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Niecodzienny charakter miało
posiedzenie kaliningradzkiego klubu
krajoznawców z dnia 14 kwietnia.
Spotkanie tym razem odbywało się w
gościnnej sali kominkowej gmachu
Konsulatu Generalnego RP w
Kaliningradzie, z okazji ukazania się w
druku trzeciego numeru «Almanachu
bałtyckiego», - wydania
kaliningradzkiego klubu krajoznawców.
Owe stowarzyszenie, które zawiązało się
we wrześniu 1990 roku, łączy ludzi
pasjonujących się dziejami obwodu
kaliningradzkiego. Pierwszy numer
«Almanachu» ukazał się w 2000 roku,
mając wygląd, w najprostszy sposób
połączonych arkuszy. Zaś trzeci,
przedstawiany na spotkaniu przez prezesa
klubu krajoznawców wygląda już jak
prawdziwe czasopismo.

Wydanie Rocznika stało się możliwe
przy wsparciu finansowym Europejskiej
Fundacji «Dialog» z Bydgoszczy
(Polska), przy współpracy z
Kaliningradzką Społeczną Fundacją
kultury oraz współudziale Archiwum
Państwowego obwodu kaliningradzkiego
i Biblioteki im. A. Gajdara. Rocznik
zawiera interesujące archiwalne materiały

Prezentacja czasopisma historyczno-krajoznawczego
dotyczące okresu powstania obwodu
kaliningradzkiego, wspomnienia
uczestnika walk o zdobycie
Koenigsbergu, ilustrowane
reprodukcjami obrazów architekta A.
Maksimowa «Ruiny Koenigsbergu».
Wyróżniłbym również artykuł o historii
miasta Labian (dzisiejszy Polessk),
przygotowany na podstawie zbiorów
archiwum miejskiego w Polessku.

Sporo miejsca w tym numerze
czasopisma zajmują materiały
naświetlające wzajemne powiązania
dziejów Prus Wschodnich z Polską.
Polską część owego numeru czasopisma
otwiera artykuł Konsula Generalnego RP
w Kaliningradzie Pana Jarosława
Czubińskiego – swoiste rozważania o
przeszłości i przyszłości Europy. Godne
uwagi notatka o ciekawej historii
polskiego słowa drukowanego w
Królewcu w okresie od XVI do XX wieku
oraz artykuł krajoznawcy Afonina o
udziale legionów gen. Dąbrowskiego w
wojnach napoleońskich także na terenie
Prus. Na łamach trzeciego numeru
«Almanachu Bałtyckiego» możemy
zapoznać się z historią powstania kanału
Mazurskiego, połowa urządzeń

h yd r ot e c h -
n i c z n y c h
znajduje się
na terenie
o b w o d u
kaliningradzkie-
go (autor
krajoznawca
Miłowski).

Z o s t a ł a
zamieszczona
r ó w n i e ż
ciekawa lista
p o l s k i c h
op r a c ow a ń
historycznych
o dziejach
z a k o n u

krzyżackiego, Prus i miasta Królewca od
XVII wieku do czasów współczesnych.

Znakomicie uzupełniają polską cześć
almanachu wiersze współczesnych
polskich poetów w przekładach Ałły
Gorbunowej oraz kaliningradzkiej poetki
Albiny Zamusiewicz.

Natomiast o obecnych kierunkach i
stanie współpracy z przygranicznymi
województwami Polski opowiada prezes
stowarzyszenia «Rosja-Polska» Oleg
Turuszew.

W Artykule «Polacy w
Kaliningradzie» Pan Kleofas
Ławrynowicz ukazał historię powstania i
rozwój działalności Wspólnoty Kultury
polskiej w Kaliningradzie.

Numer almanachu zamyka nekrolog
dedykowany pamięci wybitnego
naukowca i działacza społecznego,
pierwszego redaktora naczelnego «Głosu
znad Pregoły» Pana profesora Kazimierza
Ławrynowicza oraz jego życiorys, napisany
przez Niego osobiście w 2001 roku.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele
miejscowych muzeów, archiwów,
bibliotek oraz placówek naukowych
dostali egzemplarze rocznika, aby z
treścią czasopisma mogły zapoznać się
szerokie kręgi społeczności
kaliningradzkiej.           Wasilij Wasiliew

                                      (Foto autora)Konsul Generalny RP w Kaliningradzie przemawia podczas prezentacji
wydania kaliningradzkiego klubu krajoznawców

Prezes Kaliningradzkiej Fundacji Kultury
N.Peretiaka dostaje egzemplarz czasopisma z
rąk A.Gubina prezesa klubu krajoznawców













Zdrowych i radosnych Świąt
Wielkanocy życzą

Jurek Sukow, Agnieszka
Abramowicz i Marysia

Redakcji i Czytelnikom „Głosu
znad Pregoły” składamy
najlepsze życzenia pogodnych i
radosnych Świąt Wielkanocnych.

Nauczyciele języka polskiego
w Czerniachowsku

Dagmara i Arkadiusz
Muszyńscy


