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We Wspólnocie Kultury
Polskiej

OD REDAKCJI

Maria Ławrynowicz
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21 maja 2004 r. w Niemiecko-
Rosyjskim Domu odbył się uroczysty
Wieczór Kultury Polskiej z okazji
polskich świąt narodowych – Dnia
Konstytucji 3 maja oraz Dnia
Światowej Polonii. Impreza została

zorganizowana wspólnie przez
kaliningradzką Wspólnotę Kultury
Polskiej a Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej w
Kaliningradzie.

Bardzo przytulną i wyjąt-
kowo funkcjonalną salę wypełnili
członkowie polskich Wspólnot
Kaliningradu i Baltyjska oraz innych
zaprzyjaźnionych Wspólnot narodo-
wościowych działających w naszym
obwodzie. Zaproszono około 155
gości. Wśród nich – przedstawiciele
władz Obwodu Kaliningradzkiego i
miasta Kaliningradu, Urzędów Po-
datkowego i Prawnego, również
Kaliningradzkiego Uniwersytetu
Państwowego i innych instytucji
rządowych i pozarządowych, przed-
stawiciele polskiego biznesu w
Kaliningradzie, delegacje z Muzeum
Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Cieszyliśmy się bardzo z
możliwości przywitania całego zes-
połu Konsulatu Generalnego RP w

Kaliningradzie, a szczególnie Kon-
sula Generalnego pana Jarosława
Czubińskiego.

Była Telewizja Kaskad, która
nagrała wywiady z panem J. Czu-
bińskim i panią H. Rogaczykową,

pokazano je już tego samego wieczo-
ru o godz. 22 w Wiadomościach; było
radio z Tatianą  Ponomarenko
(dziennikarką radia „Bałtyk Plus”),
była prasa reprezentowana przez
Olgę Danilową i inni dziennikarze z
tygodnika „Strana Kaliningrad”,
dziennikarze gazety „Kalinin-
gradzkaja Prawda” i „Grażdanin”.

Wieczór składał się z dwóch
części: oficjalnej i rozrywkowej.
Rozpoczęto go odśpiewaniem
«Mazurka Dąbrowskiego». Jako
pierwsza słowo zabrała prezes
Wspólnoty H. Rogaczykowa.
Następnie zebranych przywitał
dyrektor Niemiecko-Rosyjskiego
Domu Peter Wunsch. Konsul
Generalny RP w Kaliningradzie
Jarosław Czubiński zwracając się do
zebranych powiedział między
innymi:

„Polska ma jedną  z
największych w świecie diaspor –

Słowo dyrektora Niemiecko-Rosyjskiego Domu P. Wunscha.
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POMOC POLAKOM
 NA WSCHODZIE

Drodzy
czytelnicy!

W Państwa
rękach –
kolejny numer
„Głosu znad
Pregoły”. Jest
nam

niezmiernie miło, że składa się
on z materiałów,
przedstawionych nie tylko przez
zespół redakcyjny, lecz również
przez naszych stałych
czytelników i, co najważniejsze,
przez nowych autorów, którzy
po raz pierwszy napisali do
swojej gazety. Dziękujemy pani
N. Rebczyńskiej i pani J.
Bondarik za ciekawe relacje z
imprez polonijnych, które miały
miejsce w czerwcu.

Od momentu wybrania
na Prezesa WKP pani H.
Rogaczykowej nasza gazeta
regularnie otrzymuje od pani
Prezes informacje o
wydarzeniach we wspólnocie i
nie tylko. Nie ma już potrzeby
bezskutecznego zresztą
„polowania” na materiały od
Prezesa, jak to było przed
wybraniem pani Heleny. Z
pewnością możemy stwierdzić,
że nasza współpraca układa się
jak najlepiej.

Ponownie zachęcamy
wszystkich naszych czytelników
do pisania do „Głosu znad
Pregoły”! Jeżeli pisanie w
języku polskim sprawia Państwu
trudności, to piszcie po rosyjsku
– każdy z Państwa tekstów
zostanie przez Redakcję
przetłumaczony.

Czekamy na listy!


