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Aula budynku administ-
             racyjnego na Sowiec-
               kim prospekcie 13 z
trudem pomieściła p rzyjaciół
stowarzyszenia. Na obchody
złotego jubileus zu p rzybyli
członkowie prezyd ium orga-
nizacji, działacze społeczn i,
biznesmeni, aktywiści ruchu z
Polski. W uroczys to ś ciach
wziął udział konsul generalny
RP w Kaliningradzie Marek
Go łkowski.

Uroczys te  pos iedzen ie
zosta ło o twarte przez Olega
Turus zewa – przewodniczą-
cego Prezyd ium „Sto warzy-
szen ia Ros ja-Po ls ka”, któ ry
ciep ło przywitał zebranych.
Pan Turuszew wyraził wdzię-
czność dla najbardziej aktyw-
nych członków organizacji za
s po łeczną  p racę d la  dobra
umocnienia przyjaznych kon-
taktów obu narodów, opowie-
dzia ł o his to rii utworzenia
organ izacji,  osiągnięciach
przez te 50 lat i o zadaniach
stowarzyszenia na XXI wiek.

Przywitać uczestników uro-
czystości przybyli młodzi arty-
ści z dziecięcej szkoły muzy-
cznej im. D. Szostakowicza, w
repertuarze których jest niema-
ło rosyjskich i polskich ludo-
wych i popularnych melodii.
Był również s łynny zes pó ł
fo lklo rys tyczny „Rossiczi” i
zasłużona działaczka kultury,
honorowa obywatelka miasta
Guriews k Tatiana Żywowa.
Koncert nikogo nie pozostawił
oboję tnym: przez chwilę wy-

NIECH ŻYJE NAM!
Czas jest nieubłagalny. Wydawałoby się: dopiero wczoraj utworzono kaliningradzką regionalną społeczną organizację

„Stowarzyszenie Rosja-Polska”. Aktywiści organizacji ledwie nie przeoczyli pierwszego, istnie znacznego, jubileuszu.
50 lat – to nie są żarty!

dawało się, że sufit auli zawali
się od burzy oklasków gości,
którzy tak ciepło witali i dzie-
cięcy zespół, i uznanych artys-

tów.
Słowo ponownie zabrał Oleg

Turuszew:
- „Przez okres 50 lat stowarzy-
szen ie  wyk ona ło  ogromną
pracę w nawiązywaniu i umo-
cn ien iu wszechstronnych
kontaktów z polsk imi regio-
nami.  W ostatnich latach ak-
tywiści  naszej  organ izacji
wnieśli swój godny wkład w
sprawę  stosunków dobrosą-

siedzkich; udało im się zacho-
wać w tym niełatwym okresie
atmosferę przyjaźni z sąsia-
dami, wielowiekowe korzenie
bra terstwa  słowiańskiego ,
wspólnych cech kultury i histo-
rii. W roku 65-lecia zwycięstwa
w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej
1941 – 1945 należy szczególnie
podkreślić fakt , że aktywiści
organizacji wykonali ogromną
pracę dla podtrzymania kom-
batanckich kontaktów uczest-
ników wspólnej walki z faszyz-
mem, op ieki nad braterskimi
pochówkami żołnierzy, poszu-

kiwania bezimiennych grobów
i rozdzielonych rodzin.

Szczególną uwagę poświę-
camy dorastającemu pokole-
niu. W stowarzyszeniu dzia-
łają dwie szkoły nauki języka
polsk iego, historii i ku ltury
Polski. Przez wiele lat prakty-
k owane  jest  uczestn ictwo
zespołów muzycznych Obwo-
du Kaliningradzkiego w licz-
nych konkursach i festiwalach
polskich województw. Coraz
mocniejsze są kontakty spor-
towe i studenckie.

Wystąpiliśmy z inicjatywą
zbudowania w Kaliningra-
dzie  sk weru  im.  Adama
Mickiewicza . Otrzymaliśmy
poparcie władz; prace rozpo-
czną się w 2010 roku”.

Oleg Turus zew przekaza ł
głos Konsulowi Generalnemu
RP w Kaliningradzie Markowi
Gołkows kiemu.  Pogratu lo -
wawszy jubileuszu uczestni-
kom uroczystego posiedzenia,
pan  Kons u l  podkreślił,  że
prawdziwa przy jaźń nie zna
granic i wyraził pewność, iż
dobrosąsiedzkie stosunki ka-
liningradczyków i  Po laków,
sprawdzone przez czas, zacho-
wają się na bardzo długo.

Przemawia Konsul  Generalny  M. Gołkowski

Występuje zespół dziecięcy „Rossiczi”

Wręczenie dyplomów honorowych


