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Jarmark WigilijnyJarmark WigilijnyJarmark WigilijnyJarmark Wigilijny

fot. Maciej Obrębski

Listopad obfituje w wiele wydarzeń i uroczystości, upamiętniających
odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.
11 listopada to dzień, w którym cieszymy się z odzyskanej w 1918 roku
wolności. Tę radość wyrażać możemy w najrozmaitszy sposób.

Jedni wysyłają historyczne pocztówki, inni śpiewają, jeszcze inni
ozda biają siebie, balkony symbolami w narodowych: biało-czerwonych
barwach. Ilu nas, tyle pomysłów na świętowanie Dnia Niepodległości,
w naszej gminie też ich nie zabrakło (więcej informacji w numerze).

14 grudnia , godz. 10.30 - 16.30, Rynek Miasta14 grudnia , Rynek Miastagodz. 10.30 - 16.30,

Gminne Obchody 
Narodowego Święta

Niepodległości
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oferujemy:

- dźwig 28T,
- podnośnik   koszowy - 18m

Cieśla Robert

tel. 7 1-363-5259
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Sza now nej Ju bi lat ce w gro nie naj bliż szej
ro dzi ny i przy ja ciół wrę czo no kwia ty, u po -
min ki o raz list gra tu la cyj ny od Pre ze sa Ra dy
Mi nis trów E wy Ko pacz.

Na sza Ju bi lat ka u ro dzi ła się dnia 15 lis to -
pa da 1914 r. w Plisz czy, po wiat woł ko wys ki.
Po woj nie te re ny te zos ta ły za gar nię te przez
Zwią zek Ra dziec ki. Pa ni Ja ni na Wan da O gil -
bo ja ko je dy ne dziec ko Ma rii i Bo les ła wa
I wa now skich mia ła dob re dzie ciń stwo.

W ro ku 1930 u koń czy ła Pub licz ną Szko łę
Pow szech ną im. Mar szał ka Jó ze fa Pił sud -
skie go w Ro si.

W cza sie woj ny poś lu bi ła An to nie go O gil -
bo. Gos po da rzy li z mę żem na dość o ka za łej
po siad łoś ci. Nies te ty, woj na zmą ci ła spo kój
ich ży cia. Do by tek od eb ra li im bol sze wi cy,
na to miast przez Niem ców by li zas tra sza ni.
Po woj nie, w kwiet niu 1946 r., pań stwo Ja ni -
na Wan da i An to ni O gil bo wie z ma lut kim
dziec kiem, bez żad ne go do rob ku, wy je cha li
do Pol ski. Po 11 dniach pod ró ży w chło dzie i
o gło dzie, z ma łą cór ką E lą do tar li na Ma zu -
ry. Wów czas o sied li li się na te re nie na szej
gmi ny, we wsi Lich taj ny.

Za mie nie ut ra co ne za Bu giem ot rzy ma li
od pań stwa gos po dar stwo rol ne. U ro dzi ły im
się ko lej ne cór ki: Da nu sia i A nia. Pa ni Ja ni -

na bar dzo za bie ga ła o to, by jej cór ki zdo by ły
wyk ształ ce nie. Wszys tkie u koń czy ły stu dia
wyż sze. Mał żon ko wie O gil bo wie, nie ma jąc
nas tęp ców do pra cy na ro li, na po cząt ku lat
sie dem dzie sią tych prze ka za li swo ją zie mię
wraz z bu dyn ka mi na rzecz pań stwa, w za -
mian za skrom ną ren tę rol ną. Po cząt ko wo
za miesz ka li wspól nie z cór ką w Ol sztyn ku, w
póź niej szych la tach za miesz ka li od dziel nie.

16 wrześ nia 2008 r. zmarł mąż pa ni Ja ni ny.
Po je go śmier ci za miesz ka ła z cór ką Da nu sią.

Na sza Ju bi lat ka ma tro je wnu ków, do ros -
łą praw nucz kę i ma lut kie go praw nucz ka. Jest
o so bą scho ro wa ną z rac ji swo je go wie ku, po -
mi mo to ciąg le myś li o swo ich blis kich. Z
wiel ką wdzięcz noś cią od no si się do swo ich
o pie ku nek, któ re zaj mu ją się nią na co dzień.

Od po wie dzi na py ta nie ja ka jest re cep ta
na dłu go wiecz ność Ju bi lat ka nie zna, być
mo że to wiel ka tros ka i ciąg ła czuj ność ze
stro ny ro dzi ny?

Sza now nej Ju bi lat ce ży czy my a by ko lej ne
la ta up ły wa ły Jej w nieus tan nym zdro wiu,
spo ko ju i po go dzie du cha.

E mi lia Dum ka
Kie row nik USC w Ol sztyn ku

100. rocznica urodzin mieszkanki Olsztynka
15 listopada mieszkanka naszego miasta pani Janina Wanda Ogilbo obcho-

dziła 100. rocznicę urodzin. Z tej niecodziennej okazji 14 listopada serdeczne
gratulacje i życzenia złożyli Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna oraz Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego w Olsztynku Emilia Dumka. 

WIEŚCI Z MAGISTRATU
Za ką tek przy ul. Świer czew skie go

wresz cie zos ta nie za gos po da ro wa ny
Ko lej nym kro kiem do pop ra wy es te ty ki mias ta i u czy nie -

nia go bar dziej at rak cyj nym o raz fun kcjo nal nym dla miesz -
kań ców bę dzie prze bu do wa za kąt ka przy ul. Świer czew skie -
go. Po ło żo ny przy jed nej z ar te rii mias ta o raz na u częsz cza -
nej dro dze do koś cio ła pa ra fial ne go NSPJ nie miał do tąd
szczęś cia do re wi ta li zac ji.

Wresz cie w tym ro ku u da ło się zło żyć wnio sek i u zys kać
do fi nan so wa nie w ra mach Prog ra mu O pe ra cyj ne go „Zrów -
no wa żo ny roz wój sek to ra ry bo łów stwa i nad brze ży ob sza rów
ry bac kich 2007-2013”.

U mo wę na do fi nan so wa nie za da nia „Za gos po da ro wa nie
pla cu przy u li cy Świer czew skie go” pod pi sa no 7 lis to pa da br.
w sie dzi bie U rzę du Mar szał kow skie go Wo je wó dztwa War -
miń sko-Ma zur skie go w Ol szty nie. War tość do fi nan so wa nia
wy nie sie po nad 172 ty sią ce zło tych, przy o gól nej war toś ci
pro jek tu 250 ty się cy zło tych.

Pro jekt prze wi du je za gos po da ro wa nie te re nu ob ej mu ją ce
m.in.: cią gi ko mu ni ka cyj ne, zak rze wie nie, zad rze wie nie, oś -
wiet le nie o raz ma łą ar chi tek tu rę. Prace mają zos tać za koń -
czo ne w czer wcu 2015 r.

Bez płat na in fo li nia 
dla bez dom nych

Ok res zi mo wy jest cięż kim cza sem dla o sób po zos ta ją cych
w trud nej sy tu ac ji ży cio wej, szcze gól nie dla  bez dom nych.

Wspar cie u dzie la ne tym o so bom do ty czy miejsc noc le go wych,
za o pat rze nia w ciep łą od zież czy po si łek, a le rów nież wspar -
cia w do tar ciu do od po wied nich in sty tuc ji po mo cy spo łecz -
nej, służb po rząd ko wych i pla có wek świad czą cych us łu gi
o pie kuń cze.

Szyb ki dos tęp do in for mac ji na te mat miejsc noc le go wych,
jad ło daj ni o raz pun któw u dzie la nia po mo cy rze czo wej, fi nan -
so wej, praw nej i me dycz nej na te re nie ca łe go wo je wó dztwa
war miń sko – ma zur skie go od 1 lis to pa da 2014 r. do 31 mar -
ca 2015 r. u moż li wia bez płat na, ca ło do bo wa in fo li nia dla
o sób bez dom nych, pod nu me rem te le fo nu 800 165 320.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, 
obchodzonego w dniu 21 listopada, w imieniu samorządu gminnego Olsztynek i społeczności lokalnej 

życzę wszystkim Pracownikom wielu sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej,
a jednocześnie znajdowania ciągle nowych sił do rozwiązywania złożonych spraw i życiowych dramatów ludzkich.

Otaczająca nas rzeczywistość stawia przed służbami społecznymi wciąż nowe wyzwania. Na barkach pracowników socjalnych 
spoczywa łagodzenie skutków procesu transformacji ustrojowej oraz wzmacnianie osób i rodzin w odzyskaniu zdolności 

do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Empatia, głęboka życzliwość i wrażliwość, umiejętność poszanowania godności
każdego człowieka oraz solidaryzowanie się z ludźmi potrzebującymi i cierpiącymi to cechy każdego oddanego tej służbie pracownika.

Ten wielki wysiłek i szereg cennych inicjatyw – podejmowanych przez pracowników socjalnych na rzecz mieszkańców naszej gminy,
których dotknęła bieda, przemoc, bezradność i cierpienie – powodują, 

że w ludzkich sercach pojawia się nadzieja, a zagubieni odnajdują sens w życiu.
Życzę również wszelkiej pomyślności i szczęścia w życiu osobistym.

Burmistrz Olsztynka
/-/  Artur Wrochna



Strona 4 ALBO 11 (222) Listopad 2014 r.

