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W dniach 31 maja – 3 czerwca
odbywała się w hali Pałacu Sportu „Junost”
dziesiąta edycja wystawy Wystawa Krajowa

w Kaliningradzie, w której organizacji
podobnie jak w poprzednich latach z polskiej
strony pomagała Izba Gospodarcza Rynków
Wschodnich. Tradycyjnie patronat nad
wystawą pełnił minister Gospodarki i Pracy
RP.

Każdego roku Polska Wystawa
Krajowa Polexport
jest znaczącym
wydarzeniem gos-
podarczym. Rów-
nież i w tym roku
polscy wystawcy
zaprezen t ow ali
szeroką ofertę to-
warów i usług. W
różnorodnej ofer-
cie targów znalazło
swoje miejsce dob-
rej jakości obuwie
z Gdyni, czy
urządzenia do
warsztatów napra-
wy samochodów. Stocznia Remontowa S.A.
z Gdańska proponowała usługi naprawy i
przebudowy statków. Były przedstawione
towary dla dzieci i odzież. Zaprezentowali się
również producenci z branży przetwórstwa
owoców i budownictwa.

Obecność na Wystawie Krajowej stoisk
Urzędów Marszałkowskich pobliskich
województw – podlaskiego, warmińsko-

mazurskiego i
z a c h o d - n i o p o -
morskiego podkreś-
lała wagę targów
„Polexport” w Kali-
ningradzie. No-
wością obecnej edy-
cji Polskiej Wysta-
wy była obecność
stoisk uczelni wyż-
szych. Przedsta-
wiciele Uniwer-
sytetu Warmińsko-
Mazurskiego zapo-
znawali zwied-
zających z ofertą

uniwersytetu dla młodzieży kaliningradzkiej
– możliwością wstąpienia na studia
podkreślając, że dyplomy UWM uznawane są
w całej Europie.

Przyjemną niespodzianką było
spotkać przy stoisku „Regent College”
znanego kaliningradzkiej Polonii pana Jerzego

Sukowa, byłego wykładowcę języka polskiego
na Uniwersytecie Kaliningradzkim, który
niejednego z młodych kaliningradzkich
Polaków dokształcał w języku polskim. I teraz
studiując w Polsce są oni niewątpliwie mu za
to wdzięczni.

Pan Jerzy Sukow przedstawiał na
wystawie ofertę elbląskiej uczelni „Regent
College” – propozycję dla m łodzieży i
nauczycieli języka angielskiego. Szczegóły tej
oferty na stronie www.anglistyka.edu.pl.

Niewątpliwie X Wystawa Krajowa
„Polexport” 2005 w Kaliningradzie, jak i
poprzednie jej edycje efektywnie przyczyni się
do sprawy rozwoju rosyjsko-polskiej
współpracy gospodarczej.
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GOŚCIE Z
TORUNIA

Niedawno w Kaliningradzie przez
trzy dni przebywała oficjalna delegacja z
Torunia z wiceprezydentem miasta Zbig-
niewem Fiderewiczem na czele. W skład
delegacji wchodzili również wiceprezes Rady
Miejskiej Marian Fronkiewicz, poseł Adam
Banaszak, komendant straży pożarowej
Kazimierz Stafej, naczelnik Szkoły wojskowej
półkownik Roman Kłosiński i dyrektor
Centrum Kultury Zbigniew Derkowski, a
także biznesmeni Gabriel Skowroński i Cezary
Bartoszewicz.

Ten ostatni jest właścicielem i
kapitanem jachtu „Województwo Toruńskie”,
na którym Polacy przybyli do naszego miasta.
Taki środek transportu został wybrany po raz
pierwszy w całej historii kontaktów między-
narodowych Kaliningradu z zagranicą.

- To było zrobione celowo, żeby
podkreślić, że Kaliningrad już teraz jest w
stanie przyjmować jachty pod żaglami, -
powiedziała przyjmująca polską delegację
wiceprezydent miasta, kierownik oddziału ds.
kontaktów międzynarodowych merii Sylwia
Gurowa. – Aktywnie bierzemy udział w
projektach międzynarodowych, które
sprzyjają rozwojowi turystyki wodnej. Nasze
miasto jest godne tego, by zostać jednym z
największych centrów jachtingu na Bałtyku.

To była na razie pierwsza jaskółka.
Warto zaznaczyć, że podczas przepływu z
Gdańska, gdzie jacht bazuje na stałe, do
postoju na Pregole w Kaliningradzie, jak
również w drodze powrotnej, kapitan C.
Bartoszewicz nikomu nie pobłażał: ekipa była
podzielona na trzy warty, i swoje obowiązki
w dzień i w nocy pełnili wszyscy uczestnicy
wyprawy bez wyjątku.
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