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Dzień Miasta 2006Dzień Miasta 2006
KOLUMNA ZWYCIĘSTWA

W Kaliningradzie w dniach 1-2
lipca 2006 r. hucznie i uroczyście obchod-
zono Dzień Miasta. Ilość zorganizowanych
imprez i przyjazd dostojnych gości podkreś-
lało doniosłość tego wydarzenia.

Jednym z najważniejszych momen-
tów pierwszego dnia święta było otwarcie
kolumny Zwycięstwa na placu o tej samej
nazwie.

Plac Zwycięstwa, centralny plac
Kaliningradu, stolicy naszej bursztynowej
krainy, nie miał do tej pory symbolu
odpowiedniego do swojej nazwy, - powiedział
w swoim wystąpieniu prezydent Kaliningradu
Jurij Sawienko. – Nie powinniśmy zapominać
historii naszego miasta, historii naszej ziemi,
lecz zawsze musimy pamiętać o tych, którzy
przyszli tu w 1945 roku. Przyszli po to, żeby
na zawsze mogli osiedlić się tu mili i
pracowici ludzie. Ta triumfalna kolumna jest
przede wszystkim znakiem pamięci i
szacunku dla wszystkich radzieckich
żołnierzy, którzy nie szczędząc swego życia
szturmowali miasto twierdzę Königsberg. Jest
również dla tych, którzy dzisiaj mieszkają w
Kaliningradzie, z dumą noszą odznaczenia i
ordery i pamiętają o bohaterskich dniach
kwietnia 1945 roku, kiedy to nad miastem
wzniesiono czerwony sztandar Zwycięstwa.
Jestem dumny, że to właśnie z wami utwo-
rzyliśmy to wspaniałe dzieło na znak pamięci
o waleczności i honorze
rosyjskich żołnierzy.
Symboliczność tego
placu, który jest ulubio-
nym miejscem mieszkań-
ców miasta nabiera teraz
nowego szlachetnego
wyrazu. Życzę wszystkim
nam z okazji tego święta
dużo szczęścia, pomyśl-
ności, dobra i rozkwitu.

Ż y c z e n i a
wszystkim mieszkańcom
Kaliningradu którzy
zebrali się wokół kolum-
ny złożył również guber-
nator Obwodu Kalinin-
gradzkiego Georgij Boos,
zastępca pełnomocnego
przedstawiciela Prezy-

denta Rosji w Północno-
Zachodnim Okręgu Federa-
cyjnym Aleksandr Dacyszyn i
dowodzący bałtycką marynarką
wojenną wiceadmirał Konstantin
Sidienko. Przecieli oni razem
purpurową wstążeczkę wokół
kolumny w chwili, kiedy poja-
wiły się pierwsze strumienie
wody w fontannie.

PRZYJĘCIE GOŚCI
Na uroczystość Dnia

Miasta, która odbywała się na
placu Zwycięstwa przyjechali
prezydent miasta wraz z
przewodniczącym rady miasta
Aleksandrem Jaroszukiem w
towarzystwie kilkudziesięciu
zaproszonych gości. Dwie
godziny przed otwarciem
kolumny Zwycięstwa, przyj-
mowali oni w muzeum Świato-
wego Oceanu gratulacje od licz-
nych delegacji zarówno z
rosyjskich jak i zagranicznych
miast, z którymi Kaliningrad
utrzymuje stosunki partnerskie.

Wszyscy goście, którzy nie byli w
Kaliningradzie przez pięć i więcej lat,
zauważyli jak bardzo zmienił się na lepsze
wizerunek naszego miasta. Pomiędzy
powiatem giżyckim województwa warmiń-

sko-mazurskiego i Kaliningradem stosunki
partnerskie ukształtowały się stosunkowo
niedawno – trzy lata temu, ale bez względu
na to, zdążyły już one wzrosnąć do rangi
urzędowej. W mieście Giżycko odbyło się
niedawno otwarcie polsko-rosyjskiego obozu

lingwistycznego, w zorganizo-
waniu którego pomógł oddział
Urzędu Miasta ds. kształcenia. W
położonym niedaleko Rynie, na
brzegu jeziora zacznie wkrótce
działać szkoleniowe centrum
żaglowania, w którym będą się
uczyć dzieci z Kaliningradu.
Starosta powiatu Wacław Straże-
wicz zaznaczył wspólną wolę do
współpracy, podkreślając, że
Kaliningrad to „miasto w którym
chce się żyć i z którym chce się
przyjaźnić”.

Na święto przyjechało 35
delegacji z Moskwy, Sankt
Petersburga, Tweru, Jarosławlia i
innych rosyjskich miast, a także z
Polski, Niemiec, Szwecji i Litwy.Prezent dla prezydenta miasta Kaliningrad wręcza starosta

powiatu Giżyckiego Wacław Strażewicz