WIEŚCI Z MAGISTRATU

Pow sta nie no wa 
sieć ka na li za cyj na i bu rzo wa
ob ej mu ją ca u li ce: In wa li dów, Ma zur ską, Grun wal -
dzką, Stra żac ką, Wła dys ła wa Ja gieł ły i 22 Lip ca

W prog ra mie Zie lo nej Szko ły w Per ko zie wzię ło
u dział już po nad 20-tys. dzie ci, w tym rów nież z na szej
gmi ny i ra czej w mniej szoś ci są ci, któ rzy jesz cze w
Per ko zie nie by li. Ciąg ły roz wój prog ra mu, wpro wa -
dza nie no wych za jęć e du ka cyj nych, czy za ku py no -
wych po mo cy dy dak tycz nych moż li we są dzię ki sku -
tecz ne mu ap li ko wa niu o zew nęt rzne środ ki. W os tat -
nich la tach szcze gól nie cen na o ka za ła się współ pra ca
z De par ta men tem Och ro ny Śro do wis ka U rzę du Mar -
szał kow skie go w Ol szty nie, przy któ re go wspar ciu zre -
a li zo wa no kil ka cie ka wych za dań, m.in. u rzą dzo no la -
pi da rium, za gos po da ro wa no te ren na og ró dek dy dak -
tycz ny, zor ga ni zo wa no se lek tyw ną zbiór kę od pa dów,
a tak że u ru cho mio no stac ję me te o ro lo gicz ną, któ rej
po mia ry moż na śle dzić na bie żą co na stro nie
www.po go da.per koz.zhp.pl. Wszys tkie te sta ra nia są
do ce nia ne i nag ra dza ne.

Od te go ro ku ru szył w na szym wo je wó dztwie du ży
prog ram pro mu ją cy mar ko we pro duk ty, us łu gi i wy da -
rze nia „Pro dukt War mia Ma zu ry”. Zie lo na Szko ła w
Per ko zie zna laz ła się w gro nie wy róż nio nych us ług i
u zys ka ła pra wo do ko rzys ta nia z pro mo cyj ne go zna ku
(co jak wi dać na zdję ciach chęt nie czy ni).

In for mo wa liś my już o kon kur sie E ko-Li der War mii
i Ma zur 2014 i wy róż nie niu w ka te go rii sa mo rzą dów,
a te raz śpie szy my z u zu peł nie niem. W ka te go rii or ga -
ni zac ji po za rzą do wych no mi nac ję i dyp lom ot rzy mał
kie row nik OSW Per koz Nor bert Kar dahs,  co - jak
sam pod kreś la - jest waż nym wy róż nie niem dla ca łe go
zes po łu e du ka to rów Zie lo nej Szko ły. Gra tu lu je my i ży -
czy my dal szych suk ce sów.

Gmin ne Ob cho dy 
Na ro do we go Świę ta Nie pod leg łoś ci

13 lis to pa da w sie dzi bie Wo je -
wó dzkie go Fun du szu Och ro ny
Śro do wis ka i Gos po dar ki Wod nej
w Ol szty nie, wi cep re zes Ma ria So -
koll prze ka za ła na rę ce An drze ja
Le wan dow skie go – pre ze sa za rzą -
du Gos po dar ki Ko mu nal nej Sp. z
o. o. w Ol sztyn ku pot wier dze nie
mi nis tra śro do wis ka w spra wie do -
fi nan so wa nia na u po rząd ko wa nie
gos po dar ki wod no-ście ko wej w
Ol sztyn ku.

Pla no wa na no wa sieć ka na li za -
cyj na i bu rzo wa o łącz nej dłu goś ci
2,3 km ob ej mie u li ce: In wa li dów,
Ma zur ską, Grun wal dzką, Stra żac -
ką, Wła dys ła wa Ja gieł ły i 22 Lip -
ca. Zmo der ni zo wa ny zos ta nie
rów nież o ko ło ki lo met ro wy od ci -
nek is tnie ją cej sie ci.

War tość cał ko wi ta pro jek tu to
blis ko 3,9 mln zło tych, z cze go
wnios ko wa na kwo ta bę dzie sta no -
wi ła aż 85% kosz tów kwa li fi ko wa -
nych.

Bur mistrz Ar tur Wroch na, któ -
ry u czes tni czył w tym u ro czys tym
prze ka za niu, pod kreś lił zna cze nie
in wes tyc ji dla Ol sztyn ka. Dzię ki
niej ag lo me rac ja o siąg nie 95,5
proc. ska na li zo wa nia. Zwró cił
rów nież u wa gę, że ska na li zo wa no
du żą część te re nów wiej skich, a
ca ły frag ment mias ta nie był do tąd
ska na li zo wa ny lub ko rzys tał z
przed wo jen nych a wa ryj nych ko -
lek to rów. Po nad to, po przep ro wa -
dze niu ro bót bę dzie moż na przys -
tą pić do po ło że nia no wych na -
wierz chni chod ni ków i u lic o raz
stwo rze nia przys tan ku ko mu ni kac ji
pub licz nej z praw dzi we go zda rze nia.

Bur mistrz zwró cił rów nież u wa -
gę, że Gos po dar ka Ko mu nal na -
od po wie dzial na za re a li zac ję in -
wes tyc ji - wy ka za ła się du żą o pe ra -
tyw noś cią w tym wzglę dzie.

U ro czys toś ci roz po czę ła Msza Świę -
ta za Oj czyz nę w Koś cie le Pa ra fial nym
pw. Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa
kon ce leb ro wa na przez ks. pra ła ta Hen -
ry ka Ma de ja i ks. dzie ka na Sta nis ła wa
Piet kie wi cza.

Po mszy od był się prze marsz u li ca mi
mias ta pod pom nik „Or ła Bia łe go”,
gdzie wła dze sa mo rzą do we, pocz ty
sztan da ro we o raz przed sta wi cie le wie lu
in sty tuc ji, po lic ji, stra ża ków, stra ży miej -
skiej, leś ni ków, szkół o raz ol szty nec kich
zak ła dów pra cy i or ga ni zac ji po za rzą -
do wych zło ży li wień ce i wią zan ki kwia -
tów.

Po u ro czys toś ciach wie lu miesz kań -
ców u da ło się do ra tu sza, gdzie moż na
by ło ob ej rzeć za koń czo ne pra ce bu -
dow la ne a dap tac ji stry chu na Mul ti me -
dial ne Mu zeum Ob o zu Je niec kie go
Sta lag IB i His to rii Ol sztyn ka. Mu zeum
to ma pow stać do koń ca pier wszej po -
ło wy 2015 r. Moż na by ło rów nież zwie -
dzić wy re mon to wa ną bib lio te kę i dzie -
dzi niec ra tu sza. 

Wie czo rem w Gim naz jum im. Nob -
lis tów Pol skich od był się u ro czys ty kon -
cert. W o ko licz noś cio wym prze mó wie -
niu bur mistrz Ar tur Wroch na na wią zał

do his to rii dzie ją cej się za rów no w
1918, jak i w 1989 ro ku.

Bur mistrz zło żył rów nież gra tu lac je
A li nie Wo łod kie wicz - dy rek tor ce Miej -
skiej Bib lio te ki Pub licz nej w Ol sztyn ku,
Ka ta rzy nie Wa luk - dy rek tor ce Miej skie -
go Do mu Kul tu ry w Ol sztyn ku i Mi ros -
ła wo wi Szos tko wi - ko men dan to wi
Stra ży Miej skiej w Ol sztyn ku, któ rzy - w
i mie niu Pre zy den ta RP - zos ta li od zna -
cze ni przez wo je wo dę Me da la mi za
Dłu go let nią Służ bę.

W częś ci ar tys tycz nej wys tą pi li: ol -
szty nec ki chór ka me ral ny „Ar te del
Can to” z re per tu a rem pieś ni wo jen -
nych i pat rio tycz nych, trio li ce a lis tek:
Ag niesz ka Ko wa lew ska, Pat ryc ja Ru -
cha ła i Mo ni ka Ma li now ska, któ re wy -
ko na ły „Sta re Mias to” z re per tu a ru La -
o Che o raz Pau li na Gi lar ska z to wa rzy -
sze niem Wies ła wa Gą sio row skie go,
Prze mys ła wa Le nar ta i A lek san dry Bin -
kul. Licz nie zgro ma dze ni miesz kań cy
Ol sztyn ka wspól nie śpie wa li pieś ni pat -
rio tycz ne z to wa rzy sze niem chó ru ka -
me ral ne go przy a kom pa nia men cie Ma -
cie ja Ha ci i Wies ła wa Gą sio row skie go.
Prog ram przy go to wał Miej ski Dom
Kul tu ry w Ol sztyn ku.

11 lis to pa da miesz kań cy mias ta i gmi ny Ol szty nek licz nie wzię li u dział
w o fic jal nych u ro czys toś ciach 96. rocz ni cy od zys ka nia nie pod leg łoś ci
przez na szą Oj czyz nę.

Oś ro dek ZHP Per koz wśród naj lep szych
Har cer ski Oś ro dek Szko le nio wo-Wy po czyn ko wy Per koz nad je zio rem Plusz ne jest bez wąt pie nia tu -

rys tycz ną i e ko lo gicz ną wi zy tów ką na szej gmi ny. Od wie lu lat jest li de rem dzia łań w sze ro ko po ję tej
e du kac ji e ko lo gicz nej i przy rod ni czej.
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Ot war cie zmo der ni zo wa ne go 
tar go wis ka miej skie go

5 lis to pa da do ko na no u ro czys te go ot war cia zmo der ni zo wa ne go
tar go wis ka miej skie go przy ul. Koś ciusz ki. W ot war ciu u czes tni czy li
przed sta wi cie le władz wo je wó dzkich i miej skich, organizacji spo -
łecz  nych, wy ko naw cy in wes tyc ji, du cho wień stwa o raz klien ci tar go -
wis ka. W swo im wys tą pie niu Bur mistrz Ol sztyn ka Ar tur Wroch na
pod kreś lił zna cze nie han dlu dla spo łecz noś ci Ol sztyn ka i od wie dza -
ją cych gmi nę tu rys tów.

Za da nie u da ło się zre a li zo wać dzię ki po zys ka niu przez na szą
gmi nę środ ków fi nan so wych z Prog ra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich na la ta 2007-2013 w ra mach dzia ła nia „Pod sta wo we us łu gi
dla gos po dar ki i lud noś ci”. 

