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Miesiąc Zaplanowano
Styczeń 1) choinka dla dzieci z okazji Bożego

Narodzenia
2) ponowne zarejestrowanie członków
Wspólnoty
3) odwiedziny u starszych osób

Luty 1) dzień obrońców Ojczyzny
2) projekt „Historia naszych rodzin”
3) przygotowanie katalogu propozycji dla
polskiego biznesu w Obwodzie
Kaliningradzkim

Marzec 1) Dzień kobiet
2) 3.03 – Międzynarodowy Dzień Pisarza
– wieczór polskiej literatury
3) konkurs recytatorski „Jestem
Polakiem!”
4) Święto wiosny

Kwiecień 1) 02.04 – Międzynarodowy Dzień
Książki dla Dzieci – wystawa książek dla
dzieci polskich autorów
2) wyjazd do miejsc narodowej pamięci
w celu uporządkowania i ich sprzątania
3) 20.04 – Międzynarodowy Dzień
Wolnej Prasy – Dzień gazety „Głos znad
Pregoły”

Maj 1) Dzień Kultury Polskiej
2) Dzień zwycięstwa w II wojnie
światowej
3) dni narodowej pamięci, stanowienie na
ich miejscach krzyży
4) Dzień Matki

Czerwiec 1) festiwal dziecięcych talentów
2) mistrzostwo piłki nożnej wśród
Wspólnot Obwodu
3) wyjazd delegatów wspólnot na
szkolenia do Lublina, Warszawy i innych
miast
4) wyjazd dzieci Wspólnoty na kolonie
do Polski

Lipiec 1) Dzień miasta Kaliningradu
2) festiwal zespołów tanecznych oraz
chórów wspólnot Odwodu
Kaliningradzkiego, grup z Polski, innych
wspólnot
3) wyjazd dzieci Wspólnoty na kolonie
do Polski

Sierpień 1) miesiąc polskiego tańca
2) wyjazd dzieci Wspólnoty na kolonie
do Polski
3) wyjazd starszych ludzi wraz z

młodzieżą na łąkę – „Jedna Polska dla
wszystkich”

Wrzesień 1) 01.09 – dzień pamięci (początek II
wojny światowej) – wizyta w miejscach
narodowej pamięci
2) miesiąc polskiej muzyki –
międzynarodowy festiwal muzyki

Październik 1) zebranie członków i komisji
rewizyjnej
2) święto jesieni

Listopad 1) konkurs recytatorski: „Kresy-2004”
2) 07.11 - 11.11- święta Niepodległości

Grudzień 1) dzień rodzinny - „Polskie tradycje w
naszych rodzinach – Opłatek”
2) rodzinne spotkania „Polska rodzina”.

Działalność organizacyjna w ciągu roku:

1) praca zgodnie z programami Kongresu Polaków Rosji w
Moskwie;
2) narady Zarządu WKP z pracownikami Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie o wspólnej działalności;
3) zwołanie zebrania członków WKP oraz komisji rewizyjnej;
4) przygotowanie kandydatów na różnego rodzaju studia i
szkolenia w Polsce;
5) przyjęcie do WKP nowych członków, zbieranie składek
członkowskich (50 rub. – osoby dorosłe, 10 rub. –
dzieci), sprawozdanie z działalności finansowej;
6) przygotowanie dokumentów dla rejestracji Autonomii
Polskiej w Obwodzie Kaliningradzki.

Działalność kulturalno-oświatowa:

1) kontynuowanie nauczania języka polskiego na kursach
dla młodzieży i dorosłych przy Państwowym
Uniwersytecie, dla dzieci – w szkołach średnich i przy
parafii św. Wojciecha Adalberta;
2) propagowanie kultury polskiej na festiwalach kultur
narodowych Obwodu Kaliningradzkiego;
3) próby i występy chóru polonijnego oraz zespołu tanecznego
„Bałtycki Bursztyn”;
4) wydawanie pisma „Głos znad Pregoły”;
5) przegląd filmów wideo o kulturze polskiej oraz historii
Polski;
6) kontynuowanie Akademii Polskiej przy pomocy Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie;
7) spotkania z przedstawicielami polskiego biznesu w
Kaliningradzie oraz wspólne imprezy.

Prezes Wspólnoty Kultury Polskiej
Obwodu Kaliningradzkiego
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