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AKADEMIA POLSKA DZIAŁA

We Wspólnocie Kultury Polskiej
(ze str. 2)

4 maja 2004 r., podczas Mszy świętej w Kościele św. Wojciecha-
Adalberta, zmarła pani Małgorzata Marszewa. Była wspaniałym
człowiekiem, członkiem Zarządu Wspólnoty i chóru kościelnego oraz
polonijnego. Będzie nam jej bardzo brakowało.

W imieniu Redakcji „Głosu” i Zarządu WKP składamy wyrazy
współczucia panu Borysowi Marszewowi i całej rodzinie pani Małgosi.

1 kwietnia w pomieszczeniu
Konsulatu Generalnego RP w Kalinin-
gradzie odbyło się kolejne zajęcie
Akademii Polskiej. Tym razem wśród
słuchaczy była znaczna liczba przed-
stawicieli Wspólnoty Kultury Żydow-
skiej w Kaliningradzie z panem przewod-
niczącym Wiktorem Szapiro na czele.

We wstępnym słowie Konsul
Generalny RP w Kaliningradzie pan
Jarosław Czubiński opowiedział krótko
o stosunkach Polaków i Żydów, o temacie
tego zajęcia.

Z krótką mową powitalną wystą-
pił pan W. Szapiro.

Zastępca Dyrektora Żydowskiego
Instytutu Historycznego, Instytutu Nau-
kowo-Badawczego w Warszawie dr Ele-
onora Bergman wygłosiła cały wykład na
temat historii, życia oraz stosunków między
Polakami a Żydami w Rzeczypospolitej.

Pani Bergman opowiedziała o
ciężkim życiu Żydów w czasie okupacji
niemieckiej, szczególnie o powstaniu w
getcie warszawskim w kwietniu 1943 r.
Obecni słuchacze obejrzeli film doku-
mentalny o getcie warszawskim, o strasz-
nych czasach i losach mieszkańców getta.

Po zakoń-
czeniu zajęcia
było o czym
wspominać ,
szczególn ie
dla tych, któ-
rzy byli  świa-
dkami, i ucze-
stnikami tych
s t r a s z n yc h
wydarzeń.
 Kl.
Ławrynowicz

W kwietniu 2004 r. do Węgorzewa
     została zaproszona grupa dzien-

nikarzy przedstawicieli kaliningradzkiej

prasy wraz z prezesem WKP w
Kaliningradzie Eleną Rogaczykową.
Okazją  do tego zaproszenia było
coroczne święto wiosny. Razem z
wicekonsulem Katarzyną Grzechnik cała
grupa wyjechała autobusem z Konsulatu.
Piękna jasna pogoda jakby świętowała
razem z uczestnikami. Na tej imprezie
spotkaliśmy się z grupą przedstawicieli
WKP z Bałtyjska.

Jednocześnie w drugiej połowie maja
oddają dokumenty do rejestracji w

Urzędzie Prawnym autonomie
(federacje) polskich WKP Kaliningradu
i WKP Bałtyjska. To będą miejskie
autonomie (federacje), które później
połączą się w jedną regionalną autonomię
(federację) Polaków Obwodu
Kaliningradzkiego.

Od administracji Obwodowego
Historyczno-Krajoznawczego

Muzeum Kaliningradu WKP Obwodu
Kaliningradzkiego otrzymała  propozycję
zorganizowania wystawy polskiej w
ostatnich miesiącach tego roku. Trwa
przygotowanie oraz planowanie tej
wystawy.

W drugiej połowie maja br. zaczną
działać kursy języka polskiego dla

początkujących w WKP. 5.05.2004 r. na

terenie Parafii św. Wojciecha-Adalberta
w bibliotece odbyło się zebranie
organizacyjne wszystkich chętnych.

Prezes  WKP Kaliningradu
    Elena Rogaczykowa uczest-
niczyła 22.04.2004 r.   w pracach
okrągłego Stołu zorgani-
zowanego przez kaliningradzką
Radę Deputatów. Tematem tego
dialogu było określenie przy-
szłego projektu ustroju władz
Kaliningradu. Każdy z
uczestników wypowiedział
swoje zdanie na temat okreś-
lonych trzech modeli ustroju
władz miasta.

Elena Rogaczykowa

Z okazji udziału w konferencji
        międzynarodowej 21 kwiet-

nia w Kaliningradzie, przebywała
delegacja Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z marszałkiem Longinem Pastu-
siakiem na czele, (szczegóły - str. 4.)

W  nocy z 30.04 na 1.05 w
Konsulacie Polskim odbyła się

uroczystość poświęcona wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej, poniżej
zdjęcie z tego wydarzenia, a o przebiegu
imprezy piszemy na 1 str. (Red.)