U ro czys tość przy go to wał Re fe rat Oś wia ty, Kul tu ry i Pro moc ji
U rzę du Miej skie go w Ol sztyn ku z po mo cą MDK Ol szty nek i Zes po -
łu Szkół w Ol sztyn ku

Te sło wa, mo że nie co pa te tycz ne i wznios łe,
dob rze od da ją cha rak ter spot ka nia zor ga ni zo wa -
ne go przez nau czy cie li i ro dzi ców klas pier wszych
Szko ły Pod sta wo wej w Ol sztyn ku. To już dru gie
tak spot ka nie, miej my na dzie ję, że wpi sze się o no
w tra dyc ję ob cho dów świę ta od zys ka nia nie pod -
leg łoś ci 11 lis to pa da w na szym mieś cie. Trze ba w
tym miej scu wy mie nić or ga ni za to rów- nau czy cie li:
Ka ta rzy nę i Ma cie ja Ha ciów, Jo lan tę Wit kow ską,
E wę Wron kę, Gra ży nę Fi giel ską, a le tak że ro dzi -
ców, a w szcze gól noś ci I zę Da nie le wicz i Wio le tę
Żmi jew ską, i wie lu in nych.

Ta kie wspól ne śpie wa nie pieś ni jest jak spot ka -
nie ro dzin ne przy świą tecz nym sto le. Jeś li bo wiem
spo ty ka ją się dziad ko wie, ro dzi ce i dzie ci, a by ra -
zem ce leb ro wać waż ną dla Pol ski da tę, to – jak
mó wią sło wa pio sen ki „Pier wsza kad ro wa” – ra du -
je się ser ce, ra du je się du sza...

Or ga ni za to rzy zad ba li o to, a by każ de go u czes -
tni ka spot ka nia wy po sa żyć w śpiew nik, w ten spo -
sób wszys cy bez wy jąt ku śpie wa li peł ną pier sią, bu -
dząc w so bie praw dzi we wo kal ne ta len ty. Op rócz
wspom nia nej już, zna nej le gio no wej pio sen ki, w
re per tu a rze zna laz ły się ta kie ut wo ry, jak: „Ro ta”,
„Jak dłu go na Wa we lu”, „Pły nie Wis ła, pły nie”,
„Sza ra pie cho ta”, „U ła ni, u ła ni” i wie le in nych.
Pieśń „Bar to szu, Bar to szu”, po cho dzą ca z 1837
ro ku, zwa na „kra ko wia kiem Koś ciusz ki”, wy da wa -
ło by się, że niez na na, zos ta ła per fek cyj nie od śpie -
wa na przez wszys tkich u czes tni ków. Na szcze gól ne
wy róż nie nie zas łu gu ją dzie ci z klas pier wszych. To
o ne by ły praw dzi wy mi bo ha te ra mi te go u ro czys te -

go spot ka nia. Wys tę po wa ły od waż nie,  z prze ję -
ciem wy po wia da jąc sło wa po e tów zam knię te w
pat rio tycz nych stro fach. Dzie ci naj bar dziej zas łu ży -
ły na słod ką nag ro dę w pos ta ci bia ło-czer wo nych
bez. Mi łą nies po dzian ką na za koń cze nie spot ka nia
by ło wrę cze nie naj młod szym wy ko naw com ksią -
żek, „E le men ta rza mło de go Po la ka”, au tor stwa
Ma rio li Ja roc kiej, u fun do wa nych przez pa na Jac -
ka Dre li cha.

U czes tnic two w śpie wa niu pieś ni pat rio tycz -
nych da je na dzie ję i wia rę, że na sza świa do mość
na ro do wa jest wciąż sil na. Pa mię ta my o sło wach
wiel kie go pat rio ty i po e ty Cyp ria na Ka mi la Nor wi -
da – „Oj czyz na to wiel ki zbio ro wy ob o wią zek”. To
dzie dzic two po win niś my wciąż pie lęg no wać i roz -
wi jać, m.in. pop rzez ta kie spot ka nia, jak te w Szko -
le Pod sta wo wej w Ol sztyn ku.

Po zos ta jąc w krę gu pat rio tycz nych pio se nek,
chciał bym po le cić Sza now nym Czy tel ni kom  pły tę
zna ne go mu zy ka i pro du cen ta Da riu sza Ma le jon -
ka – „Pan ny Wyg na ne”, vol.1, wy da ną 8 lis to pa da
te go ro ku. Te ma tycz nie na wią zu je do dwóch pop -
rzed nich płyt: „Mo ro we pan ny” i „Pan ny wyk lę te”.
No wa  pły ta róż ni się od pop rzed nich wy daw nictw
przed e wszys tkim tym, że do sty lis ty ki mu zycz nej
do da no e le men ty fol ko we i o rien tal ne, na wią zu ją -
ce do te go, iż szlak 2 Kor pu su wiódł przez wie le
kra jów –od Sy be rii po I rak, Pa les ty nę, Wło chy, a
za koń czy ła się w Szkoc ji. Na pły cie wys tę pu ją zna -
ko mi te pol skie wo ka lis tki: A nia Ru so wicz, Ka sia
Ko wal ska, Ka ta rzy na Gro niec, A nia Bra cha czek,

Mar ce li na, Ma ri ka, I fi U de i wie le in nych. Pły ta
jest hoł dem zło żo nym ty sią com Po la ków, zes łań -
com lub więź niom po li tycz nym, wal czą cym na ob -
cej zie mi za Oj czyz nę. To te mat tęs kno ty za Pol -
ską, zet knię cie z ob cą kul tu rą, ję zy kiem, tu łacz ką
po ob cej zie mi. Na szcze gól ną u wa gę zas łu gu je
„Pio sen ka o Woj tku” (to o niedź wie dziu, któ ry stał
się sym bo lem pol skie go woj ska z ar mii ge ne ra ła
An der sa). Ten we so ły i mąd ry niedź wiedź prze mie -
rzył z 2 Kor pu sem nie mal ca ły szlak bo jo wy (był
tak że pod Mon te Cas si no), po zos ta wio ny zos tał na
ko niec w e dyn bur skim og ro dzie zo o lo gicz nym*.
War to mieć w swo jej ko lek cji tę bar dzo dob rą pły -
tę, o o ry gi nal nym brzmie niu i cie ka wej a ran żac ji,
u bo ga co ną jesz cze wspa nia ły mi gło sa mi naj lep szych
pol skich wo ka lis tek.

Zyg munt Pusz cze wicz

Ro dzin ne śpie wa nie pio se nek pat rio tycz nych

6 lis to pa da w Szko le Pod sta wo wej w Ol sztyn ku mia ło miej sce wzru sza ją ce
spot ka nie, nio są ce nap raw dę du ży ła du nek po zy tyw nej e ner gii. O to bo wiem
spot ka ły się trzy po ko le nia Po la ków, na wspól nym śpie wa niu pieś ni
pat rio tycz nych, by od dać hołd wszys tkim pat rio tom, wal czą cym o wol ną Pol skę.

Psycholog
mgr Kamil Jarmoszuk

Oferuję profesjonalną pomoc osobom zmagającym się z problemami
natury emocjonalnej, zaburzeniami psychicznymi (schizofrenia, 
zaburzenia osobowości, nerwice, depresja i inne), zaburzeniami
odżywiania, uzależnieniem, problemami wychowawczymi

i innymi trudnymi sytuacjami życiowymi. 
Przyjmuję w Olsztynie i Olsztynku.

sesje indywidualne -100 zł
sesje grupowe - 120 zł

tel. 883 047 309 www.olsztynpsycholog.pl

Rodzinie, przyjaciołom, Księdzu Dziekanowi 

Stanisławowi Pietkiewiczowi, Pani Bujanowicz, delegacjom, 

oraz firmie pogrzebowej ARKA, wszystkim znajomym, którzy

wzięli udział w ostatniej drodze 

Naszego Męża, Ojca, Dziadka i Teścia 

Ś.P Jana Wencława
Składa rodzina.
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Z o kaz ji świę ta mi nis ter Ko si niak-Ka mysz wys -
to so wał list do nag ro dzo nych pra cow ni ków soc jal -
nych. Pi sze w nim m.in.: „Ży czę dal szej wyt rwa łoś -
ci, sa tys fak cji, uz na nia, a tak że sza cun ku ze stro ny
władz i spo łecz noś ci lo kal nych. Ży czę tak że, a by
nie sio na po moc sta ła się praw dzi wym speł nie -
niem, a na co dzień dos tar cza ła wie le uś mie chu i
lu dzkiej życz li woś ci”.

Pa ni E wa Szer sze niew ska zos ta ła wy róż nio na
za pro fes jo na lizm po dej mo wa nych dzia łań o raz
two rze nie mo de lo wych roz wią zań na rzecz pro fi -
lak ty ki i roz wią zy wa nia prob le mów be ne fic jen tów
po mo cy spo łecz nej.  

Pa ni Dy rek tor kie ru je MOPS w Ol sztyn ku od
dnia 1 lu te go 1990 r. U koń czy ła wyż sze stu dia
ma gis ter skie. Sta le pog łę bia swo ją wie dzę, u czes -
tni cząc  w róż nych kur sach, szko le niach, war szta -
tach, kon fe ren cjach o raz se mi na riach. Po za wie lo -
let nim doś wiad cze niem za wo do wym, po sia da pas -
ję spo łecz ni ka i dar in teg ro wa nia lu dzi do wspól -
ne go dzia ła nia na rzecz pot rze bu ją cych. Jej niez -
wyk łe za an ga żo wa nie, pro fes jo na lizm, kre a tyw -
ność i no wa tor skie po dej ście w roz wią zy wa niu
prob le mów są zau wa ża ne i do ce nia ne przez klien -
tów po mo cy spo łecz nej, częs to zag ro żo nych wyk -
lu cze niem, a tak że przez współ pra cow ni ków i
pod mio ty nie pub licz ne, współ dzia ła ją ce  w tym
zak re sie. Pa ni Dy rek tor E wa Szer sze niew ska sku -
tecz nie i z wiel kim za an ga żo wa niem po dej mu je
dzia ła nia w ob sza rze sze ro ko roz u mia nej po li ty ki
spo łecz nej. O wie lu z nich pi sze ar ty ku ły w lo kal nej
pra sie. Za bie ga i zdo by wa środ ki na roz wój po rad -
nic twa dla o sób pot rze bu ją cych wspar cia.  Ak tu al -
nie w MOPS w Ol sztyn ku pro wa dzo ne jest bez -
płat ne po rad nic two praw ne, psy cho lo gicz ne, pe -
da go gicz ne, soc jal ne, a po nad to do ra dztwo za wo -
do we, co sku tecz nie po ma ga u po rać się z prob le -
ma mi o so bom zag ro żo nym wyk lu cze niem spo łecz -
nym. Pa ni E wa by ła i nic ja tor ką pow sta nia Do mu
Dzien ne go Po by tu  w Ol sztyn ku, przez na czo ne go
dla o sób star szych i nie sa mo dziel nych o raz Klu bu

