolij Bondarik, członek Wspólnoty.

Przez kilka godzin trwała rozmowa
dotycząca planowania przyszłej
współpracy pomiędzy Konsulatem
Generalnym, WKP a Wspólnotą
kombatantów. Rozpoczął tą rozmowę pan
Konsul Generalny Jarosław Czubiński.
Później po kolei opowiadali o swoim

udziale w II Wojnie Światowej byli
żołnierze. Każdy miał w oczach łzy
wzruszenia przypominając tamte czasy.
To spotkanie miało dla każdego swoją
niespodziankę – jak się okazało, pan
Bondarik i jeden z konsulów naszego

Konsulatu w pewnym czasie byli w
Czechach (wtedy Czechosłowacja)
niedaleko siebie. Po tylu latach taka
nowość stała się dla nich wielką
niespodzianką . Było słychać: „Czy
pamięta Pan…..?” Każdy zaproszony
otrzymał z rąk Konsula Generalnego
pamiątkę.

***
25 lutego br.  Konsulat

Generalny zaprosił na świętowanie
Tłustego Czwartku. Pan wicekonsul
Marek Juzepczuk opowiedział o tradycji
przygotowania pączków w tym dniu.
Prasa oraz przedstawiciele stacji
telewizyjnych przeprowadzili wywiady z
zaproszonymi gośćmi. Wieczorem tego
dnia reportaż  z tego spotkania był
pokazany przez telewizje „KASKAD” i
„Diuny”. Od naszej Wspólnoty na to
spotkanie została zaproszona pani Helena
Rogaczykowa.

Helena Rogaczykowa
***

9 marca br.  do Konsulatu
Generalnego RP zostali zaproszeni
przedstawiciele Wspólnoty Kultury
Polskiej na wieczór poświęcony Dniu
kobiet.  Prezes Wspólnoty pani H.
Rogaczykowa przygotowała dla polskich


