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Klub Miłośników Kultury Polskiej
właśnie rozpoczął swoją pracę
29 stycznia 2010 r. w M orskim
College’u Przemysłu Rybnego w
Kaliningradzie z inicjatywy metodyka pracy organizacyjno-wychowawczej Olgi Sołowiowej i przy
ws parciu N aczelnika A natolija
Dubows kiego rozp oczął s woją
działalność Klub M iłośników Kultury Polskiej. Celem założenia klubu jest podniesienie na wyższy poz iom p racy wy chow aw cz ej z
młodzieżą, pogłębianie jej zainteresowań oraz pomoc nauczycielom
i wychowawcom w organizowaniu
zajęć pozalekcyjnych. Spotkanie
organizacyjne odbyło się pod hasłem „Jak zawsze być aktywnym”.
Na spotkaniu rozpatrywano proponowane formy pracy oraz określono podstawowe założenia działalności klubu.
Do zorganizowania Klubu wiele
osób związanych z polską kulturą
i zamiłowanych w niej przygotowywało się już od dłuższego czasu.
M yśl o organizacji Klubu zrodziła
się już w latach 90. ubiegłego stulecia. Nawiązane wówczas znajomości przetrwały trudne dla obu
stron czasy. M imo wszelkich trudności organizow ano s potkania,
koncerty, konkursy, które sprzyjały
poznawaniu tradycji i pogłębianiu
więzów.
6 l utego 2010 r. w ś cianach
M ors kiego College’u Przemysłu

Rybnego w Kaliningradzie odbyło K aliningradzie ze sz kołami w
się kolejne spotkanie członków Polsce: Zespołem Szkół BudowlaKlubu M iłośników Kultury Pols- nych im. Żołnierzy Armii Krajowej
kiej, któremu przew odnicz yła w Olsztynie, Gimnazjum Nr 1 w
metodyk pracy organizacyjno-wy- Reszlu, Szkołą Podstawow ą im.
chowawczej, niestrudzona propa- Kardynała Stefana Wyszyńskiego
gatorka kultury polskiej Olga So- w Somoninie, Państwową Szkołą
łow iow a.
Przemawia Stefania Olkowska; od lewej Olga Sołowiowa
Sp o t kan ie
miało charakt er edukacy jny i
przebiegało
pod hasłem:
„P ol sk a
daleka i bliska”. Uczestnicy mieli
moż liwoś ć
b li ż s z ego
wzajemnego
poznania, wykonania zdjęcia do le- M uzyczną im. Ignacego Paderewgity macji przez profes jonalnego skiego w Kartuzach.
fotografa, zapoznania się z wydaNa spotkaniu został przedstaw aną w Kaliningradz ie gaz et ą wiony plan pracy klubu w roku
„Głos znad Pregoły”.
2010. Ucz estnicy do przygotoSzef redaktor Gazety Aleksandra Ławry nowicz opowiedziała o
his torii powstania „Głosu z nad
Pregoły”, jej założycielu, podstawowych zadaniach jakie postawiła
sobie redakcja i trudnościach.
Olga Sołow iowa przedstawiła
zebranym film o współpracy nauczycieli i uczniów M orskiego ColPrzemawia redaktor „Głosu znad Pregoły”
lege’u P rzemys łu Rybnego w
A. Ławrynowicz
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wanych wcześniej ankiet wpisywali swoje uwagi i propozycje.
W spotkaniu Klubu ze strony
polskiej uczestniczyła wieloletni
prop agator kultury p ols kiej w
Obwodzie Kaliningradzkim, doświadczony przewodnik turystyczny i pilot wycieczek, tłumacz
języka rosyjskiego Stefania Olkowska. Opowiadając o wspólnych przodkach ziemi, na której
obecnie miesz kamy, najważniejszych uroczystościach jubileus zowych bieżącego roku i
at rakcyjnych p od względem
historycznym i turystycznym
obiektach, zachęcała do głębszego zainteresowania się kulturą polską.
Na zakończ enie spotkania
w sz ys cy członkowie klubu
wspólnie śpiewali pieśni w języku
rosyjskim i polskim, słuchali recytacji wiersza M ichaiła Nożkina
„Dobryj wieczer mołodyje liudi”
w wykonaniu mieszkanki zablokowanego przez hitlerowców Leningradu Galiny Złocowskiej.
Ws zy st kim cz łonkom now o
powstałego klubu życzymy owocny ch s pot kań, a pracownikom
M ors kiego College’u Przemysłu
Rybnego w Kaliningradzie zadowolenia z wykonywanej pracy.
