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Konsulat Generalny RP:
 relacja z konferencji prasowej

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej
Polskiej w Kaliningradzie 9 paździer-
nika zorganizował konferencję prasową
poświęconą działalności Konsulatu
Generalnego RP w dziedzinie kultury
nauki oraz imprezom, które mają się
odbyć w najbliższym czasie.

W sali kominkowej konsulatu polskie-
go zgromadzili się dziennikarze radia i
telewizji, dziennikarze ukazujących się w
naszym mieście gazet. Nie zabrakło
również przedsta-
wicieli redakcji
„Głosu znad Pre-
goły”.

K on fe r e n c ję
prowadziła konsul
do spraw promocji
kultury Alina Kali-
nowska wspólnie z
dziekanem wy-
działu historycz-
nego RUP im.
Kanta Walerijem
Galcowym.

Wiadomo, że w
bieżącym roku
obchodzono 70.
rocznicę wybuchu
II Wojny Świato-
wej. Dziekan wy-
działu historycz-
nego RUP Walerij
Galcow oświad-
czył zebranym, że
w związku z tą
rocznicą drugie posiedzenie seminarium
Międzynarodowego „Pomiędzy Wisłą a
Niem-nem: skrzyżowanie kultur” będzie
poświecone rocznicy początku II Wojny
Światowej. Temat posiedzenia będzie no-
sił tytuł „Początek II Wojny Światowej.
Spojrzenie z Niemiec, Polski i Rosji”. Se-
minarium zapowiedziano na 19 paździer-
nika w pomieszczeniach kaliningradzkie-
go muzeum historyczno-artystycznego,
więc wymiana poglądów naukowców-
historyków będzie się odbywała w oto-
czeniu prawdziwych świadków wydarzeń
minionej Wojny – eksponatów muzeal-
nych. (Reportaż o seminarium znajdą
Państwo również w obecnym numerze
pisma na str. 7)

Następnie pani konsul Alina Kalinows-

ka zapoznała zebranych dziennikarzy z
harmonogramem wydarzeń artystycz-
nych, które Konsulat Generalny RP przy-
gotował we współpracy z kaliningrad-
zkimi instytucjami kulturalnymi na
październik i listopad br.

W muzeum Historyczno-Artystycznym
Kaliningradu na 15 października plano-
wano otwarcie wystawy malarstwa i
grafiki grupy artystycznej „H2O” ze
Starogardu Gdańskiego. W tej nazwie uk-

ryte są początkowe litery nazwisk trzech
malarzy – Magdalena Haras, Adam Jakub
Haras i Józef Olszynka. (Patrz artykuł na
str. 6)

Konsulat Generalny RP w Kalinin-
gradzie we współpracy z Filharmonią
kaliningradzką zorganizował koncerty ze-
społu wokalnego „Affabre Concinui” w
Kaliningradzie 24 października i 25
października w Czerniachowsku. Ów
zespół  już znany kaliningradzkiej
publiczności, wiosną z wielkim powodze-
niem wystąpił na deskach scenicznych
miejscowej filharmonii, i został zaproszo-
ny ponownie na występ gościnny na
życzenie słuchaczy. (O koncercie czytaj
w nr 12/2009)

Konsulat zaprosił zebranych na projek-

cję polskich filmów fabularnych, które
zaprezentowano podczas V Festiwalu
kina krajów Unii Europejskiej. Festiwal
co roku odbywa się w kinie „Zaria”. W
ramach festiwalu w dniu Polski – 31 paź-
dziernika przedstawiono retrospektywę
filmów Krzysztofa Zanussiego.

Natomiast od 5 listopada w kinie
„Zaria” rozpocznie się retrospektywny
pokaz filmów wybitnego polskiego
reżysera Andrzeja Wajdy, w tym widzom

przedstawiony
będzie jego nowy
film „Tatarak”,
wyróżniony na
t eg or oc z n ym
festiwalu w Ber-
linie oraz film
„Katyń”. Zamk-
nie projekcję
polskich filmów
obraz Jerzego
Skolimowskiego
„Cztery noce z
Anną”.(O poka-
zie filmów czytaj
w nr 12/2009)

I jeszcze jed-
no wielkie wyda-
rzenie w życiu
muzycznym Ka-
liningradu czeka
nas 13 listopada.

Z inicjatywy
Konsulatu Ge-
neralnego RP w

Kaliningradzie po raz pierwszy wystąpi
legenda jazzu – polski pianista i kompo-
zytor Adam Makowicz. Występ Adama
Makowicza będzie miał miejsce w dniu
uroczystego otwarcia VI Festiwalu „Jazz
w Filharmonii”. Koncert został zorgani-
zowany przy współpracy z Filharmonią
Kaliningradzką i będzie dedykowany ob-
chodom roku Chopinowskiego w 2010 r.
Orkiestra kameralna Kaliningradzkiej
Filharmonii wystąpi pod batutą znanego
polskiego dyrygenta Bogdana Olendzkiego.

Cały szereg godnych uwagi wydarzeń
artystycznych związanych z polską kul-
turą to prawdziwa polska jesień kulturalna
w Kaliningradzie.
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O dwustronnych kontaktach kulturalnych opowiedzieli W. Galcow i A. Kalinowska.

Czeka nas polska jesień kulturalna.


