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W sobotę i niedzielę, 27 i 28
września mieszkańcy Żeleznodorożnego
(Gerdauen – Gierdawy) obchodzili 605
urodziny swojego miasteczka. Większość
z zaplanowanych na te dni imprez odbyła
się na polanie przy ruinach starego zamku
Gerdauen. Na czysto wysprzątanym placu
została postawiona niewielka scena,
ozdobiona kwiatami i balonikami, tuż
przy której rozmieściła się orkiestra dęta
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji.
W sklepieniach zamkowych ścian
organizatorzy umieścili niezwykłą
wystawę. Wyeksponowane były swoiste
kompozycje z darów jesieni: koszyczki i
półmiski z kabaczkami, cukiniami,
bakłażanami; melony, jabłka, gruszki i
wiele innych warzyw i owoców. Takie

nietypowe połączenie wyników ciężkiej
pracy człowieka na ziemi z historią zabyt-
kowego miasteczka wydaje się niezwykle
ciekawym i fascynującym. Obok sceny
przedsiębiorcy sprzedawali wyroby
swoich firm – szaszłyki, ciastka, napoje.

Uroczyste otwarcie nastąpiło
27.09 o godz. 11.00. Jako pierwszy, słowo
zabrał głowa administracji Żeleznodoroż-
nego Walerij Biełorusskij. Mer powitał
wszystkich zebranych mieszkańców i
gości. Zabrzmiał hymn Federacji Rosyj-
skiej, po czym poleciało w niebo ze sceny
mnóstwo kolorowych baloników. Następ-
nie wystąpił szef administracji powiatu
prawdińskiego Władimir Bakalin, który
podziękował mieszkańcom miasteczka za
ich wkład w rozwój gospodarki Obwodu.
Z Kaliningradu jako goście honorowi
przyjechali przedstawiciele Konsulatu
Generalnego RP pani Katarzyna Grzech-
nik – wicekonsul do spraw promocji i kul-
tury, i pan Marek Juzepczuk – wicekonsul
do spraw prawnych. W imieniu Konsula
Generalnego RP Jarosława Czubińskiego,

ŻELEZNODOROŻNYJ:
DZIEŃ MIASTA RAZEM Z GOŚĆMI Z POLSKI

pan Marek Juzepczuk przywitał miesz-
kańców i życzył im z okazji Dnia Miasta
szczęścia w życiu
osobistym i powo-
dzenia w pracy.
Pan wicekonsul
powiedział m.in.:
„.. .Władzom, a
przede wszystkim
panu merowi pra-
gnę podziękować
za zaangażowanie
we współpracę z
polskimi gminami
i powiatami. Kon-
sul Generalny
zawsze będzie
wspierał te wysił-

ki nie tyl-
ko po stro-
nie polskiej, ale też po stronie
rosyjskiej. Myślę, że miasto pod
kierownictwem tak energicznego
mera będzie się rozwijało coraz
szybciej, a wszystkim miesz-
kańcom będzie się żyło coraz
lepiej.” Na koniec wystąpienia
pan Juzepczuk podziękował
merowi za zaproszenie. Do
Gierdaw również przybyli goście
z zaprzyjaźnionych miast w
Polsce: wice-starosta powiatu
kętrzyńskiego Marek Olszewski,

wójt gmi-
ny Barcia-
ny Ryszard
K o z e r a ,
p r z e d -
stawiciel
wójta gmi-
ny Sroko-
wo Fran-
c i s z k a
Andrusz-
kiewicza –
przewodni-
czący rady
g m i n y
Franciszek
Szapitow-
ski.

Po wystąpieniu gości honorowych pan
W. Biełorusskij osobiście przywitał na
scenie dwie najstarsze mieszkanki
Żeleznodorożnego. Obie kobiety, mające
już ponad 90 lat, otrzymały nominację pt.
„Moje lata, moje bogactwo”. Mer

podziękował im i wręczył pamiątkowe
prezenty z okazji Dnia urodzin miasta.

Również na scenę zostali zaproszeni
młodzi rodzice: państwo Hitrow i państ-
wo Iwanian z dziećmi, które przyszły parę
dni temu na świat. Pracownica Urzędu
Stanu Cywilnego uroczyście wręczyła
obu parom akty urodzenia dla ich dzieci.
Pani Ludmiła Szmakowa otrzymała tytuł
Honorowego Mieszkańca powiatu
prawdinskiego.

Na koniec części oficjalnej W.
Biełorusskij podziękował gościom i spon-
sorom imprezy. Były to firmy: Między-
narodowy Biznes Park, Aini, Extel GSM,

Nieftleshoz z Żeleznodorożnego i Sirius.
Następnie rozpoczęły się wy-

stępy zespołów folklorystycznych z
Obwodu Kaliningradzkiego i z Polski.

M. Ławrynowicz
Foto autora

Mer miasta W. Biełorusskij i wicekonsul M. Juzepczuk.

Na scenie – mer miasta i zaproszeni goście z Polski.


