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11 listopada w auli kaliningradzkiej
szkoły nr  40 odbyła się  uroczysta
akademia z okazji 84 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości państwowej.

Szkoła nr 40, położona przy ul.
Komsomolskiej jest placówką
ogólnokształcąca z podwyższonym
poziomem nauczania. Od dziesięciu lat
uczniowie mogą się w niej uczyć języka
polskiego.Początkowo uczono go jako
przedmiotu fakultatywnego. W ostatnich
latach język ten został wprowadzony do
programu podstawowego.

W swoim dążeniu do takiego stanu
rzeczy pani Tatiana Miszurowskaja od lat
znajduje zrozumienie i wsparcie Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie. Dzięki
temu właśnie w szkole tej stale pracują polscy
wykładowcy. Natomiast 3 maja br.  dokonano
otwarcia odpowiednio wyposażonego w
pomoce naukowe specjalistycznego gabinetu
języka polskiego.

Nauczanie językowe w szkole nr 40
odbywa się przez poznawanie kultury i
historii narodów, dla których ów język jest
językiem ojczystym.

Właśnie dlatego, w dniu polskiego
święta narodowego szkoła przyjmowała
wielu gości – ponad 50-osobową grupę
uczniów, nauczycieli i działaczy oświaty
z Giżycka i powiatu giżyckiego, byli
obecni pracownicy Konsulatu General-
nego Rzeczpospolitej Polskiej z
Konsulem Generalnym panem
Jarosławem Czubińskim na czele oraz
pracownicy przedstawicielstwa MSZ
Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie,
wykładowcy Wydziału Filologicznego
Państwowego Uniwersytetu Kalinin-
gradzkiego. Na uroczystości przybyli
również członkowie kaliningradzkiej
Polonii oraz zarządu stowarzyszenia
«Rosja-Polska». Władze miasta

Kaliningradzkie obchody Święta Niepodległości Polski
reprezentował  nowomianowany
przewodniczący Rady Rejonu
Centralnego.

W swoim wystąpieniu pani dyrektor
szkoły nr 40 opowiedziała o historii
kontaktów i współpracy swojej instytucji
z Polską. Składając życzenia polskim
gościom z okazji święta narodowego,
wyraziła nadzieję że ta współ praca
będzie się pogłębiała, że będzie miała
długotrwały charakter.

Natomiast w przemówieniu Konsula
Generalnego RP w Kaliningradzie pana
Jarosława Czubińskiego  myślą
przewodnią była troska o
przyszłość Europy, w wielkim
stopniu zależnej od tego, jak
będzie wychowane i
wykształcone młode pokolenie.
Pan konsul również dał wysoką
ocenę pracy grona pedago-
gicznego szkoły nr 40
prowadzącego nauczanie języka
polskiego i zapewnił, że będzie
popierał  te szlachetne
poczynania. Natomiast w imieniu
przedstawicielstwa MSZ
Federacji Rosyjskiej w
Kaliningradzie została odczytana
i przekazana na ręce pana Konsula
Generalnego RP oficjalna nota z
wyrazami uznania dla pracy
Konsulatu Generalnego RP w
Kaliningradzie na rzecz pogłębiania
wzajemnego zaufania pomiędzy
obywatelami Polski i Rosji.

W części artystycznej uroczystej
akademii goście wysłuchali koncertu,
przygotowanego przez uczniów szkoły nr

40 oraz szkół ogólnokształcących miasta
Giżycka. Po każdym występie widzowie
nie szczędzili oklasków i zespołowi
tanecznemu, który zaprezentował rosyjski
korowód i dziewczętom z piosenką «O
mój rozmarynie» i najmłodszym artystom
z zespołu «Świetlik» z kaliningradzkiej
szkoły nr 40. Równie życzliwie był
odebrany występ amatorskiego zespołu z
miasta Giżycka, który zaprezentował
utwory kultury młodzieżowej, dobrze
znane kaliningradzkim nastolatkom.

 Dyrektor szkoły nr 40 Tatiana Miszurowskaja.

Przemawia Konsul Generalny RP w
Kaliningradzie pan Jarosław Czubiński.
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