In teg rac ji Spo łecz nej dla o sób zag ro żo nych wyk lu -
cze niem spo łecz nym. Jest i nic ja tor ką ut wo rze nia
kil ku pun któw kon sul ta cyj no-in for ma cyj nych i te -
ra peu tycz nych na te re nie gmi ny: dla o sób dot knię -
tych prze mo cą, dla o sób u za leż nio nych od al ko ho -
lu i ich ro dzin, dla o sób u za leż nio nych od środ ków
psy cho ak tyw nych, dla o sób wspó łu za leż nio nych
o raz  pun ktu kon sul ta cyj no-praw ne go. Wdra ża
prog ra my spo łecz ne, m.in. prog ram „Nie jut ro,
lecz dziś”- re a li zo wa ny w ra mach POKL, któ re go
ce lem jest ak ty wi zac ja wszys tkich grup spo łecz -
nych o raz prog ram „Po mos ty. Bu do wa nie ka pi ta -
łu spo łecz ne go mło dzie ży ze śro do wisk wiej skich
War mii i Ma zur” – re a li zo wa ny wspól nie z In sty tu -
tem Ba daw czo- Szko le nio wym w Ol szty nie, współ -
fi nan so wa ny ze środ ków U nii Eu ro pej skiej w ra -
mach EFS.  Współ pra cu je ze Sto wa rzy sze niem
E du kac ji Nie for mal nej przy re a li zac ji  prog ra mu
„Mło dy Li der-Ak tyw ny i Kre a tyw ny Ob y wa tel” fi -
nan so wa ne go ze środ ków Fun du szu I nic ja tyw Ob -
y wa tel skich.  By ła rów nież jed ną z i nic ja to rek pow -
sta nia Sto wa rzy sze nia O sób Nie peł nos praw nych i
ich ro dzin w Ol sztyn ku, przy któ rym pow sta ły War -
szta ty Te ra pii Za ję cio wej. In teg ru je o so by star sze i
o so by nie peł nos praw ne ze śro do wis kiem lo kal -
nym. Po dej mu je dzia ła nia in no wa cyj ne - m.in.
dzię ki jej za an ga żo wa niu Ol szty nek ja ko jed no z
trzech miast w Pol sce u czes tni czył w pi lo ta żo wej
re a li zac ji o raz a dap tac ji i e wa lu ac ji Prog ra mu
Wzmac nia nia Ro dzi ny – no we go prog ra mu pro fi -
lak tycz ne go ad re so wa ne go jed no cześ nie do dzie ci
i ro dzi ców. Jest tak że ko or dy na to rem Gmin ne go
Prog ra mu Prze ciw dzia ła nia Nar ko ma nii, Prze wod -
ni czą cą Gmin ne go Zes po łu In ter dys cyp li nar ne go
ds. Prze ciw dzia ła nia Prze mo cy  w Ro dzi nie, prze -
wod ni czą cą Gmin nej Ko mis ji Roz wią zy wa nia
Prob le mów Al ko ho lo wych. Po nad to, pra cu je w
dwóch ko mis jach ro bo czych – w u rzę dzie wo je wó -
dzkim  i u rzę dzie mar szał kow skim - w zak re sie
prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie na te re nie

wo je wó dztwa war miń sko-ma zur skie go. Od po nad
20 lat współ pra cu je z wie lo ma or ga ni zac ja mi po -
za rzą do wy mi. Jest jed ną z i nic ja to rek po wo ła nia
czte ry la ta te mu Sto wa rzy sze nia Wspie ra nia Dzia -
łań na Rzecz O sób Pot rze bu ją cych Po mo cy „Dro -
ga”.  W 2013 r. ko or dy no wa ła no wa tor ski, pi lo ta -
żo wy prog ram pro fi lak ty ki u ni wer sal nej dla ucz -
niów szkół gim naz jal nych i po nad gim naz jal nych w
zak re sie za po bie ga nia u za leż nie niu od kom pul -
syw ne go u ży wa nia In ter ne tu „Zła pa ny w sieć”.
Prog ram był re a li zo wa ny na zle ce nie Kra jo we go
Biu ra ds. Za po bie ga nia Nar ko ma nii. W 2010 r.
po wo ła ła Gmin ny Zes pół ds. Prze ciw dzia ła nia
Nar ko ma nii. Dzia ła nia zes po łu dop ro wa dzi ły do
stwo rze nia sys te mo we go prog ra mu pro fi lak ty ki u -
ni wer sal nej dla wszys tkich dzie ci i mło dzie ży z gmi -
ny Ol szty nek. Jest to je dy ny te go ty pu prog ram w
wo je wó dztwie war miń sko-ma zur skim.  Gmi na Ol -
szty nek sta ła się gmi ną wio dą cą na te re nie wo je -
wó dztwa war miń sko- ma zur skie go w zak re sie pro -
fi lak ty ki, prze ciw dzia ła nia prze mo cy  i po mo cy
o so bom u za leż nio nym dzię ki i nic ja ty wie, cha ryz -
mie i ot war toś ci Pa ni Dy rek tor i jej współ pra cow -
ni ków. Pot ra fi po zys kać do współ pra cy o so by zna -
ne i uz na ne, tak w ska li wo je wó dztwa, jak i w ska li
kra ju. W 2013 r. zos ta ła od zna czo na Od zna ką Ho -
no ro wą Za Zas łu gi dla Wo je wó dztwa War miń sko-
Ma zur skie go o raz wy róż nio na pod czas wo je wó -
dzkiej ga li przyz na wa nia sta tu e tek A MI CUS BO -
NUS za szcze gól ne za an ga żo wa nie w spra wy pro -
fi lak ty ki dla dzie ci i mło dzie ży, włą cze niem do Ka -
pi tu ły Kam pa nii „Za cho waj Trzeź wy U mysł”.

Pa ni E wa Szer sze niew ska
wy róż nio na przez Mi nis tra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej.
Z o kaz ji Świę ta Pra cow ni ka Soc jal ne go Pre zy dent RP Bro nis ław Ko mo row ski wrę czył od zna -

cze nia pań stwo we o raz nag ro dy i wy róż nie nia mi nis tra pra cy i po li ty ki spo łecz nej. W tym ro ku
mi nis ter przyz nał 13 nag ród o raz 11 wy róż nień w for mie lis tów gra tu la cyj nych za wy bit -
ne i no wa tor skie roz wią za nia w zak re sie po mo cy spo łecz nej. Jed ną z o sób wy róż nio nych jest
Pa ni E wa Szer sze niew ska – dy rek tor MOPS w Ol sztyn ku.
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Wła dze par tyj ne i oś wia to we pod -
ję ły de cyz je o bu do wie dru giej szko ły
w Ol sztyn ku. I nic ja ty wa ta dob rze
wpi sy wa ła się w słusz ne has ło PZPR
o bu do wie 1000 szkół na ty siąc le cie
pań stwa pol skie go. Wła dze Ol sztyn -
ka zna laz ły wol ny te ren nie mal w
cen trum mias ta, przy u li cy Ci chej.
Był to w znacz nym stop niu daw ny
ba gien ny ob szar, na któ ry po woj nie
na wie zio no du że i loś ci gru zu ze spa -
lo ne go przez Ros jan w 1945 ro ku
sta re go mias ta. W trze cim kwar ta le
1962 ro ku roz po czę to bu do wę. Cię -
ża rów ki zwo zi ły ma te riał bu dow la ny,
ro bot ni cy sta wia li ba ra ki na tym cza -
so we miesz ka nia i ma ga zy ny. Ko par -
ki wrzy na ły się w zie mię ro biąc wy ko -
py pod fun da men ty. Pra ca na bie ra ła
tem pa. La tem 1963 ro ku sta nął bu -
dy nek no wej szko ły.

In spek to rat Oś wia ty i Kul tu ry w
Os tró dzie do ko nał po dzia łu mias ta
Ol szty nek na dwa re jo ny szkol ne. Do
re jo nu tysiąclatki przy dzie lo no u li ce:
Koś ciusz ki, Sło necz na, Ka mien na,
Szkol na, Sien kie wi cza, Za ję cza (ob -
ec nie 22 Lip ca), Pio nie rów, Po ran -
na, Cho pi na od nr 4, ko lo nia Ol szty -
nek, Sud wa, ko lo nia Je mio ło wo. Po -
dzie lo no też gro no pe da go gicz ne
pra cu ją ce w Szko le Pod sta wo wej Nr
1. W skład gro na pe da go gicz ne go
wesz li nas tę pu ją cy nau czy cie le: Luc -
jan Ho dy ra, Ka zi mierz Wy soc ki, Eu -
ge nia Bauk ro witz, Wi told Ja sin ski, A -
lic ja Chrza now ska, Le o nard Ser bin -
to wicz, Zo fia Za rę ba, I re na Jac kie -
wicz, Sta nis ła wa Mej sner, Ha li na
Szyd łow ska, Zo fia Kal bar czyk. Kie -
row ni kiem szko ły zos tał nau czy ciel i
rów no cześ nie I sek re tarz Ko mi te tu

Miej skie go PZPR – Zyg munt Za rę ba.
Mi mo wszys tko po rząd ny czło wiek –
jak o ce nia li go by li ucz nio wie.

