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OD REDAKCJI

We Wspólnocie Kultury Polskiej

Pismo
sponsoruje
Fundacja

POMOC POLAKOM
 NA WSCHODZIE

Odbyło się
pierwsze spotkanie
z a a w a n s o w a n y c h
słuchaczy kursu języka
polskiego przy
U n i w e r s y t e c i e
Państwowym z młodym
wykładowcą z Polski
panem Andrzejem
Dunajem. Andrzej
Dunaj pochodzi z
Kalisza. We Wrocławiu
skończył filologię polską
i obecnie studiuje
rosyjską.

W Kalinin-
gradzie prowadzi
również zajęcia z języka
polskiego w szkole nr
40 oraz w liceum nr 23.
W niedzielę jeździ do

Bałtijska, gdzie też uczy
polskiego.

Pan Andrzej
dosyć szybko nawiązał
dobre stosunki ze
słuchaczami, z każdym
porozmawiał osobiście.
Większość słuchaczy,
jak się okazało, już była
we Wrocławiu, więc
by ło o czym
porozmawiać.

Za pra sza my
serdecznie chętnych
do uczestnictwa w
kursie języka
polskiego!

Przypominamy,
że kurs odbywa się w
budynku Uniwersytetu
Państwowego przy ul.

Czernyszewskiego 56,
sala 214, o godz. 18.00.
Grupa słuchaczy
zaawansowanych ma
zajęcia we wtorki,
grupa początkująca – w
czwartki. Kursy są
bezpłatne.

***
11 listopada w

szkole nr 40 w
Kaliningradzie miała
miejsce zorganizowana
przez Konsulat
Generalny RP w
Kaliningradzie uro-
czysta impreza z okazji
święta Niepod-
ległości Polski. W
uroczystości uczest-
niczyli przedstawiciele

administracji miasta,
Konsul Generalny RP,
dyrektor średniej szkoły
nr 40 i przedstawiciele
polonii Kaliningradu. Na
spotkanie przybili
również gości z
p r z e p i ę k n e g o
mazurskiego Giżycka
(Polska).

Szczegóły o tym
wydarzeniu – w następ-
nym numerze pisma.

W listopadzie minęło 7 lat od dnia
wydania zerowego numeru naszego
pisma „Głos znad Pregoły”. Według
kalendarza ludowego, siódma rocznica
zwana jest miedzianą, a miedź przecież
to metal półszlachetny o szerokim
zastosowaniu. Jest jednym z pierwszych
metali, które zaczął stosować człowiek
i jest również dobrym przewodnikiem...

Już od siedmiu lat istniejemy w
obwodzie kaliningradzkim jako jedyne
obecnie na tych terenach pismo
polonijne, i drugie po „Poczcie
Królewieckiej”, wydawanej po polsku
w latach 1718 – 1720. Wydaje nam się,
iż mimo rozmaitych trudności,
związanych z tworzeniem gazety, też

jesteśmy swego rodzaju „dobrym
przewodnikiem” pomiędzy Polonią
kaliningradzką a Polską, naszą ojczyzną
historyczną.

Wydawanie gazety to praca twórcza,
przy tym bardzo niespokojna, ponieważ
wymaga ona sporo czasu, wysiłku i
szczerego zaangażowania. Jesteśmy
świadomi naszych wad i starannie z nimi
walczymy. Nie zawsze udaje nam się
wydać numer we właściwym czasie. Nie
zawsze sprawnie kolportujemy pismo na
terenie obwodu. Cały zespół redakcyjny
to amatorzy, którzy pomimo gazety są
obciążeni innymi obowiązkami. Bez
względu na to, tworzymy nasz „Głos” z
wielką przyjemnością i satysfakcją.

Bardzo cieszymy się z każdego listu lub
pocztówki, przychodzących do Redakcji.
Nie jest dla nas obojętne, co myślą o nas
nasi czytelnicy i jak jesteśmy odbierani.

Jeszcze raz dziękujemy naszym
czytelnikom za dobre słowa i ponownie
zachęcamy do przesyłania do Redakcji
listów o dowolnej tematyce.

                   ***
W tym numerze proponujemy Państwa

uwadze artykuły poświęcone
najważniejszym wydarzeniom listopada w
Polsce: dniu Wszystkich Zmarłych i Dniu
Niepodległości. Poznają Państwo dalsze
perypetie polskiego turysty, który usiłował
przekroczyć granicę Obwodu
Kaliningradzkiego. Zamieszczamy
również materiał, który ukazał się w
„Tygodniku Płockim” i jest poświęcony
Kaliningradowi i kaliningradzkiej Polonii.
Strona 8 to kolejne zadanie konkursowe
z serii „Sprawdź swój polski”.


