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Z okazji Nowego 2010 Roku
gorąco pozdrawiamy Polonię
Obwodu Kaliningradzkiego i
pracowników Konsulatu Ge-
neralnego Rzeczypospolitej
Polski!

Pragniemy również podzię-
kować Konsulatowi za owocną
współpracę z pismem oraz
wsparcie merytoryczne i finan-
sowe. Chcemy podkreślić, że to
dzięki staraniom pracowników
Konsulatu minionej jesieni 2009
w Kaliningradzie i w Obwodzie

Rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem
Zgodnie z Decyzją Parlamentu i Rady Unii Europejskiej 2010 rok ustanowiono Europejskim

Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Działania i inicjatywy realizowane w
związku z jego obchodami mają na celu wyeliminowanie problemu ubóstwa.

Celem ustano-
wienia Europejs-
kiego Roku 2010
jest potwierdzenie i
umocnienie inic ja-
tyw społecznych,
które w zdecydo-
wany sposób przyczyniłyby się
do wyeliminowania problemu
ubóstwa.  

Idea Europejskiego Roku
Walki z Ubóstwem i Wyklu-
czeniem Społecznym stanowi
uzupełnienie działań podej-
mowanych w UE przez posz-
czególne rządy państw człon-
kowskich w ramach powszech-
nych metod koordynacji w
dziedzinie zabezpieczenia
społecznego i integracji spo-

łecznej. Działania i inicjatywy
związane tematycznie z Euro-
pejskim Rokiem 2010 będą
realizowane zarówno na pozio-
mie całej UE, jak i w posz-
czególnych państwach człon-
kowskich. Obecnie polskie
Ministerstwo  Pracy i Polityki
Społecznej przygotowuje
krajowy program realizacji
Europejskiego Roku Walki z
Ubóstwem i Wykluczeniem
Społecznym. Będzie on uwz-

ględniał zarówno
priorytety działań
Europejskiego Roku
oraz ogólne cele i
zasady przewodnie
wskazane w Decyzji
Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady Europejskiej,
jak również priorytety krajowe,
wynikające m. in. z treści
Krajowego Programu „Zabez-
pieczenie Społeczne i Inte-
gracja Społeczna» na lata
2008 - 2010. Krajowe projekty
mają skupiać s ię m.in. na
przeciwdziałaniu ubóstwu
dzieci i międzypokoleniowemu
przekazywaniu biedy oraz
wsparciu osób starszych.

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!
mogły się odbyć  takie ważne
imprezy kulturalne jak koncert
zespołu „Affabre Concinui”,
pokaz filmów polskich w ramach
piątej edycji festiwalu Filmów
Krajów Unii Europejskiej (w
kinach Zaria i Rodina), występ
gościnny Teatru im. A. Sewruka
z Elbląga (sztuka Cafe Sax),
oraz występ legendy jazzu –
polskiego pianisty i kompozytora
Adama Makowicza – w ramach
Festiwalu Jazzowego w Filhar-
monii Kaliningradzkiej. Nie

wspominając już o konkursie
polonijnym Kresy. Była to istnie
polska jesień kulturalna – praw-
dziwe święto dla miłośników
muzyki, filmu i sztuki. Jest nam
niezmiernie miło, że drzwi Kon-
sulatu są zawsze gościnnie ot-
warte tak dla Polaków jak i dla
Rosjan, a przyjazne i pomocne
nastawienie Konsulów sprzyja
temu, że po każdym spotkaniu
w tych progach czekamy już na-
stępnego. Liczymy na to, że tak
pozostanie na długie, długie lata.

Redakcja