Olga Sołowiowa
Przekład: Stefania Olkowska
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ROK I
OLSZTYN - KALINI NGRAD

Według danych Kaliningradzkiego Obwodowego Urzędu Statystycznego na terenie rosyjskim za naszą północną granicą zamieszkuje około 4,5 tysiąca osób
narodowości polskiej. Nieoficjalne dane, pochodzące z parafii katolickich w Obwodzie, podają liczbę 10,5 tysiąca osób przyznających się do polskich korzeni.
Polska społeczność na ziemi ka- liningradz kim zajął się of iarnie uszy języka polskiego w Obw odzie stycznia 2009 r., dop. Red.] Polacy
liningradz kiej jest zr óżnicow ana ksiądz prałat Jerzy Steckiew icz, pięcioro polskich nauczycieli polo- w Kaliningr adzie w y dają pis mo
pod w zględem pochodzenia, po- obecnie wikariusz generalny i pro- nistów i jeden lektor, skierow ani z «Głos znad Pregoły». Nasi rodacy
czucia przynależności narodow ej, boszcz kaliningradzkiej parafii kato- Polski. Jest to wyrazem narastają- w Obw odzie mają też możliwość
a zw łaszcza znajomości języka. lic kiej św. Wojciec ha-Adalber ta. cego zapotrzebow ania na naukę odbierania polskich programów teCzęść tej grupy stanow ią potomko- Jesienią 1992 roku pow stała w Kali- języka polskiego w śród rodziców lew izyjnych: TVP1, TVP2, TVP Pow ie daw nych dziew iętnastow iecz- ningradzie organizacja społeczno- dzieci i młodzieży miejscow ej, za- lonia, TV Trw am oraz w ielu progranych polskich zesłańców, rodzin kulturalna mniejs zości polskiej – rów no polonijnej, jak i rosyjskiej. mów radiow ych, docierają do nich
mieszany ch. Trzon polskiej spo- Wspólnota Kultury Polskiej. W na- Nauka w w iększości szkół, w któ- rów nież niektóre tytuły prasy z Polłeczności to głów nie osoby prze- stępnyc h latach, niezależne od rych w prow adzono język polski, ski. Wraz z obecnym wydaniem nas iedlone z daw nyc h Kr esów WKP w Kaliningradzie, pow ołane odbyw a się w formie fakultatyw nej, s zego pis ma tw or zy my now ą
Wschodnich II Rzecz ypospolitej, zostały lokalne organizacje Wspól- bez w pis yw ania ocen na św iadec- w kładkę «Pos łaniec Kalininich rodziny i potomkow ie. Grupa ta noty w Oziersku, Cherniachow sku, tw ie ukończenia kolejnej klasy. Na- gradzki». Pragniemy w niej inforzachow ała w dużej mierze znajo- Gusiew ie i Bałtijsku, które grupują uczaniem objęte są szkoły w Kali- mow ać o życiu Wspólnoty polskiej
mość jęz yka pols kiego, polskie różne środow iska, w tym osoby z ningradzie, Kaliningradzie Oziersku – na-szych jakże bliskich sąsiadów
tradycje i katolicką św iadomość Kazachstanu. Środow isko polskie i Cherniachow sku. Poza tym na te- zza północnej granicy, a rów noreligijną. Nieliczną grupę stanow ią w Oziersku, w którymistnieje Towa- renie Obw odu nauczanie języka cześnie dotrzeć – jako posłaniec z
ci, którzy przybyli na te ziemie w rzystw o Miłośników Języka Pols- polskiego odbyw a się: przy parafi- dobrym słow em – do now ych czy1945 roku w przekonaniu, że bę- kiego, otrzymało w maju 2000 roku ach św. Wojciecha w Kaliningradzie telników spragnionych pols kiej mow y.
dzie tu w ojew ództw o królew ieckie sw oją w łasną siedzibę, Dom Polski oraz św. Piotra i Paw ła w Sław ku,
Lic zmy za życzliw ej przyjęcie noa jesienią 1945 roku okazało się, że zakupiony ze środków Senatu RP i Domu Polskim w Oziersku, szko- w ej inicjatyw y «Posłańca Warmińmieszkają po rosyjskiej stronie granic y. w yremontow any siłami w łasnymi. łach polonijnych w Gusiew ie, Bałtij- skiego».
Ks. Ireneusz St. Bruski,
Jako pierw szy aktywizacją spoObecnie – w edług danych Kon- sku i Cherniachow sku.
redaktor naczelny „Posłańca Warmińskiego”
łeczności polskiej w Obw odzie Ka- sulatu RP w Kaliningradzie – stale
Od czternastu lat [informacja ze
(przedruk „Posłaniec Warmiński”, Nr 16-17/2009)