Nad szedł mie siąc wrze sień 1963
ro ku i wiel kie roz cza ro wa nie – bu do -
wa szko ły nie zos ta ła u koń czo na, mi -
mo, że ter min up ły nął 15 sier pnia.
Dzie sięć od dzia łów (362 dzie ci) kie -
row nic two szko ły mu sia ło po mieś cić
w pię ciu iz bach lek cyj nych wy po ży -
czo nych w Szko le Pod sta wo wej Nr 1.
Przys pa rza ło to mnós two prob le -
mów, a le był to sku tecz ny ar gu ment
na szyb kie za koń cze nie bu do wy.
Wresz cie 6 lis to pa da 1963 ro ku nas -
tą pi ło u ro czys te ot war cie Szko ły
Pom ni ka Ty siąc le cia Pań stwa Pol -
skie go z u dzia łem władz wo je wó -
dzkich, po wia to wych i miej skich o raz
nau czy cie li, dzie ci i ro dzi ców. Mło -
dzież szkol na zło ży ła przy rze cze nie,
że w no wej szko le bę dzie o sią gać jak
naj lep sze wy ni ki. Koszt bu do wy wy -
niósł ok. 3 mi lio ny zło tych, na po mo -
ce nau ko we i wy po sa że nie przez na -
czo no ok. 360 ty się cy zło tych. Szko le
na da no i mię Krzysz to fa Ce les ty na
Mron go wiu sza, któ ry wed ług władz
ko mu nis tycz nych był zas łu żo nym bo -
jow ni kiem o pol skość War mii i Ma zur.

Od sa me go po cząt ku na ras ta ły
prob le my ze zbyt du żą licz bą ucz niów
i nad mier nie licz ny mi kla sa mi. W
1963 ro ku 362 ucz niów po dzie lo no
na dzie sięć od dzia łów, trzy la ta póź -
niej licz ba ucz niów wzros ła do 441.
Naj więk sze za gęsz cze nie nas tą pi ło w
1970 ro ku, kie dy w tej szko le u czy ło
się 472 dzie ci.  W ok re sie od
1.09.1963 do 1.09.1968 ro ku szko łą
kie ro wał Zyg munt Za rę ba, po nim
fun kcję kie row ni ka do koń ca is tnie -

nia szko ły peł nił Mie czys ław Chrza -
now ski. Kad ra nau czy ciel ska ut rzy -
my wa ła się na po zio mie 12-14 pe da -
go gów i kil ku o sób ob słu gi. W 1969
ro ku do gro na pe da go gicz ne go tej
szko ły na le że li: A lic ja Chrza now ska,
Eu ge nia Bauk ro witz, Sta nis ła wa Mej -
sner, Ka zi mierz Wy soc ki, Zo fia Za rę -
ba, Zyg munt Za rę ba, A lic ja Woź nic -
ka, Wan da Pro tas, As tri da Kacz mar -
ska, Jad wi ga O gil bo, Krys ty na Cy ro -
nek, Krys ty na Je zier ska, Ir mgar da
Ba ar, Ma tyl da Pa na siuk, I wo na
Szulc. Cha rak te rys tycz ną pos ta cią
by ła woź na szko ły Ja ni na Kry siak,
fun kcję sek re tar ki peł ni ła An na Bog -
dzie wicz.

Głów nym za da niem szko ły by ło i
jest nau czyć i wy cho wać mło de go
czło wie ka. W cza sach ko mu nis tycz -
nych pla ców ki oś wia to we mia ły do
speł nie nia niez wyk le waż ną ro lę w
kształ to wa niu świa do moś ci zgod nej z
wy tycz ny mi par tii (PZPR). Cał ko wi -
cie świec ka szko ła by ła poz ba wio na
wszel kich ak cen tów re li gij nych. Dzie -
ci i mło dzież wy cho wy wa no w du chu
a te is tycz nym, nau ka re li gii by ła doz -
wo lo na tyl ko dla chęt nych, po za
szko łą. Pań stwo ko mu nis tycz ne w
głów nych ce lach swo je go dzia ła nia
mia ło cał ko wi te wy e li mi no wa nie
wpły wów koś cio ła z ży cia po li tycz ne -
go i spo łecz ne go. 

Po ziom nau cza nia za le żał głów nie
od u mie jęt noś ci i o so bo woś ci nau -
czy cie li. Niek tó rzy z nich pot ra fi li
nau czyć i za chę cić do zdo by wa nia
wie dzy. By li też i ta cy, któ rzy stre so -
wa li ucz niów i znie chę ca li do nau ki.
Za ję cia lek cyj ne od by wa ły się sześć
dni w ty god niu po 5-6 go dzin dzien -
nie. Licz ne kla sy (30-40 ucz niów),
cias no ta, pry mi tyw ne po mo ce nau -
ko we – wszys tko to od bi ja ło się na
ja koś ci nau cza nia o raz stre so wa ło i
prze mę cza ło sa mych nau czy cie li, na
któ rych nak ła da no ca łą ma sę do dat -
ko wych ob o wiąz ków. Nie mal każ dy
nau czy ciel u czył jed ne go lub dwóch
przed mio tów, spra wo wał fun kcję wy -
cho waw cy kla sy, był o pie ku nem or -
ga ni zac ji ucz niow skiej lub dru ży ny
har cer skiej, pro wa dził ko ło za in te re -
so wań. Wie lu nau czy cie li mu sia ło
wyp ra co wać 36 go dzin lek cyj nych ty -
god nio wo. Nie by ło wol nych so bót, a
róż ne szko le nia i spot ka nia z ro dzi ca -
mi od by wa ły się w nie dzie le. 

W cza sach PRL-u w szko łach pa -
no wa ła su ro wa dys cyp li na. Wszys cy
ucz nio wie mu sie li cho dzić w mun -
dur kach lub far tusz kach, no sić na rę -
ka wach tar cze szkol ne o raz przes -
trze gać re gu la mi nów. Kar cie les nych
for mal nie nie sto so wa no, a le niek tó -
rzy nau czy cie le pot ra fi li wy tar gać
nies for ne go ucz nia za u czy lub przy -
ło żyć w in ną część cia ła. Nikt się na
ta kie prak ty ki nie skar żył, a le w jed -
nej szko le w Ol sztyn ku pa mięt li wi ab -
sol wen ci ós mej kla sy na za koń cze nie
e du kac ji ob i li ta kie go nau czy cie la do -
syć so lid nie. On też ni ko mu się nie
pos kar żył.

W szko le przy u li cy Ci chej to czy ło
się burz li we, co dzien ne ży cie od u ro -
czys te go roz po czę cia, aż po za koń -
cze nie ro ku szkol ne go. Lek cyj ną ci -
szę prze ry wa ły dzwon ki na przer wę i
wte dy na zew nątrz bu dyn ku wy le wał
się nie sa mo wi ty gwar, wręcz har mi -
der kil ku set krzy czą cych dzie cia ków.
Nad tym tłu mem pró bo wa li za pa no -
wać dy żu ru ją cy nau czy cie le i ucz nio -
wie peł nią cy fun kcje dy żur nych. Waż -
ną ro lę od gry wał sa mo rząd ucz niow -
ski i róż ne or ga ni zac je szko łach:
SKS, Spół dziel nia Ucz niow ska,
TPPR, PCK, har cer stwo o raz przed -
mio to we ko ła za in te re so wań. Or ga -
ni zo wa no róż ne u ro czys toś ci z o kaz ji
świąt, rocz nic i in nych wy da rzeń –
Dnia Nau czy cie la, Bar bór ki, Dnia
Ko biet, Dnia Dziec ka, tak że tzw.
„cho in ki” i ba le kar na wa ło we.

Szcze gól nie u ro czyś cie żeg na no
ab sol wen tów klas ós mych. Z tej o kaz -
ji by ły or ga ni zo wa ne wie czor ki ta -
necz ne przy su to zas ta wio nym sto le,
któ re trwa ły do pół no cy, a na wet i
dłu żej. Tań czą cym przyg ry wa ły praw -
dzi we zes po ły mu zycz ne. Wiel kim
po wo dze niem cie szy ły się wy ciecz ki
w róż ne re gio ny kra ju o raz bi wa ki
kla so we w o ko li cach Ol sztyn ka. Na
te wy jaz dy moż na by ło uz bie rać pie -
nią dze w Szkol nej Ka sie Osz częd noś -
ci, al bo pra cu jąc je sie nią przy wy kop -
kach ziem nia ków w PGR-ach. Wy jaz -
dy na wy kop ki by ły ob o wiąz ko we dla
ucz niów star szych klas. Waż ną ro lę
od gry wa ła Spół dziel nia Ucz niow ska
„Kos mos”. Li czy ła po nad set kę
człon ków i u czy ła ich gos po dar noś ci,
czy li mąd re go osz czę dza nia i in wes -
to wa nia. Pro wa dzi ła skle pik, w któ -
rym ucz nio wie mog li ku pić ar ty ku ły
piś mien ne, spo żyw cze, pas tę do zę -
bów i szczo tecz ki, ak ce so ria ucz niow -
skie i har cer skie. Przy skle pi ku is tniał
też punkt na bi ja nia dłu go pi sów. Sek -
cja gos po dar cza pro wa dzi ła do ży wia -
nie o raz og ró dek wa rzyw ny i kwia to wy.
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Za pom nia na „Ty siąc lat ka”
W u bieg łym ro ku mi nę ła ok rąg ła rocz ni ca 50 lat od pow sta nia Szko ły Pod sta wo wej Nr 2 w Ol sztyn ku.

