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INFORMACJE Z KONSULATU RP

OD REDAKCJI We Wspólnocie Kultury
Polskiej

Konsulat Generalny RP w Kalinin-
gradzie  uprzejmie informuje o możliwo-
ści uzyskania stypendium dla studentów
polskiego pochodzenia, studiujących w
krajach swego zamieszkania.

Program stypendialny od semestru
jesiennego 2003/2004 będzie
realizowany wyłącznie przez Fundację
SEMPER Polonia, a nie jak dotychczas
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Dokumenty o przyznanie stypen-
dium, zgodne z wymogami Regulaminu
Stypendialnego Fundacji  SEMPER
Polonia, należy składać w terminie do
dnia 31 lipca br. w polskiej placówce
dyplomatyczno-konsularnej.

Zainteresowani zamieszkali w
Obwodzie Kaliningradzkim, szczegó-
łowe informacje dotyczące powyższego,
mogą uzyskać w Konsulacie Generalnym
RP w Kaliningradzie – pani wicekonsul
Wioletta Sokół pod numerem telefonu:
27-25-77 wew. 109.

W roku akademickim 2003/2004 o

Na posiedzeniu zarządu WKP
1.06.2003 r. pod kierownictwem prezesa
pana Michała Achramowicza została
omówiona sprawa zorganizowania
narodowo-kulturalnej autonomii Polaków
mieszkających w Kaliningradzie oraz w
Obwodzie. Jak powiadomił pan M.
Achramowicz, w Kaliningradzie już są
zorganizowane autonomie Litwinów,
Niemców, Białorusinów i Ukraińców.

Narodowo-kulturalna autonomia daje
możliwość finansowania programów

działalności ze strony administracji
Obwodu Kaliningradzkiego.

Członkowie Zarządu: Jan Kondrat,
Kleofas Ławrynowicz, Borys Marszew i
inni wypowiedzieli się za zorgani-
zowaniem narodowo-kulturalnej autono-
mii i rekomendowali omówić tę sprawę
na kolejnym zebraniu walnym Polonii.

Został również omówiony program
uczestnictwa członków WKP w imprezach
12 czerwca, poświęconych Dniu
Niepodległości Rosji.

stypendia fundowane przez rząd RP
przeznaczone na podjęcie nauki w
polskich uczelniach wyższych ubiegało się
będzie dziewięcioro kandydatów - w
większości z Kaliningradu. Egzaminy
odbędą się prawdopodobnie w końcu
czerwca br. Wszystkim kandydatom
życzymy powodzenia.

***
Dom Polski w Oziersku, w dniu

27.05.2003r. gościł  przedstawicieli
polskiego  miasta  Skierniewice z prezy-
dentem miasta na czele. Delegacja, którą
przedstawiał Konsul Generalny RP w
Kaliningradzie J. Czubiński zapoznała się
warunkami funkcjonowania organizacji
polonijnej w rejonie ozierskim, odwiedziła
też miejsce spotkań Polonii w Oziersku –
Dom Polski. Dodatkowo, delegacja złożyła
wizytę w Szkole Podstawowej w
Suworowce, gdzie obejrzała przyszkolny
sad „dobrego sąsiedztwa” (ok. 100
drzewek), założony w wyniku wspólnej
inicjatywy dyrekcji szkoły i konsulatu.

Foto autora

15 maja w gmachu Konsulatu Generalnego RP
w Kaliningradzie odbył się wernisaż wystawy
akwareli artysty malarza Włodzimierza Gaczyń-

KRONIKA KULTURALNA
Ekspozycja artystyczna w Konsulacie

skiego, Polaka z Kazachstanu. Obrazy o
niezwykłej kolorystyce, która ma w swoim źródle
ornamenty narodów wschodnich, w większości
przedstawiały syberyjskie krajobrazy. Prace bardzo
nastrojowe ukazały widoki syberyjskiej przyrody
w różne pory dnia i roku w nadzwyczaj dotąd
niespotykany sposób.

Wystawę zaprezentowa ł pan Eugenij
Peczerskij właściciel eksponowanych obrazów,
kaliningradzki artysta malarz, który w swoim czasie
był nauczycielem Włodzimierza Gaczyńskiego.

Prace W. Gaczyńskiego, uczestnika wielu
wystaw atrystycznych (od 1987 roku), stale obecne
w zbiorach muzeów Ałmaty, Petropaw łowska
(Kazachstan), Moskwy oraz zbiorach prywatnych
wielu krajów Europy i Stanów Zjednoczonych.

Zaprezentowana obecnie wystawa stała się
pierwszą wspólną akcją konsulatu polskiego a
środowiska kaliningradzkich artystów malarzy.

W. Wasiliew

Z pewnością każdy
mieszkaniec Obwodu
Kaliningradzkiego przy-
najmniej raz w życiu
przekraczał południową
granicę Obwodu z
Polską bądź to w Bagra-
tionowsku/Bezledach,

Mamonowie/Gronowie czy w Pławni/Gołdapi,
żeby odwiedzić rodzinę w Polsce, zrobić
zakupy czy po prostu zobaczyć nowe ciekawe
miejsca w kraju sąsiadów. Wystarczającą
przepustką na granicy państwowej były
jedynie paszport, voucher i oczywiście
cierpliwość – tak niezbędna przy przekracza-
niu granicy własnym samochodem, gdyż tylko
osoba niezwykle cierpliwa potrafi długimi
godzinami stać w wielokilometrowych
kolejkach po obu stronach granicy.

Lecz po wstąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej w 2004 r. nastąpią wielkie zmiany w
tym kraju. Jak wpłyną one na stosunki między
Polską a Rosją, czy na kontakty Obwodu
Kaliningradzkiego z województwem
warmińsko-mazurskim z polskiej strony?

Ten frapujący temat interesuje zarówno
wielu kaliningradczyków, jak i mieszkańców
województwa warmińsko-mazurskiego. Ciągle
zadajemy sobie pytanie: jak będą rozwijały się
stosunki polsko-rosyjskie po wstąpieniu Polski
do Unii Europejskiej? Czy będziemy mogli bez
przeszkód podróżować przez granice i z
powrotem? Od kiedy zostaną wprowadzone
wizy i ile będą kosztowały?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą
Państwo w przemówieniu Konsula
Generalnego w Kaliningradzie pana
Jarosława Czubińskiego na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (str. 4-5),
jak również w artykule „Obowiązek wizowy do
Polski od 1 października” na str. 3.

W naszych stałych rubrykach „We WKP” i
„Informacje z Konsulatu RP” dowiedzą się
Państwo o wydarzeniach, które miały miejsce
w maju i czerwcu br. Rubryka „Słynni Polacy
w Rosji” zapozna Państwa z literatem i
dziennikarzem Tadeuszem Bułharinem, a
rubryka „Polskie Drogi” – z losami rodziny
pani Haliny Łynowskiej.


