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We Wspólnocie Kultury Polskiej

 ***
Kongres Polaków w Rosji, który

odbył się 30 listopada 2002 roku w
Moskwie, zwrócił się do prezydenta
Władimira Putina o uznanie Polaków,
obywateli Federacji Rosyjskiej,  za
przedstawicieli «jednego z narodów
poddanych represji», którzy polegli jako

ofiary czystek etnicznych. Według
uczestników Kongresu «polska» operacja
NKWD, która rozpoczęła się w sierpniu
1937 roku, była pierwszą falą represji
przeciwko mniejszościom narodo-
wościowym. W czasie czystek etnicz-
nych, trwających do października 1938

roku, w różnych regionach Rosji zginęło od
30 do 90 % mieszkających tam oby-wateli
polskiej narodowości.

Obecnie według danych przeprowad-
zonego w roku 1989 spisu ludności na terenie
Rosji mieszka ponad 100 tysięcy ludzi, którzy
zadeklarowali swoje polskie pochodzenie.

21 lutego w Kaliningradzie
odbyły się uroczystości poświęcone
rocznicy śmierci profesora Kazimierza
Ławrynowicza, pierwszego redaktora
naczelnego naszej gazety, zmarłego rok
temu – 21 lutego po ciężkiej chorobie.
Wielu przyjaciół i kolegów Profesora
przyszło o godz. 10.00 do Państwowego
Uniwersytetu przy ul. A. Niewskiego na
konferencję,  gdzie wysłuchaliśmy
wykładów dotyczących działalności
naukowej i społecznej Kazimierza
Ławrynowicza. Przyjechali również
koledzy pana Profesora z Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na

którym przez 5 lat uczył studentów
matematyki, oraz ze Wspólnoty
Kulturowej „Borussia”, z którą związana
była jego działalność historyczno-
kulturalna. Oprócz zaplanowanych przez
organizatorów wystąpień usłyszeliśmy
pełne serdeczności wypowiedzi innych
osób znających Profesora z jego życia.

Po konferencji na Uniwersytecie
autobus zawiózł rodzinę i przyjaciół
Kazimierza Ławrynowicza na jego grób.
Na cmentarzu ksiądz Sergiej z
katolickiej parafii św. Wojciecha-
Adalberta w Kaliningradzie
przeprowadził modlitwę w intencji

zmarłego. Zapalone na grobie znicze i
złożone kwiaty uczyniły smutną
atmosferę cieplejszą.

Na zakończenie wieczoru
pamięci Uniwersytet Państwowy i
Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie
zorganizowali w Sali Koncertowej
Filharmonii koncert ulubionej muzyki
Kazimierza Ławrynowicza. W koncercie
wzięli udział przyjaciele Profesora trio
‘Camerata Sambia’, soliści Filharmonii,
organista Nikołaj Suchanow i
kaliningradzki baryton Nikołaj Gorłow.
Szczegóły wydarzeń dnia 21 lutego mogą
Państwo przeczytać na stronach 4 i 5.

osobiście prezesa Pana Henryka
Nosela w Konsulacie Generalnym RP
w Kaliningradzie 27 lutego br odbył
się «Wieczór Bałtijska», podczas
którego prezentowana była wystawa
fotografii autorstwa przedstawicieli
bałtijskiej Polonii pt. «Bałtijsk».
Ponadto muzyczną część uświetnił chór
bałtijskiego Domu Kultury, który
wykonał pieśni o tematyce religijnej,
znane pieśni ludowe polskie i rosyjskie.
Koncert spotkał się z bardzo ciepłym
przyjęciem i wprowadził w nastrojowy
klimat wieczoru. Okazją tak miłego
spotkania był  tradycyjnie przez
Polaków obchodzony «tłusty
czwartek». Dlatego też i w Konsulacie,
jak przystało na prawdziwy polski dom,
stoły uginały się pod pysznymi
pączkami i chrustami pieczonymi w
cukierni z pobliskiego Braniewa. Na
zaproszenie Konsula Generalnego
Jarosława Czubińskiego wśród
znamienitych gości byli: prałat parafii
Św. Wojciecha-Adalberta w Kalinin-
gradzie o. Jerzy Steckiewicz, księża i
siostry parafii, duchowni cerkwi
prawosławnej, szef administracji rej.
oktiabrskiego w Kaliningradzie, licznie
zgromadzeni przedstawiciele Polonii i
miejscowych mediów.

W związku z rocznicą śmierci prof.
Kazimierza Ławrynowicza 21

lutego, łączymy się w bólu z najbliższą
rodziną profesora.

W ramach prezentacji Polskiego
Kina w Konsulacie Generalnym

RP przy Al. Kasztanowej 51 w każdą
środę prezentowane są dla Polonii i
środowiska polskojęzycznego
ekranizacje powieści Henryka
Sienkiewicza. Odbyła się już projekcja
filmu «Pan Wołodyjowski», «Potop I cz.»
Przed nami «Ogniem i
mieczem» oraz «Quo Vadis». Kolejne
cykle polskich prezentacji kinowych, to:
«Pytania o moralność w filmach reżyserii
Krzysztofa Kieślowskiego» oraz
«Wielkie romanse polskiego kina».
Kinomanów i nie tylko serdecznie
zapraszamy.

Z  okazji 8 marca w Konsulacie
  Generalnym RP w Kaliningradzie

odbyło się spotkanie, podczas którego
Konsul Generalny Jarosław Czubiński
złożył najserdeczniejsze życzenia
przedstawicielkom Polonii kalinin-
gradzkiej, środowiska kombatanckiego,
paniom z Konsulatu Generalnego RP
życzeń Kaliningradzie. Do życzeń
Konsula przyłączył się prezes Polonii
Michał Achramowicz, który w krótkim,

celnym wystąpieniu docenił
najważniejsze przymioty wspólczesnej
kobiety. Wszystkie Panie jako wyraz
szacunku i uznania otrzymały po
symbolicznym tulipanie. Spotkanie
uświetnił występ chóru chłopięcego ze
Szkoły Muzycznej w Kaliningradzie, a
po występie czekały na wszystkich
zorganizowane przez pana wicekonsula
Wiesława Kilińskiego słodkości z
Braniewa. Jak zwykle atmosfera
spotkania i gościnność Konsulatu nie
zawiodła, tak, jak i słoneczna w tym
dniu pogoda.   Opr. Bożena Ziółkowska

Konsulat Generalny RP wraz z redakcją
«Głosu znad Pregoły», w ramach sięga-
nia do historii korzeni polskich rodzin,
zamieszkałych w Obwodzie Kaliningrad-
zkim,  ogłasza OTWARTY KONKURS na
prace pisemne (do 4 stron) pod tytułem
«Losy polskich rodzin na Wschodzie».
Zwycięzca otrzymuje nagrodę główną
Konsula Generalnego RP w Kaliningra-
dzie. Najlepsze prace opublikowane będą
na łamach «Głosu znad Pregoły».
Prosimy o nadsyłanie prac do 30 maja
2003 r. na adres redakcji: 236039,
Kaliningrad, ul.B. Chmielnickiego,
46/6; e-mail: kaz@lavr.koenig.ru
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