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21 kwietnia w Kaliningradzie,
z okazji  udziału w konferencji
międzynarodowej przebywała
delegacja Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej z marszałkiem Longinem
Pastusiakiem na czele. Wieczorem
tegoż dnia odbyło się spotkanie
marszałka Longina Pastusiaka i
senatora Władysława Mańkuta,
członka komisji spraw zagranicznych
oraz senatora Sławińskiego, prze-
wodniczącego senackiej komisji ds.
kultury i środków przekazu z przed-
stawicielami Polonii Kaliningradu i
Bałtyjska.

Spotkanie miało miejsce w
znajdującym się w stanie budowy
kościele św. Wojciecha-Adalberta.
Witając szanownych gości, zebranie
zapoczątkował ksiądz prałat Jerzy
Steckiewicz. W krótkich słowach
ksiądz proboszcz określił ogólną
sytuację Polonii na terenie Obwodu
Kaliningradzkiego. Następnie o
bieżących działaniach i planach
Wspólnoty Kultury Polskiej Kali-
ningradu opowiedziała pani prezes
Helena Rogaczykowa. Ki lka
numerów naszego pisma «Głos znad
Pregoły» przekazanych marszałkowi
Senatu będzie widocznym znakiem
trwania polskiej wspólnoty w mieście
nad Pregołą. Natomiast prezes Towa-
rzystwa Kultury Polskiej z Bałtyjska
Henryk Nosel przekazał marszał-
kowi obraz Świętego Wojciecha pięk-
nie ozdobiony bałtyckim bursztynem.

Zabierając głos marszałek
Longin Pastusiak powiedział, że:
«Rozproszeni po całym świecie

Polacy, pod każdą szerokością
geograficzną podtrzymują swoje
tradycje, język ojczysty, kultywują
wiarę ojców. I jest to bardzo
wzruszające». Polska ma bardzo
liczną diasporę. Jako państwo Polska
wzięła na siebie konstytucyjny
obowiązek opieki nad rodakami,
zamieszkałymi za granicą wskutek
różnych wydarzeń historycznych. I te
działania na rzecz opieki nad
rodakami poza granicami kraju mają
już wieloletnią tradycję sięgającą swą
historią lat przedwojennych, kiedy
marszałek Senatu pełnił również

obowiązki przewodniczą-
cego «Światowego Związku
Polaków». Odrodzony po
1989 roku Senat RP nadal
patronuje działaniom wspar-
cia polskiej diaspory i to ma
swój wyraz w materialnym
poparciu konkretnych progra-
mów kulturalno-oświatowych.
Czynnie uczestniczą w tej
sprawie Stowarzyszenie
«Wspólnota Polska» oraz

Fundacja Pomoc Polakom na
Wschodzie. Obecnie Senat
Rzeczypospolitej
Polskiej sporo
uwagi poświęca
problematyce polo-
ni jnej. Dwa lata
temu odbyła się w
Senacie konfe-
rencja, z udziałem
Prezydenta i Pry-
masa w celu opra-
cowania państwo-
wej polityki wobec
Polonii. Również
dwa lata temu został ustalony przez
obecny Senat piątej kadencji ”Świa-
towy Dzień Polonii”, który przypada
na 2 maja. To święto zostało ustalone
jako wyraz wdzięczności i uznania dla
polskich środowisk za granicami
kraju. Zgodnie z zasadą nic o Was
bez Was przy marszałku Senatu
działa Polonijna Rada Konsultacyjna,
sk ładająca się z przedstawicieli

największych organizacji polonijnych,
których opinie zasięganie są przy
opracowaniu ustaw i innych aktów
prawnych dotyczących związku
między Macierzą a Polonią». Pan
marszałek Longin Pastusiak pozy-
tywnie ustosunkował się do zamiaru
połączenia organizacji polonijnych
Obwodu Kaliningradzkiego w jedną
federację, przytaczając staropolskie
przysłowie: «Tyle jesteśmy warci, o
ile jesteśmy zwarci».

Wielce upiększyły spotkanie
swym występem dzieci i młodzież z
Kaliningradu i Bałtyjska. Zabrzmiały
wiersze W ładysława Bełzy, Marii
Konopnickiej, bardzo bezpośrednie
piosenki dziecięce. Natomiast pow-
szechnie znane i lubiane «Sokoły»

pobudziły do śpiewania szanownych
gości i wszystkich obecnych na sali.
Na zakończenie Longin Pastusiak
podziękował za możliwość takiego
spotkania, zaznaczając, że polskie
środowisko w Obwodzie Kalinin-
gradzkim ma znakomitą młodzież, co
rokuje bardzo dobrą przyszłość.
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Delegacja Senatu RP w Kaliningradzie
Spotkanie z rodakami

Powitanie marszałka Senatu RP Longina
Pastusiaka na dziedzińcu parafii św. Adalberta.

Wręczenie „Głosu znad Pregoły” marszałkowi
Senatu RP Longinowi Pastusiakowi.

Młode pokolenie polskiej Wspólnoty.