Jej ży wot był sto sun ko wo krót ki, a le ta pla ców ka od eg ra ła do syć is tot ną ro lę w kształ ce niu dzie ci i mło dzie -
ży na sze go mias ta w schył ko wej e po ce Go muł ki i wczes nej e po ce Gier ka. Po nie miec kie bu dyn ki Szko ły
Pod sta wo wej Nr 1 sta wa ły się zbyt cias ne dla sta le ros ną cej licz by ucz niów. Wraz z wej ściem do szkół dzie -
ci z tzw. wy żu de mog ra ficz ne go licz ba ucz niów w je dy nej szko le pod sta wo wej wzros ła do po nad ty sią ca
(szko ła ta by ła prze wi dzia na na o ko ło 400-500 ucz niów). Wiel kie kla sy, li czą ce po nad 40 dzie ci, nau ka
na trzy zmia ny – wszys tko to bar dzo ut rud nia ło nor mal ny tok nau cza nia i pra wid ło we wy cho wa nie.

autor Bogumił Kuźniewski



ALBO 11 (222) Listopad 2014 r. Strona 9

W szko łach soc ja lis tycz nych kła -
dzio no du ży na cisk na wy cho wa nie
i de o lo gicz ne. Te mu ce lo wi słu ży ły
róż no rod ne dzia ła nia pop rzez nau -
czy cie li, or ga ni zac je spo łecz ne i ucz -

niow skie. W szkol nym ka len da rzu
im prez niez wyk le waż ne by ły co rocz -
ne ob cho dy świę ta Lu do we go Woj -
ska Pol skie go, wy bu chu Re wo luc ji
Paź dzier ni ko wej, ut wo rze nia Ar mii

Czer wo nej, 1 Ma ja, Dnia Zwy cięs -
twa. Pow szech nie czczo no ko mu nis -
tycz nych bo ha te rów, ta kich jak: Lud -
wik Wa ryń ski, Fe liks Dzier żyn ski, Ka -
rol Świer czew ski, Wło dzi mierz Le nin,
Ka rol Marks i in nych. Kształ to wa no
swo iś cie po ję ty pat rio tyzm, wy bie ra -
jąc tyl ko ta kich pol skich bo ha te rów,
któ rzy pa so wa li do has ła wal ki o wol -
ność i de mok rac ję, o czy wiś cie soc ja -
lis tycz ne o raz o tzw. pos tęp spo łecz -
ny. In ni bo ha te ro wie nie is tnie li, tak -
że waż ne kie dyś świę ta pań stwo we
od esz ły w nie pa mięć. Z wiel ką pom -
pą ob cho dzo no set ną rocz ni cę u ro -
dzin W. Le ni na. Z tej o kaz ji w ca łej
Pol sce or ga ni zo wa no a ka de mie, wie -
czor ni ce, kon cer ty, po ka zy fil mów.
Ten wy jąt ko wo o hyd ny i zbrod ni czy
czło wiek zos tał wyk re o wa ny na jed ną
z naj waż niej szych pos ta ci w dzie jach
Pol ski i świa ta.

Nau czy cie li i ucz niów zmu sza no
do ak tyw ne go u czes tni cze nia w tych
im pre zach. Przez wie le dni trwa ły
przy go to wa nia do a ka de mii, na któ -
rych re cy to wa no wier sze i śpie wa no
od po wied nie pieś ni, np. na u ro czys -
tym a pe lu z o kaz ji 20-le cia is tnie nia
OR MO dziew czyn ki zaś pie wa ły dwie
pio sen ki: „I de al ny sier żant” i „Nasz
ta to i my”. Po mi mo tych i de o lo gicz -
nych wy na tu rzeń Szko ła Pod sta wo -
wa nr 2 od eg ra ła is tot ną ro lę i wy -
war ła du ży wpływ na wy cho wa nie
ok. ty sią ca ucz niów w cią gu 11 lat
swe go is tnie nia. W u bieg łym ro ku
mi nę ła 50 rocz ni ca pow sta nia szko ły
1000-le cia, a w tym ro ku mi ja 40
rocz ni ca jej zam knię cia. 

Op ra co wa no 
na pod sta wie kro ni ki szkol nej

Bo gu mił Kuź niew ski

Sza now na Re dak cjo!

Od dwóch lat na ła mach ol szty nec kie go pis ma „AL BO” to czy się dys kus ja
na te mat Tan nen ber gu – Den kma lu. W ra mach tej dys kus ji pa da ły róż ne pro -
po zyc je, któ re na le ża ło by przy pom nieć. Z jed nej stro ny – rep re zen to wa ne
przez Bo gu mi ła Kuź niew skie go To wa rzys two Przy ja ciół Ol sztyn ka o po wia da
się za częś cio wą od bu do wą pią tej wie ży Tan nen ber gu, a by za cho wać pa mięć
o Hin den bur gu i przy o kaz ji ucz cić o fia ry I woj ny świa to wej.

Z dru giej zaś stro ny – nies for ma li zo wa na gru pa miesz kań ców Ol sztyn ka
pro po no wa ła i da lej po zos ta je przy tej pro po zyc ji, a by w miej scu po chów ku
20 niez na nych żoł nie rzy nie miec kich pos ta wić krzyż o raz w dal szym cią gu po -
rząd ko wać mo gi ły po leg łych w I woj nie świa to wej, za rów no żoł nie rzy nie -
miec kich, jak i ro syj skich.

Czy ta jąc ko lej ne wy da nia „Al bo” do wia du je my się, że po mysł pa na Bo gu -
mi ła Kuź niew skie go i TPO roz sze rza się na ut wo rze nie Eu ro pej skie go Par ku
His to rii i Pa mię ci łą czą ce go w TRÓJ KĄT PA MIĘ CI – Tan nen berg- Den -
kmal, Sta lag I B Ho hen ste in i Cmen tarz Wo jen ny w Sud wie. Ta kie po łą cze -
nie his to rii bar dziej zak ra wa nam na „ trój kąt ber mu dzki”, któ ry wszys tko
poch ła nia. W tym przy pad ku właś nie poch ła nia na szą pa mięć i toż sa mość. 

Na sze od czu cie jest ta kie, że TPO i pan Bo gu mił Kuź niew ski, mó wiąc ko -
lok wial nie, „za fik so wa ło się na Tan nen berg, a ściś lej na Tan nen berg – Den -
kmal” i chce po łą czyć, re la ty wi zu jąc i up rasz cza jąc his to rię, in sty tuc jo nal nie
od ręb ne ze swej is to ty fak ty his to rycz ne. Cho dzi o to byś my po ję li, że mi li ta -
ryzm nie miec ki, za rów no z I czy II woj ny świa to wej, był spro wo ko wa ny przez
„ wschod nią, az ja tyc ką dzicz” i bro nił się przed  „współ czes ny mi Hu na mi”.
Dla nas jest to cy nicz na zag ryw ka łą czą ca spek ta ku lar ne nie miec kie zwy cięs -
two z sier pnia 1914 ro ku, czy li z I woj ny świa to wej, z nisz cze niem i u pod le -
niem jeń ców w II woj nie świa to wej. Zwy cięs two i u pod le nie lu dzi nie mo że łą -
czyć się w jed ność mo ral ną, na wet pod tak in te li gen tną naz wą jak Eu ro pej ski
Park His to rii i Pa mię ci. Są gra ni ce, któ rych nie po win no się przek ra czać z
sza cun ku dla po leg łych i dla współ czes nych pa mię ta ją cych tra ge dię wo jen ną.

We wrześ nio wym „Al bo” (9/2014), czy ta jąc ar ty kuł pa na Bo gu mi ła Kuź -
niew skie go  pt.„Kon fe ren cja”, do wia du je my się, że by ła 2- dnio wa kon fe ren -
cja zor ga ni zo wa na przez Zwią zek Sto wa rzy szeń Nie miec kich na War mii i Ma -
zu rach i To wa rzys two Przy ja ciół Ol sztyn ka z o kaz ji 100. rocz ni cy I woj ny
świa to wej i bit wy pod Tan nen ber giem.

I nie by ło by w tym nic dziw ne go, a ni nies to sow ne go, że ta ko wa kon fe ren -
cja się od by ła, gdy by nie pew ne nie do po wie dze nia, prze mil cze nia, a na wet
ob raź li we in sy nu ac je wyp ły wa ją ce od jed ne go z re fe ren tów kon fe ren cji i au to -
ra ar ty ku łu o tej że kon fe ren cji. Dla te go, jeś li cho dzi o nie do po wie dze nia i
prze mil cze nia, to poz wo li my so bie na za ję cie nas tę pu ją ce go sta no wis ka.

Pan B. Kuź niew ski pi sząc o pro jek cie Eu ro pej skie go Par ku  His to rii i Pa -
mię ci wspom niał, cyt: „Zna mien ne by ło to, że ta kie o pi nie ( czy li po zy tyw ne)
wy ra ża li głów nie Po la cy, stro na nie miec ka za cho wy wa ła da le ko i dą cą os troż -
ność”, a le nie do po wie dział, dla cze go stro na nie miec ka tak właś nie się za cho -
wa ła. O tóż są dzi my, że dla te go iż w Niem czech ob o wią zu je tzw. us ta wa an ty -
na zis tow ska, a pom nik Tan nen berg- Den kmal, ja ko pom nik Chwa ły III Rze -
szy z na da nia Hit le ra w 1935 r., wpi su je się w tę us ta wę. O ka za ło się, że wy -
po wia da ją cy się na tej kon fe ren cji Po la cy „ by li bar dziej pa pies cy od sa me go
pa pie ża”. W tym miej scu war to przy pom nieć jesz cze  fakt, któ ry był przed sta -
wia ny na nie daw nej wys ta wie w Ol szty nie au tor stwa pa ni Do ro ty Niez nal skiej
na te mat Tan nen ber gu - Den kma lu. By ło tam po da ne, że w Niem czech  w
l.80-tych XX w., w Ba wa rii,  pow stał z i nic ja ty wy dzie ci wy sied leń ców z Prus
Wschod nich tzw. „Ma ły Tan nen berg”- czy li rep li ka pom ni ka w ska li 1:5. Ob -
ec nie to za ło że nie pom ni ko we zos ta ło roz eb ra ne właś nie dla te go, że by nie

przy po mi na ło cza sów hit le row skich, bo z tym pom ni kiem jest zwią za ny w
pew nym sen sie po czą tek na zis tow skiej dyk ta tu ry.

Zu peł nie niez ro zu mia ła w ar ty ku le p. Bo gu mi ła Kuź niew skie go jest je go
ar gu men tac ja o pot rze bie, czy wręcz ko niecz noś ci pow sta nia Eu ro pej skie go
Par ku His to rii i Pa mię ci o raz kul ty wo wa nia tym sa mym pa mię ci o Tan nen -
ber gu- Den kma lu.

