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INFORMACJE Z KONSULATU RP

OD REDAKCJI

Pismo
sponsoruje
Fundacja

POMOC POLAKOM
 NA WSCHODZIE

We Wspólnocie Kultury
Polskiej

Szanowni Państwo,
Konsulat Generalny RP w
Kaliningradzie uprzejmie informuje,
że w tut. urzędzie została otwarta
wystawa prac polskiej malarki – Anny
Dąbrowskiej (1979-2002).

Anna Dąbrowska malować
zaczęła w 1992 roku, tworząc swoje
dzieła ustami, które przejęły funkcje
rąk porażonych chorobą i
niesprawnych od urodzenia a także
dzięki tym, którymi była otoczona –
kochającą rodziną i życzliwymi
ludźmi.

Ponadto kontynuujemy
projekcje polskich filmów fabularnych
z cyklu:

«Pytania o moralność» w filmach
Krzysztofa Kieślowskiego,
zainaugurowanego emisją filmu
«Krótki film o miłości», zaś
«Wielkie romanse polskiego kina»,
rozpoczętego emisją filmu
«Przedwiośnie» w reżyserii Filipa
Bajona.
O dalszej działalności promującej
kulturę polską będziemy sukcesywnie
Państwa informować.

   Z poważaniem
   Konsul Generalny RP
   Minister Pełnomocny
       Jarosław Czubiński

Szanowna Redakcjo!
  W imieniu swoim i Dyrekcji
Kolegium Pedagogicznego w
Czerniachowsku pragniemy
serdecznie zaprosić wszystkich
zainteresowanych poznawaniem
kultury polskiej na II edycję
przeglądu twórczości studenckiej
„Polska jaką znam”.
   Przegląd będzie miał formę
konkursu, w którym wezmą udział
studenci uczący się języka polskiego
w Kolegium Pedagogicznym w

Czerniachowsku i na Państwowym
Uniwersytecie Kaliningradzkim.
Konkurs objęty jest patronatem
Konsula Generalnego RP w
Kaliningradzie.

Zapraszamy do Czerniachowska
w sobotę 26 kwietnia o godz.
11.30 (budynek wydziału
muzycznego KP)

nauczyciele języka
polskiego w Czerniachowsku
Dagmara i Arkadiusz Muszyńscy

W niedzielę 30.03.2003 r. odbyło
            się posiedzenie Zarządu WKP.
Informacji udzielił prezes Wspólnoty
pan Michał Achramowicz, który
również prowadził posiedzeniem.

Omówiono sprawy
organizacji porządkowania grobów,
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
ofiar drugiej wojny światowej,
pochowanych na terenie obecnego
obwodu kaliningradzkiego.

Następnie rozważano sprawę
przygotowaniu do uroczystości z
okazji święta Konstytucji 3 Maja oraz
Dnia Polonii - 2 maja. Został ustalony
program uroczystości, uczestnictwo
członków wspólnoty w tych
imprezach, program oraz terminy prób
uczestników twórczości amatorskiej.

***

Przedstawiciele Polonii mieli
   okazję poczuć wiosnę w...
Konsulacie Generalnym RP w
Kaliningradzie.

I to nie było prima aprilis.
Polskie piosenki, wiersze o wiośnie
brzmiały w sali kominkowej w
wykonaniu studentek polonistek
Uniwersytetu Państwowego W
Kaliningradzie. «Ja nie wiedziałem,
że istnieje tak dużo piosenek o
wiośnie, chciałbym rozmawiać po
rosyjsku tak dobrze, jak obecne tu
studentki Rosjanki deklamują wiersze
po polsku», powiedział Konsul
Generalny pan Jarosław Czubiński, po
czym zaprosił wszystkich obecnych
na poczęstunek.

***

Drodzy
Czytelnicy!
W te ciepłe i
radosne wiosenne
dni, kiedy
wszyscy

chrześcijanie świętują
Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa - Wielkanoc,
pragniemy życzyć Państwu
dobrego zdrowia i krzepkich sił,
spełnienia się pragnień i
osobistego szczęścia, wiele Łask
i błogosławieństwa Bożego, a
także głębokiego pokoju
wewnętrznego.
 CHRYSTUS
  ZMARTWYCHWSTAŁ!
 DO PRAWDY
 ZMARTWYCHWSTAŁ!


















