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FORUM POLONIJNE W CZERNIACHOWSKU
Na uroczystym otwarciu III Forum: Senator Rzeczypospolitej Sławomir Sadowski i
Prezes NP „Domu Polskiego” z Czerniachowska Irena Korol.
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  III FORUM ORGANIZACJI POLO-
NIJNYCH „Dziedzictwo kulturowe Pola-
ków w Obwodzie Kaliningradzkim”
odbył się w Czerniachowsku 24-25 paź-
dziernika 2009 roku. Organiza-torem
tradycyjnie wystąpił „Dom Polski” im.
Fryderyka Chopina w Czerniachowsku
pod k ierownic twem prezesa Ireny
Korol.
  O ważności tego przedsięwzięcia
mówi fakt, że Forum uczcili swoją obec-
nością Senator Rzeczypospolitej Sła-
womir Sadowski i Generalny Konsul RP
w Kaliningradzie Marek Gołkowski.
  Na dzień przed otwarciem Forum w
Bibliotece Czerniachowska przedsta-
wiono Wystawę „Fotograf przyjechał”
reprezentowaną wspólnie ze Stowarzy-
szeniem „Wspólnota Mazurska” (Gi-
życko). Wystawa zawiera zbiór zdjęć
przedstawiających życie miasteczek i
wsi końca XIX a początku XX w. na tere-
nach współczesnej Polski (wtedy
wschodnioprusk ich). Opracowanie
graficzne wystawy – Janusz i Katarzyna
Pileccy.
  Pierwszego dnia zorganizowano spot-
kanie robocze prezesów i zarządów
stowarzyszeń polonijnych z Bałtyjska,
Gusiewa, Kaliningradu, Ozierska i
Czerniachowska z udziałem zapro-
szonych gości: Konsulów Generalnego
Konsulatu RP w Kaliningradzie, przed-
stawiciela Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” (Wioletta Dymarska, Warsza-
wa), Prezesa Fundacji „Dziedzictwo
nasze” i przedstawicieli Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” (Węgorzewo), Pre-
zesa Stowarzyszenia ”Wspólnota Ma-
zurska”  (Giżycko),  wolontariusza

Występy ”Domu Polskiego” z Czerniachowska

projek tu „M łodz ież  w dz iałaniach
pozarządowych”.
  Głównymi tematami obrad były: Oś-
wiata i młodzież, Kultura i nauka, Obro-
na dobrego imienia Polaka i Polski.
Wśród propozycji  omówiono: organiza-
cję nauczania języka polskie go; współ-
pracę z partnerami z Polski w celu skie-
rowania do pracy w Organi zacjach
polskich wolontariuszy, emerytowanych
nauczycieli i lektorów z Polski; koniecz-
ność spotkań prezesów i członków za-
rządów polonijnych organizacji; zorga-
nizowanie wspólnych wycieczek przed-
świątecznych i innych.
  Uczestnicy potwierdzili że takie spot-
kanie w ramach Forum służy wskazaniu
najważniejszych problemów, jak ie

napotkali w prowadzonej działalności.
  III Forum rozpoczęło się 25 paź-
dziernika otwarciem wystawy artystycz-
nej „Zabytki Polski na Wschodzie”.
  Uroczystego otwarcia III Forum doko-
nała  Irena Korol - główny organizator,
Prezes Niekomercyjnego Partnerstwa
(NP.) „Domu Polskiego”. Pani prezes
powiedziała:
  - Pomysł zorganizowania Forum na-
rodził się w Towarzystwie czerniachow-
sk im. Miał na celuprzedstawienie
wszystk ich Wspólnot kultury polsk iej
naszego regionu, aby omówić nasze
problemy, ustalić plany na przyszłość i
nawiązać  nowe kontakty ze Wspól
notami z sąsiednich polsk ich woje-
wództw, odzyskać i upamiętniać wiedze
o dziedzictwie kulturowym Polaków w
Obwodzie Kaliningradzkim.
  Następnie głos zabrali: przewod-
niczący administracji powiatu W ło-
dzimierz Chlimankow, Senator Rzeczy-
pospolitej Sławomir Sadowski i Konsul
Generalny RP w Kaliningradzie Marek
Gołkowski.
  Konsul Generalny Marek Gołkowski
podziękował za gościnność gospoda-
rzy – przedstawicieli Samorządu miasta
Czerniachowsk i pracowników kultury
za organizację takiego przedsięwzięcia
jakim jest Forum.
  W uroczystym otwarciu uczestniczyli
również goście z miasta partnerskiego
Węgorzewo:


