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INFORMACJE Z KONSULATU RP

We Wspólnocie Kultury Polskiej
28 września o godz. 12.00 (po

Mszy Świętej) odbędzie się
sprawozdawczo-wyborcze zebranie
członków Wspólnoty Kultury Polskiej w
budynku parafialnym przy ul. Newskiego.
Na porządku dziennym będą następujące
kwestie: sprawozdanie ze swojej
działalności polonijnej Prezesa WKP
pana Michała Achramowicza, wybory
Prezesa i zarządu Wspólnoty,
sprawozdanie i wybory komisji
rewizyjnej.

***
21 września odbyło się

spotkanie redakcyjne „Głosu znad
Pregoły”. Podczas spotkania został
omówiony program działania zespołu na
najbliższe miesiące. Ustaliliśmy, jakie
ciekawe wydarzenia historyczne i
kulturalne powinny w pierwszej
kolejności znaleźć się na łamach pisma
w przyszłych numerach. Również

zanotowaliśmy rozkład zaplanowanych
imprez polonijnych i tych zorgani-
zowanych przez Konsulat Generalny RP
w Kaliningradzie.

Nie ominęliśmy w rozmowie

dotkliwego tematu kolportażu „Głosu
znad Pregoły”. Problem polega na tym,
że po odebraniu świeżych numerów
pisma z drukarni członkowie redakcji nie
zawsze mają  do swojej dyspozycji
transport, za pomocą którego mogliby

dostarczyć gazetę między innymi do
kościoła bądź  do konsulatów RP.
Zwróciliśmy się z prośbą o pomoc do
organizacji Caritas.  Na szczęście
niezwłocznie odezwał się pan Borys
Marszew, który zaproponował własną
pomoc w rozprzestrzenianiu pisma.
Serdecznie dziękujemy panu Borysowi i
całemu zespołu Caritas!

***
UWAGA!!!

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO!
Rozpoczęły się zajęcia z języka polskiego
(poziom zaawansowany), prowadzone
przez pana Andrzeja Dunaja.  Zajęcia
odbywają się w każdy wtorek o godz.
18.00 w budynku Kaliningradzkiego
Uniwersytetu Państwowego przy ul.
Czernyszewskiego 56 w sali 214.  Kursy
są bezpłatne. Zapraszamy wszystkich
chętnych do nauki!

Foto M. Ławrynowicz

Konsul Generalny
RP Jarosław Czubiński
pragnie zapewnić, że wprowadzenie wiz
nie utrudni Polonii kontaktu z Krajem.
Konsulat wydaje bezpłatne, długoter-
minowe i wielokrotne wizy do RP, dla
wszystkich mieszkańców Okręgu
Kaliningradzkiego.

W celu ułatwienia i przyspieszenia
uzyskania wiz przez Polonię, repre-
zentanci naszych organizacji mogą, po
uprzednim kontakcie telefonicznym z
działem wizowym (tel. 55 56 38) składać
wnioski grupowe.

Jak zwykle pomocny Państwu będzie
personel Konsulatu w tym przede
wszystkim współpracujący z państwem
na bieżąco wicekonsul Marek Juzepczuk.
Konsul Generalny Minister Pełnomocny

Jarosław Czubiński

Oświadczenie
Konsula
Generalnego RP
w Kaliningradzie

Przedstawiamy Państwu sylwetki dwóch nowych wicekonsulów Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie – pani Katarzyny Grzechnik i pana Marka

Juzepczuka, którzy rozpoczęli swoją misję dyplomatyczną od września br.

Urodziła się
18.05.1971 r. w Ry-
kach (wojewódstwo
lubelskie). W 1995 r.
ukończyła Wydział Politologii UMCS w
Lublinie. Po ukończeniu studiów
zajmowała się dziennikarstwem. Od 1997
r. podjęła pracę w administracji
publicznej. Jej zainteresowania to:
fotografia, kultura, film, turystyka,
podróże.

Jest wicekonsulem do spraw promocji
i kultury.

Urodził się 1.12.1961
r. w Białej Podlaskiej. W
1985 r. ukończył Instytut Historii
Uniwersytetu Warszawskiego. Po
ukończeniu studiów pracował jako
nauczyciel historii,  a następnie w
administracji państwowej. Interesuje się
historią II wojny światowej, a zwłaszcza
przebiegiem walk na froncie rosyjsko-
niemieckim. Ma żonę i dwoje dzieci w
wieku szkolnym. Jest wicekonsulem,
zajmującym się problematyką prawną,
kontaktami z Polonią.

Katarzyna
Grzechnik

Marek
Juzepczuk

Akademia Polska
W najbliższym czasie z inicjatywy

Konsula Generalnego J. Czubińskiego
rozpoczynają  się zajęcia Akademii
Polskiej, nad którą organizacyjną i
merytoryczną opiekę sprawuje pan
wicekonsul Marek Juzepczuk.

Wykłady w ramach  Akademii
Polskiej są przeznaczone dla młodzieży
przygotowującej się do egzaminów na
studia w Polsce oraz dorosłych chcących

poszerzyć swoją  wiedzę o historii,
kulturze i dniu współczesnym naszego
kraju. Zajęcia będą prowadzone przez
nauczycieli polskich uczących na terenie
obwodu kaliningradzkiego, zaproszonych
gości i urzędników konsularnych. W
harmonogramie zaplanowanych zajęć
możliwe jest wprowadzenie zmian
poprzez proponowanie nowych tematów
jak i przestawienie ich kolejności.
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