Au tor po da je przyk ła dy ob cho dów 100. rocz ni cy I woj ny świa to wej w in -
nych mias tach woj. war miń sko – ma zur skie go i w Ros ji. Pi sze m.in. tak: „Na -
wet w ob wo dzie ka li nin gra dzkim przy go to wa no wiel ką re kon struk cję bit wy
pod Gą bi nem o raz wy da no bo ga to i lus tro wa ną pub li kac ję książ ko wą o wal -
kach w Pru sach Wschod nich”. I co z te go wy ni ka?

Zro zu mia łe jest za cho wa nie Ros jan, bo pod Gą bi nem ( ob ec nie Gu siew )
to właś nie Ros ja nie od nieś li zwy cięs two nad Niem ca mi. Ros ja nie czci li pa -
mięć swo ich po leg łych i swo je zwy cięs two pod Gą bi nem, a nie pa mięć zwy -
cięs kiej dla Niem ców bit wy pod Wap le wem, czy Ol sztyn kiem, naz wa nej przez
pro pa gan dę nie miec ką II bit wą pod Tan nen ber giem dla odreagowania
Grun waldu 1410 r.

Szko da, że sza no wa ny i ce nio ny ol szty nec ki his to ryk, pan Bo gu mił Kuź -
niew ski, u wa ża lu dzi i na czej myś lą cych na te mat Tan nen ber gu - Den kma lu,
za pa ra no i ków, pi sząc: „ Nie mal wszys cy pod cho dzą już do te ma tu bit wy pod
Tan nen ber giem w spo sób rac jo nal ny, tyl ko w śro do wis ku ol szty nec kim is tnie -
ją na dal cho rob li we lę ki i pa ra no icz na ob ses ja na tym pun kcie. Wy ni ka to za -
pew ne z bra ku pod sta wo wej , rze tel nej wie dzy na ten te mat”. Wy pa da tyl ko
spy tać au to ra ar ty ku łu, ja kież to stu dia me dycz ne u koń czył, by sta wiać ta ką
diag no zę w sto sun ku do o po nen tów w kon kret nej spra wie?

War to w tym miej scu do po wie dzieć, że na te mat pro jek tu pow sta nia Eu ro -
pej skie go Par ku His to rii i Pa mię ci wy po wie dział się Wo je wó dzki Ko mi tet
Och ro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa w Ol szty nie dzia ła ją cy przy wo je wo dzie
war miń sko- ma zur skim, o ce nia jąc po mysł niep rzy chyl nie. Wno si my więc, że
gro no i na czej myś lą cych nie za wę ża się tyl ko do śro do wisk ol szty nec kich.
Miesz kań cy Ol sztyn ka wca le nie mu szą go dzić się na re a li zac ję pos tu la tów p.
B. Kuź niew skie go. Nie mu szą więc dok ła dać się, na wet przy wspar ciu fi nan -
so wym z U nii Eu ro pej skiej, do u rzą dza nia kon tro wer syj ne go Eu ro pej skie go
Par ku His to rii i Pa mię ci na te re nie by łe go pom ni ka Tan nen berg. I tym sa -
mym szcze gól ne go wy róż nie nia bit wy pod Ol sztyn kiem w 1914 r., a już na
pew no – świę to wa nia przy tym zwy cięs twa mar szał ka Hin den bur ga.

A tak już zu peł nie na za koń cze nie, to chce my się za py tać, po co pow sta je
Mul ti me dial ne Mu zeum Sta la gu IB Ho hen ste in i His to rii Ol sztyn ka? Z te go
co wy czy tać moż na w „Al bo”, to właś nie mu zeum ma przyb li żać i ut rwa lać
pa mięć o jeń cach z II woj ny świa to wej ud rę czo nych w Sta la gu IB, jak i his to -
rię Ol sztyn ka, w któ rą to wpla ta się rów nież bit wa pod Ol sztyn kiem ja ko jed -
na z wie lu w dniach 28-29 sier pnia 1914 ro ku. Po ka zy wa ny ma być wi zu al nie
rów nież pom nik Tan nen berg- Den kmal. Dzię ki ob ec nej tech ni ce zwie dza ją cy
bę dą mog li prze nieść się w cza sie i przes trze ni tak, by prze żyć ob o zo we ży cie,
jak i dzia ła nia wo jen ne z I i II woj ny świa to wej. I to po win no wys tar czyć!

P.S.
Lu dziom pa mię ta ją cym II woj nę świa to wą Tan nen berg ko ja rzy się z ges ta -

pow ską ak cją pod kryp to ni mem właś nie „ Tan nen berg”, a pro wa dzo ną na ty -
łach Weh rmach tu pod roz ka zem Re in har da He yd ri cha w dniach od 1 IX do
25 X 1939 ro ku w ce lu lik wi dac ji pol skiej in te li gen cji (In te li gen zak tion), w wy -
ni ku któ rej stra ci ło ży cie po nad 20 tys. Po la ków.

Po zos ta wia my to ku pa mię ci i za du mie.
Z po wa ża niem:

Sta nis ła wa Zią tek, A lic ja Chrza now ska, Luc jan Ho dy ra

W roku szkolnym 1963/64 pierwsza klasa liczyła 39 uczniów.

List do redakcji
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Le gio ny to – żoł nier ska nu ta,
Le gio ny to – stra ceń ców los,
Le gio ny to – ry cer ska bu ta,
Le gio ny to – o fiar ny stos.

Ref. My Pier wsza Bry ga da….
Strze lec ka gro ma da, 
Na stos rzu ci liś my
Swój ży cia los,
Na stos, na stos!

Mó wi li, żeś my stu ma nie ni,
Nie wie rząc nam, że chcieć to móc,
La liś my krew o sa mot nie ni,
A z na mi był nasz dro gi Wódz.

Ref. My Pier wsza Bry ga da…

O i leż mąk, i leż cier pie nia,
O i leż krwi, prze la nych łez,
Po mi mo to nie ma zwąt pie nia,
Do da je sił, węd rów ki kres.

Ref. My Pier wsza Bry ga da…
/…/
U mie liś my w o gień za pa łu,
Mło dzień czych wiar roz nie cić skry,
Nieść ży cie swe dla i de a łu
I swo ją krew i ma rzeń sny.

Ref. My Pier wsza Bry ga da…

O MAR SZU PIER WSZEJ BRY GA DY Mar sza -
łek Pol ski Jó zef Pił sud ski w 1924 ro ku po wie -
dział, że jest naj dum niej szą pieś nią, ja ką kie dy kol -
wiek Pol ska stwo rzy ła. Pieśń pat rio tycz na, ob ec -
 nie z na da nia mi nis tra ob ro ny na ro do wej „Pieśń
Rep re zen ta cyj na Woj ska Pol skie go” u ka zu je naj -
szla chet niej sze ce chy pił sud czy ków, któ rzy wa -
lecz nym czy nem to ro wa li dro gę Nie pod leg łej.
Sło wa tej pieś ni od da ją moc nym żoł nier skim to -
nem sens pod ję tej w 1914 ro ku wal ki. Czcząc
pat rio tyzm i bo ha ter stwo le gio nis tów w 100 rocz -
ni cę Wiel kie go Czy nu, skie ruj my na szą pa mięć
ku po ez ji tam tych cza sów.

Wie lu pi sa rzy i po e tów o li czą cym się do rob ku
li te rac kim zwią za ło swój los z Le gio na mi Jó ze fa
Pił sud skie go. Wie lu zło ży ło przysz łej wol nej Oj -
czyź nie naj więk szą o fia rę, z włas ne go ży cia.
Na zaw sze po zos ta li tam, gdzie wal czy li, na twar -
dym żoł nier skim szla ku. 

Był wśród nich żoł nierz I Bry ga dy Le gio nów,
Sta nis ław Dłu gosz /1892 – 1915/. Dob rze za po -
wia da ją cy się po e ta, au tor wier szy pat rio tycz no –
żoł nier skich zgi nął w wie ku 23 lat w bit wie pod
Lu bar to wem. W lis to pa do wy dzień 1914 ro ku
na pi sał przej mu ją cy do głę bi ut wór, któ ry za ty tu -
ło wał „List”. 

Sia dam i pi szę list
Kie dy – i jak wyś lę,
czy doj dzie do tam tych rąk?
Dziś myś leć nie chcę – nie myś lę.

Bo prze cież tak czy tak
chmu ry bag ne tów nie zrzed ną
w dłu gą je sien ną noc.
Niep raw daż? Więc wszys tko jed no!

A jed nak bar dzo bym chciał,
że by choć jed no zda nie
przesz ło przez og ni błysk
w lis to pa do we za ra nie.

O ra my mo je go ok na
u de rza go rą ca fa la - 
hu czy roz gło sem min
i wieś za wsią za pa la.

Cze kam, aż doj dzie tu
i mnie w swój wir za gar nie
Zgas ły po ża ru og nie - 
tak głu cho wo kół, cmen tar nie – 

I nie do koń czo ny list – 
Kto go – i kie dy wyś le?
Gdzie pój dzie? Czy ku Ło dzi,
czy na piasz czys te nad wiś le?

Do czy ich doj dzie rąk?
Że by choć jed no zda nie
przesz ło przez og ni błysk
w lis to pa do we za ra nie – 

Po e tyc ka proś ba mło de go żoł nie rza, pros to z
po la wal ki, sta ła się, nies te ty, smut nym po żeg na -
niem, któ re go on sam za pew ne nie prze wi dy wał.
To mik po ez ji Sta nis ła wa Dłu go sza „Przed zło tym
cza sem”, wy da ny poś mier tnie, przed mo wą o pat -
rzył An drzej Strug /1871 – 1937/, pi sarz, au tor
zna nej try lo gii „Żół ty krzyż”, też le gio nis ta. 

