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22 lipca obchodzili swoje 70

Nasze powinszowan ia

urodziny Pan Kleofas
Ł a w r y n o w i c z ,
Honorowy Prezes
Wspólnoty Kultury
Polskiej, i jego rodzo-
na siostra Pani Tere-
sa Griaznowa, z do-
mu Ławrynowicz,
członkini chóru „Sto-
krotka”. Pan Kleofas
i Pani Teresa od chwi-
li założenia polskiej
Wspólnoty w Kalinin-
gradzie wykazali sie-
bie jako ludzi aktyw-
nej postawy życiowej
i dla tego cieszą się
wielkim szacunkiem

wśród Rodaków we Wspólnocie i parafii św. Wojciecha-Adalberta.
W niedziele 24 lipca w

kaplicy Dziewy Maryi Fatimskiej odby-
ło się specjalne nabożeństwo dzięk-
czynne. Dziękowaliśmy Bogu Wsze-
chmogącemu za to, że możemy dzia-
łać we Wspólnocie razem z takimi
wspaniałymi ludźmi. Po mszy świętej
w imieniu całej kaliningradzkiej Polonii
pani J. Bondarik wraz z panią K. Pere-
deryj złożyli solenizanta najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia i spędzenia
wielu dalszych owocnych lat razem z
Rodakami. Wszyscy obecni, we
wzruszeniu z całego serca odśpiewali
dla jubilatów staropolskie „Sto lat”.
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(ze str. 5)

Tutaj nasz gród powstawał
i zostały podniesione betonowe płyty
urządzonego tutaj placu, przykry-
wające wejścia do lochów zamko-
wych. Powodem rozpoczęcia wyko-
palisk była chęć sprawdzenia wersji
o możliwości ukrycia na zamku słyn-
nego pokoju Bursztynowego, w okre-
sie poprzedzającym atak na twierdzę
Königsberg w kwietniu 1945 roku. 2
lipca wprost na działce wykopaliska
archeologicznego została otwarta
pierwsza ekspozycja muzealna.
Obecnych przedstawicieli środków
masowego przekazu i mieszkańców
Kaliningradu oprowadzili po terenie
wykopaliska kierownik badań
archeologicznych  lochów zamko-
wych, W ładzimir Kułakow oraz

kierownik Wydziału Archeologii
Muzeum Historyczno-Artystycznego
Anatolij Wałujew. Archeolodzy złożyli
przy tym sprawozdanie z przepro-
wadzanych badań. W ciągu minio-
nych czterech lat znaleziono w wyko-
paliskach w lochach zamku ponad
5000 przedmiotów mających wartość
naukową. Wśród nich różne okazy
broni z minionej wojny oraz szable z
XVIII i XIX wieków, elementy deko-
racyjne i różne naczynia. Wiele z tych
rzeczy znalezionych w podziemiach
zamku uzupełniło zbiory Muzeum
Historyczno-Artystycznego. Oprócz
przedmiotów mających wartość
naukowo-historyczną archeolodzy
odkryli fragmenty drewnianego XIV

wiecznego wodociągu.
Prace archeologiczne wsku-

tek pozytywnych wyników na pewno
będą kontynuowane. Oczekuje na
wcielenie w życie idea stałego mu-
zeum pod otwartym niebem w miejscu
wykopaliska archeologicznego na
zamku królewskim.

W. Wasiliew
Foto autora

Na zdjęciach (str. 5):
- Ogólny w idok wykopaliska na
podziemiach zamku królewskiego

- Anatolij Wałuiew, kustosz działu
archeologii muzeum historyczno-
artystycznego udziela wywiadu o
przebiegu badań na lochach zamkowych


