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We Wspólnocie Kultury
Polskiej

OD REDAKCJI

28 września odbyło się
poszerzone posiedzenie zarządu
WKP, na którym były omówione
niektóre kwestie wewnętrznego życia
i działalności wspólnoty. W szczerej
i otwartej dyskusji zabrali głos
państwo Teterscy, pani Helena Simo-

nenko, pan Jan Kondrat, pan Stanisław
Rudziński. W wyniku została ostatecznie
ustalona, zgodnie ze Statutem, data
zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
Zebranie odbędzie się 9 listopada (po
zakończeniu mszy św., rozpoczynanej o
godz. 10.30).

29.09.03 r. w sali komin-
kowej Konsulatu Generalnego RP w
Kaliningradzie odbyły się pierwsze
zajęcia Akademii Polskiej dla mło-
dzieży przygotowującej się do egza-
minów na studia w Polsce.

Słuchaczami Akademii była
nie tylko młodzież, lecz również wie-
lu ludzi dorosłych z Polonii Kalinin-
gradu, Bałtyjska, Ozierska.

Konsul Generalny RP w Ka-
liningradzie pan J. Czubiński przed-
stawił obecnym nowych wicekon-
sulów – panią Katarzynę Grzechnik i
pana Marka Juzepczuka.

Zajęcie pod tytułem «Rola
Kościoła w dziejach Polski»
prowadził ks. Jerzy Steckiewicz.
Referent opowiedział o historii
rozwoju chrześcijaństwa wśród
Słowian na terenie Polski, o
kontaktach Polan z sąsiadami, o
przyjęciu chrztu, o założeniu Polski
jako państwa chrześcijańskiego,
organizacji Kościoła na terenie
Polski. Parafie rozpowszechniały
przykazania chrześcijańskie, orga-
nizowali szkoły parafialne dla
prostych ludzi.

Polska przeżyła podziały na
księstwa, rozbiory, lecz parafie w tych

Akademia Polska działa
warunkach zawsze działały i za-
chowywały jedność chrześcijaństwa.

Państwo oraz chrześcijańs-
two stale pomagali sobie nawzajem.

Ks. Jerzy opowiedział i o po-
wstaniach listopadowym oraz stycz-
niowym, w których hierarchia koś-
cielna była po stronie powstańców.

W czasie I i II wojny świa-
towej duchowieństwo chrześcijańskie
dzieliło z narodem wszystkie cier-
pienia. Kościół powojenny cieszył się
olbrzymim poważaniem.

A w II poł. ubiegłego wieku
Kościół chrześcijański stał się praw-
dziwym azylem wolności. Ludzie
spotykali się w kościołach, uczes-
tniczy w mszach świętych za ojczy-
znę, za wolność.

Słuchacze akademii prze-
jawili duże zainteresowanie rolą
kościoła w historii Polski w zjed-
noczeniu społeczności polskiej,
narodu polskiego w ciągu wielu
stuleci.

Po zakończeniu referatu
księdza J. Steckiewicza obecni mogli
podyskutować na jego temat przy
poczęstunku zorganizowanym przez
Konsulat Generalny RP.

Kl. Ławrynowicz

OGŁOSZENIA
Konsulat Generalny RP w
Kaliningradzie zaprasza 28
października o godz. 18.30 na
otwarcie wystawy fotograficznej
pt. „Zamki krzyżackie na terenie
byłych Prusów Wschodnich”.
Wystawa będzie trwała do końca
listopada.

W listopadzie odbędzie się konkurs
„Kresy”. Po szczegółowe informacje
proszę zgłaszać się do pani Natalii
Pałamarczuk w czwartki w godz.
17.00 – 19.00 w budynku
Kaliningradzkiego Uniwersytetu
Państwowego przy ul.
Czernyszewskiego 56, pokój 208.

FOTOWYSTAWA KRESY

1 listopada to w
Polsce święto
Wszystkich Świę-
tych, ustawowy
dzień wolny od
pracy, 2 listopada
to Święto Zmarłych

– oba te dni poświęcone są w
rodzinach katolickich zmarłym. Wielu z
nas uda się w tych dniach na cmentarz,
na groby swoich bliskich, by postawić
na nich znicze i położyć kwiaty. Po
mszy świętej w sobotę, na większości
kaliningradzkich cmentarzy odbędą się
modlitwy w intencji zmarłych
chrześcijan. Będziemy mogli jeszcze
raz zwrócić się w swoich myślach ku
ukochanym osobom i poprosić o pokój
dla ich dusz.

Z przybyciem na placówkę kalini-
ngradzką dwóch nowych wicekon-
sulów – pani Katarzyny Grzechnik i
pana Marka Juzepczuka - rozpoczął
kolejny etap owocnej współpracy
Redakcji z Konsulatem Generalnym RP
w Kaliningradzie. Zespół redakcyjny
jest bardzo wdzięczny naszym nowym
wicekonsulom za regularne
utrzymywanie kontaktów z gazetą i
przekazywanie informacji o wszystkich
ważnych wydarzeniach w środowisku
konsularno-polonijnym.

W tym numerze publikujemy
reportaż dotyczący pierwszego
spotkania (w dniu 29 września)
działającej przy Konsulacie Gene-
ralnym RP Akademii Polskiej. Był to
wykład pt. «Rola Kościoła w dziejach
Polski» wygłoszony przez ks. Jerzego
Steckiewicza. Natomiast 20 paździer-
nika odbyło się drugie spotkanie
słuchaczy Akademii. Zajęcia pt.
„Rozwój języka i literatury polskiej od
XVI do XX wieku” przeprowadził pan
Andrzej Dunaj. Szczegółowy artykuł
opisujący ten punkt programu Akademii
Polskiej – w następnym numerze.

Prosimy zwrócić uwagę, że repe-
rtuar wyświetlanych co środę w
Kon-sulacie filmów na miesiące
listopad i grudzień 2003 r. znajdą
Państwo na 8 stronie tego numeru.
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