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Zgodnie ze Statutem Wspólnoty
Kultury Polskiej w Kaliningradzie w
niedzielę 9 listopada w bibliotece
paraf ialnej odbywało się walne
zebranie sprawozdawczo-wyborcze
WKP. Minęła właśnie 2-letnia
kadencja prezesa Wspólnoty pana
Michała Achramowicza i zebrani ocze-
kiwali rzetelnego sprawozdania
z działalności wspólnoty i pana
prezesa za miniony okres.

Zabierając głos pan prezes
Achramowicz rozpoczął swoje
przemówienie od przedstawie-
nia kosztorysu wydatków, które
poniosła WKP z tytułu udziału
w różnych festynach za
czasów, jego kadencji (m. In.
«Dzień Miasta 2002-2003,
Święto 12 czerwca i inne»).
Niestety komisja rewizyjna
Wspólnoty nie miała możliwoś-
ci wglądu do odpowiednich
papierów nawet w przededniu zebra-
nia sprawozdawczego. Następnie pan
prezes Achramowicz wymienił wszys-
tkie imprezy, w których brały udział i
były wyróżnione chór WKP oraz
dziecięcy zespół taneczny «Bałtycki
Bursztyn» (choreograf Swietłana
Siwołobowa-Potocka). To by ły
tradycyjne «Dni Miasta» w Kaliningra-
dzie i Zielenogradzku, «Dzień Niepod-
ległości Rosji – 12 czerwca», Dzień
polski w Niemiecko-Rosyjskim Domu
3 maja b.r. oraz udział w Jarmarku
rzemiosła w Węgorzewie. Również
pan Achramowicz opowiedział zebra-
nym o swoim udziale w porządko-
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waniu miejsc zagłady obywateli
polskich podczas drugiej wojny
światowej w obozie koncentracyjnym
położonym w S ławskim rejonie
Obwodu Kaliningradzkiego. Zginął
tam między innymi znany bojownik
walk o polskość Warmii i Mazur
Seweryn Pieniężny.

Na zakończenie swego prze-

mówienia pan Achramowicz podzię-
kował wszystkim członkom Wspól-
noty, z którymi owocnie się współ-
pracowało przy okazji różnych przed-
sięwzięć na rzecz Wspólnoty i złożył
oświadczenie o swojej rezygnacji ze
stanowiska prezesa Wspólnoty
Polskiej z powodów osobistych i
pożegnał się z obecnymi na zebraniu.
Drugą część zebrania WKP roz-
poczęto od minuty ciszy i modlitwy za
zmar łych cz łonków Wspólnoty
Polskiej, w tej liczbie także jednego z
założycieli WKP profesora Kazimierza
Ławrynowicza.

W toku otwartej i szczerej wy-

miany zdań obecni członkowie Wspól-
noty Polskiej Kaliningradu wyciągnęli
wniosek, że najważniejszą kwestią dla
Organizacji jest sprawa przekazywa-
nia polskiej tradycji narodowej dzie-
ciom i młodzieży.

Obecni jednomyślnie zatwierdzili
kilka istotnych zmian Statutu Wspól-
noty Kultury Polskiej, a mianowicie –

został zatwierdzony tytuł
honorowego prezesa
Wspólnoty, którym został
pan Kleofas Ławrynowicz,
jeden z założycieli Wspól-
noty Polskiej Kaliningradu,
za jego aktywną postawę i
dorobek w sprawie rozwoju
kaliningradzkiej polskiej
Wspólnoty.

Obecni dokonali wyboru
nowego prezesa WKP –
jednomyślnie wybrali na to
stanowisko kierowniczkę

chóru Wspólnoty panią Elenę Roga-
czykową.

Komisja rewizyjna będzie działała
w składzie: pani Helena Simonenko,
pani Krystyna Krutik, pani Krystyna
Perederij.

Odnowiono również skład zarządu
WKP, do którego zostali powołani: pan
Kleofas Ławrynowicz, państwo
Anatolij i Rozalia Teterscy, pani Hele-
na Grobowaja, państwo Borys i Mał-
gorzata Marszewy, pan Wasilij Wasi-
liew, pani Elena Rogaczykowa oraz
pan Riabczyński.
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Elena Rogaczykowa
urodziła się 9 kwietnia
1972 r. na Łotwie (m.
Liepaja). Polka. Z ro-
dziny Sawickich-Bon-
darik. Wykształcenie
wyższe: w 1996 r. otrzy-
mała dyplom Uniwersy-

tetu Humanistycznego Związków
Zawodowych w Petersburgu jako
manager sztuki. Przed tym studiowała w
Koledżu Muzycznym Obwodu Kali-
ningradzkiego jako dyrygent chóru. Ma
dyplom z odznaczeniem. Wielokrotnie
brała udział w kursach dla nauczycieli
języka polskiego w Lublinie. Studiowała
organoznawstwo oraz grę na organach

Elena Rogaczykowa – nowym Prezesem WKP
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie na Wydziale Teologii (2 lata).
W roku 2002-2003 była stypendystką
Programu Stypendialnego im. Lane’a
Kirklanda przy pomocy Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. W
ramach tego Programu studiowała na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
na Wydziale Zarządzania, gdzie obroniła
pracę dyplomową. Przez długi czas
pracowała jako nauczycielka muzyki w
szkołach średnich m. Kaliningrad (szkoły
średnie nr 36, 22, 13), jako wice-
dyrektorka szkoły nr 13. Ma dyplom
konkursu nauczycieli „Najlepszy nau-
czyciel-2001”. Katoliczka. Organistka
Parafii Św. Wojciecha-Adalberta w

Kaliningradzie od 1996 r. Prowadzi chór
kościelny oraz chór Wspólnoty Kultury
Polskiej w Kaliningradzie. Od 2001 r. –
Członek Zarządu Wspólnoty. Wiele razy
prowadziła Choinkę dla dzieci
Wspólnoty jako W nuczka Dziadka
Mroza. Obecnie pracuje jako dyrektor
generalny Sp. z o.o. WORWO IMPEX
(Kaliningrad), przedstawicielstwa
polskiej fabryki WORWO (Wąbrzeźno,
Polska). Rozwiedziona. Ma synka
Antona (8 lat). Mieszka w Kaliningradzie.
Często prowadzi wesela jako wodzirej
oraz prowadzi wieczory taneczne.

Od 09.11.2003 r. została wybrana
jako Prezes Wspólnoty Kultury Polskiej
w Kaliningradzie.


