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Nastêpnie s³owo zabra³a pani Olga
Dubowaja. W przemówieniu pani
Dubowej zabrzmia³y s³owa wdziêczno�ci
dla ca³ej Wspólnoty Kultury Polskiej za
jej wa¿ki wk³ad w sprawê wspó³pracy i
przyja�ni dwóch pañstw � Rosji i Polski.
W imieniu gubernatora Obwodu
Kaliningradzkiego W³adimira Jegorowa
pani Olga wyrazi³a szczególne
podziêkowania dla tych, czyja praca
sprzyja wzrostowi gospodarki obwodu,
czyli przedstawicielom polskich
przedsiêbiorstw wspó³pracuj¹cych z
firmami rosyjskimi. Zosta³y wrêczone
listy z podziêkowaniami dyrektorowi
firmy �RUN Kaliningrad� panu W.
Ciereszko, dyrektorowi firmy �Apriori�
panu A. Filipiukowi, panu W.
Murawskiemu z firmy �Murawski� i
dyrektorowi przedsiêbiorstwa
krawieckiego �MPB Kaliningrad� panu P.
Grzybowskiemu.

Po wrêczeniu listów rozpocz¹³ siê
koncert �wi¹teczny przygotowany przez
kilka dzieciêcych zespo³ów tanecznych i
wokalnych.

Jako pierwszy wyst¹pi³ zespó³ pod
kierownictwem �wietlany Potockiej z
Guriewska �Ba³tycki Bursztyn�.
Uczestnicy mieli na sobie piêkne polskie
stroje ludowe , które zosta³y uszyte dla
nich przez przedsiêbiorstwo krawieckie
P. Grzybowskiego �MPB Kaliningrad�.
Nastêpnie na scenê wyszli uczniowie
szko³y nr 40 - gitarzy�ci �Dolce�, potem -
zespo³y �Swietlaczok�, �Russkije
Piereplasy�, �Kab³uczok�. Andrzej
Jarofiejew z w³asnym akompaniamentem
na gitarze wykona³ piosenkê
�Brzoza�.

Po takim wspania³ym
koncercie s³owo zabra³
Konsul Generalny RP w
Kaliningradzie pan Jaros³aw
Czubiñski. Konsul
opowiedzia³ o kontaktach
twórczych pomiêdzy
zespo³ami artystycznymi
Polski i Obwodu
Kaliningradzkiego i
podziêkowa³ wszystkim
uczestnikom koncertu i
organizatorom imprezy:
dyrektorowi Niemiecko-
Rosyjskiego Domu panu P.
Wunschowi, dyrektor szko³y

nr 40 pani T. Miszurowskiej, pañstwu
Achramowicz i pani S. Potockiej.

Na koñcu pan Andrzej Malicki z
O l s z t y n a  w  i m i e n i u  w o j e w o d y

We Wspólnocie Kultury Polskiej
DZIEÑ POLONII W KALININGRADZIE
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Dyrektor szko³y nr 40 T. Miszurowskaja wita go�ci

�piewa chór WKP

Warmiñsko-Mazurskiego wrêczy³
prezenty pami¹tkowe swoim kolegom z
Kaliningradu.


