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Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2010 Roku!

SKŁADAJĄ   NAM  ŻYCZENIA
BOŻE NARODZENIE TO CZAS NAMYSŁU
w czasie Bożego Narodzenia na chwile odłóż zegarek spóźnień
zamknij na klucz pytania o pytania odłóż na bok a może wyrzuć myśli niezałatwione
radości otwórz dzwi domu i serca milości pokaz drogę bez zakrętów szczęściu daj
trudne zadanie by było nawet wtedy kiedy go niema i pomyśl że cud narodzin Boga to
coroczna witamina mądrej nadziei i mocnego spokoju to chwila zadumy nad nami i
tymi których kochamy to matki przytulenia drogowskaz i dziecka uśmiech jak światło
jak co roku proszę przyjąć zyczenia dłuzsze od Wesołych Świąt niech dobre świąteczne
mysli zostaną z nami w każdej chwili Nowego Roku

Te osoby sprawiają, że mimo obecnych trudności w kontaktowaniu się, nadal spotykamy się tworząc wspólną
historię i wspólną przyszłość.
Święta Bożego Narodzenia są niepowta-

rzalną okazją do spotkań nie tylko w gronie
najbliższych członków rodziny i przyjaciół,
ale również okazją do wspomnień o lu-
dziach, z którymi pracowaliśmy zarobkowo
i społecznie, spotykaliśmy się, spędzaliśmy
wolny czas w ciągu minionych lat. Okazuje
się, że często są to osoby mieszkające w
innych miejscowościach, a nawet krajach.
Miłe wspomnienia zachowaliśmy o Rosja-
nach z Obwodu Kaliningradzkiego.

W czasach, kiedy bezpośrednie kontak-
ty między mieszkańcami Obwodu Kalinin-
gradzkiego i województwa warmińsko-
m azurskiego były nie tak jak obecnie
utrudnione, bawiliśmy się i pracowaliśmy
wspólnie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i No-
wego 2010 Roku przesyłamy najserdecz-
niejsze pozdrowienia i życzenia pom yś l-

ności osobom wielkiego serca, przyja-
ciółkom m łodzieży i wieloletnim prze-

wodniczkom turystycznym po Kaliningradzie
– Ludmile Naczinkinej  i  Ludmile Burmist-
rowej.

Niech Nowonarodzony Jezus sprawi,
aby los był dla nich łaskawy, a ludzka życzli-
wość i miłość otaczała je do końca ich ży-
cia. Dzięki ludziom dobre j woli kontakty
między regionem Warmii i Mazur i Obwo-
dem Kaliningradzkim nadal istnieją. Łączy
nas wspólna historia i wspólna przyszłość.

Kontynuatorką  ws półpracy zarówno
pomiędzy starszym jak i m łodszym poko-
leniem naszych regionów jest organizacja
Związku Kursantów i Studentów Szkoły
Morskiej w Kaliningradzie kierowana przez
Olgę Sołowiową, którą interesuje nie tylko
historia Polski, ale przyjmując u siebie mło-
dzież szkolną z Polski chce zapoznać ją z
historią Obwodu Kaliningradzkiego.

Stefania Olkowska, Olga Sołowjowa
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