
PISMO WSPÓLNOTY KULTURY POLSKIEJ W KALININGRADZIE
u k a z u j e  s i ę  o d  X I  1 9 9 5  r .

 Nr 11 (136) listopad 2007

7 listopada, w przededniu Święta
Niepodległości Polski, Konsulat Gene-
ralny Rzeczypospolitej Polskiej w Kali-
ningradzie zaprosił na przyjęcie grupę
aktywnych działaczy stowarzyszeń
polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego.
Tradycja wspólnych obchodów świąt
narodowych konsulatu polskiego i miejs-
cowej Polonii została zapoczątkowana w
1995 roku, więc ma już 12 lat.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele
wspólnot polskich Kaliningradu,
Ozierska, Cherniachowska i Bałtyjska –
wszystkich znacznych ośrodków
zamieszkania Polaków naszego regionu.

Z okazji zbliżającego się święta
narodowego Polski – Dnia Niepod-
ległości, w imieniu całej kaliningradzkiej
Polonii prezes WKP Kaliningradu
Eugeniusz Kozłowski złożył życzenia
świąteczne Konsulowi Generalnemu RP
w Kaliningradzie Jarosławowi Czubińs-
kiemu, przekazując wielki bukiet róż.

Natomiast konsulat przygotował dla
wszystkich polskich wspólnot działają-
cych w naszym obwodzie piękny prezent
w postaci strojów ludowych (stroje
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krakowskie, komplet męski i żeński).
Stroje te podczas festynów miejskich

będą podkreślały obecność Polaków i mo-
gą służyć jako wzory do uszycia ich w
większej liczbie. Również pomocna w
sprawach nauczania języka polskiego, do
kopiowania materiałów dydaktycznych,
będzie przekazana przez Konsulat Gene-
ralny RP w ręce nauczycieli języka pols-
kiego kserokopiarka.

Konsul Generalny Jarosław Czu-
biński zwracając się do zebranych pod-
kreślił ważną rolę świadomości histo-
rycznej w kształtowaniu tożsamości naro-
dowej na przykładzie miejsca, które
znajduje się na terenie Obwodu
Kaliningradzkiego – obozu koncentracyj-
nego Hochenbruch. Miejsca, które ma
uzyskać godne oblicze i pomnik ku czci
pomordowanych w tym obozie Polaków,
wśród nich redaktora «Gazety Olsztyńs-
kiej» Seweryna Pieniężnego. Kalinin-
gradzka Polonia powinna wziąć to miejs-
ce pamięci narodowej pod swoją opiekę.

Uczestnicy spotkania uczcili rocznicę
Niepodległości Polski przy przygoto-
wanym przez konsulat świątecznym stole
i chętnie zgodzili się utrwalić go na
przedstawianych zdjęciach.