Żoł nier ską dro gę ku wol noś ci wyb rał po e ta
Jó zef Mącz ka /1877 – 1918/. Ze swo ją II Bry ga -
dą Jó ze fa Hal le ra prze szedł dłu gi bo jo wy szlak aż
po Dniepr i Ku bań. Wal czył w bit wie pod Ka nio -
wem na Uk ra i nie. Za koń czył ży cie w przed ed niu
od zys ka nia nie pod leg łoś ci w Pasz kow skiej Sta ni -
cy pod Je ka ty no da rem /ob ec nie Kras no dar/.
Zmarł na cho le rę. Swo je ut wo ry og ła szał w pra -
sie, a ich część /tom pt. „Sta rym szla kiem”/ wy -
dał w 1917 ro ku. W cza so piś mie „Żoł nierz Pol -
ski”, re da go wa nym przez zna ne go pi sa rza, rów -

nież pił sud czy ka, Ju liu sza Ka de na – Ban drow -
skie go /1885 – 1944/, o Jó ze fie Mącz ce na pi sa -
no tak: „Był jak błys ka wi ca wo jen ne go u nie sie -
nia, ja ko ten lot ry cer ski ku pro mien nej chwa le”.
Twór czość po e ty naz wa no ry cer ską o po wieś cią,
dum ką wo jen ną, a je go sa me go – śpie wa kiem lo -
sów to wa rzy szy bro ni.

Jó zef Mącz ka sła wił męs two, a le i fan taz ję pol -
skich u ła nów:

Za wo ła ła Cię mar na skrzyd la ta - 
Słod kieć u rzek ło wo ła nie…
W dal ku so bie zwa bi ła Cię zwiew na - 
Po le cia łeś na ko niu w kraj świa ta!
Za wo ła ła Cię sła wa – kró lew na
U ła nie!

/Z wier sza „Rot mis trzo wej sła wie”/

A le nie tyl ko, złud na częs to, sła wa i u łań ska
fan taz ja by ły te ma ta mi ut wo rów Jó ze fa Mącz ki.
On, żoł nierz le gio nis ta, doś wiad czył gro zy woj ny,
za rów no w o ko pach, jak i na po lu wal ki, wśród
hu ku dział i kul ka ra bi no wych. W Jab łon ce Bo ro -
wej w paź dzier ni ku w 1915 ro ku pow stał zna ny
wiersz „Sza re ro ty”, w któ rym po e ta na wią zał do
częs te go w li te ra tu rze mo ty wu snu o wol noś ci.
Ów sen, ma rze nie Po la ków, miał stać się rze czy -
wis toś cią w 1918 ro ku.

Nam nie gra ją trę ba cze sur mo wi
a ni kot ły nam bi ją zwy cięs two…
Na u go rach, wśród si nych pus tko wi - 
Śmierć jest ci cha i ci che jest męs two - 
i grób ci chy – u mszys tych wez gło wi
/…/
A ni jas ne nam w słoń cu lśnią gro ty,
a ni mun dur zab łyś nie jas kra wie…
I dziem – sza ra ko lum na pie cho ty - 
węd ru ją ce w od lo tach żu ra wie…

Je no sen nasz jest cud ny, sen zło ty,
sen WOL NOŚ CI – co ma rzy się w sła wie!

Mniej zna ny wiersz Jó ze fa Mącz ki „Spraw da -
le kich pra og rom ne zja wis ka” jest po nad cza so -
wym prze ka zem po e tyc kim, nie sie bo wiem na -
dzie ję, a le i wiz ję przysz łych cza sów, wol nych od
u cis ku i znie wo le nia.

Dni mi ja ją jak wich ry je sien ne - 
la ta le cą jak dni nad na mi…
La ta – wie ków szu mią ce skrzyd ła mi,
na dzie ja mi stu le ci brze mien ne…

La ta i dą – i dni wiel kie jak la ta,
a dzień każ dy no wą przysz łość wy ku wa - 
Bło gos ła wion ten za is te kto czu wa
ko mu ży wot jak bez sen na jest cza ta!
/…/

Bło gos ła wion – ko go trud nie zmo że,
iż się jesz cze wy le je krwi mo rze,
za nim RA DOŚĆ tę zie mię po się dzie!

A nad krew tę – nad za męt pa dol ny -
na og rom nym na ro dów kur ha nie,
wiel ka zja wa przysz łoś ci pow sta nie,
no wy zie mi tej cud: Czło wiek wol ny!

OPLĄTANI POEZJĄ DLA NIEPODLEGŁEJ
Pat rio tyzm ro dzi się już we wczes nej mło doś ci, jest czymś bar dzo o so bis tym i wy ra żo nym naj -

szla chet niej szą for mą pop rzez ak tyw ną dzia łal ność, a le i pop rzez po ez ję. 
Z lis tu po et ki Ja ni ny Dob ro wol skiej.
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Tej wsze cho gar nia ją cej wia ry nie po dzie lał Wła -
dys ław Bro niew ski, po e ta, rów nież le gio nis ta. W
la tach II Rze czy pos po li tej, kry tycz nie nas ta wio ny
do ów czes nych sto sun ków po li tycz no – spo łecz -
nych, z go ry czą wspo mi nał swo ją le gio no wą
przesz łość, uj mu jąc tam te ob ra zy w po e tyc kich sło -
wach wier sza „Mło dość”. 

I co raz cię żej by ło nieść gło wę na ple cach
i co raz czar niej by ło w la sach na Wo ły niu.
Ej, pa nie po rucz ni ku, wys muk ły jak świe ca, 
ja wie dzia łem, że cie bie ku la nie o mi nie.

Zet rę ci z ust rę ka wem tę czer wo ną ro sę,
źle tu le żąc na zie mi wśród koń skie go ścier wa,
po dziel my się jed nym cien kim pa pie ro sem
I skra dzio ną z wę gier skich ta bo rów kon ser wą…

Nie chcesz, sta ry, co?...Nie wiem gdzie cię za ko pa li – 
Pod Czar to rys ką Gó rą? Kuk lą? Ka mie niu chą?
Dziś już nie ma ni ko go z dwu nas tej kom pa nii
i two jej ma cie jów ki wciś nię tej na u cho.

Roz ta pia ła się mło dość brud nym, mok rym śnie -
giem…

/z to mu „Wiat ra ki” 1925/

Wspom nia ny wy żej Ju liusz Ka den – Ban drow -
ski , au tor książ ki o le gio nis tach „Pił sud czy cy” o raz
wie lu, jak by w mar szu spi sy wa nych do ku men tów
chwi li /”Mo gi ły”, „Przy mie rze serc”/, na pi sał o
po leg łych żoł nie rzach: „Nau czy liś my się tra cić i
cier pieć, by zys kać”

/”Pił sud czy cy”, Bia łys tok 1990, s. 76/

Mo gi ły nad Sty rem
Tra gicz ny los spot kał pi sa rza i po e tę, a tak że

mi łoś ni ka i znaw cę Tatr, Je rze go Żu ław skie go
/1874 – 1915/. Był on współ za ło ży cie lem Tat -
rzań skie go O chot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we -
go, a od 1914 ro ku wal czył w sze re gach strzel ców,
a nas tęp nie pra co wał w De par ta men cie Woj sko -
wym i współ re da go wał pis mo le gio no we „Do bro -
ni”. Zmarł na ty fus w szpi ta lu woj sko wym. Jed nym
z os tat nich li ry ków Je rze go Żu ław skie go jest zna ny
wiersz „Do mo ich sy nów”, ok reś lo ny ja ko pieśń le -
gio no wa. 

Syn ko wie mo i, po szed łem w bój,
jak wasz dzia dek, a oj ciec mój,
/…/
Syn ko wie mo i, da nam to Bóg,
że spad ną wresz cie kaj da ny z nóg,

i nim wy męs kich doj dzie cie sił,
ja wą się sta nie, co dzia dek śnił:
szczęś ciem zak wit nie krwią wie ków żyz ny
łan na szej wol nej Oj czyz ny!...

Po e ta, a za ra zem dzia łacz nie pod leg łoś cio wy i
le gio nis ta 1 puł ku u ła nów Wła dys ła wa Praż now -
skie go – Be li ny, Bo les ław Lu bicz Za hor ski /1877
– 1922/ jest au to rem słów pięk nej i po pu lar nej
pieś ni, któ rą śpie wa ją ko lej ne po ko le nia Po la ków. 

Nie no szą lam pa sów, lecz sta ry ich strój,
Nie no szą ni sreb ra, ni zło ta,
Lecz w pier wszym sze re gu po dą ża na bój
Pie cho ta, ta sza ra pie cho ta.

Ref. Ma sze ru ją chłop cy, ma sze ru ją
Ka ra bi ny błysz czą, sza ry strój,
A przed ni mi drzew ce sa lu tu ją,
Bo za na szą Pol skę i dą w bój!

I i dą, a w słoń cu ko ły sze się stal,
dziew czę ta zer ka ją zza pło ta,
A o czy ich dum nie ut kwio ne są w dal,
Pie cho ta, ta sza ra pie cho ta.

Ref. Ma sze ru ją chło cy….

Nie gra ją im sur my, nie hu czy im róg,
A śmierć im pod sto py się mio ta,
Lecz w pier wszych sze re gach po dą ża na bój
Pie cho ta, ta sza ra pie cho ta.

Ref. Ma sze ru ją chłop cy….

Mia ro wo bag ne tów ko ły sze się łan,
A w ser cu ich szcze ra o cho ta,
Ze śpie wem do bo ju wy ru sza jak w tan,
Pie cho ta, ta sza ra pie cho ta.

Ref. Ma sze ru ją chłop cy…..

Przy ję ło się są dzić w niek tó rych krę gach in te lek -
tu a lis tów, że to pi sa rze i po e ci stwo rzy li wo kół Jó -
ze fa Pił sud skie go au re o lę sła wy wo jen nej i bo ha -
ter stwa.

Mo że jest w tym część praw dy? Po zos ta ją jed -
nak niez bi te do wo dy na to, że to bry ga dier, ka wa -
ler Or de ru Vir tu ti Mi li ta ri, Mar sza łek Jó zef Pił sud -
ski roz po czął Wiel ki Czyn Nie pod leg łoś cio wy
1914 ro ku.

Bry ga dy er Pił sud ski
Kto jak on – nasz bry ga dy er Pił sud ski,
Pol skę w ser cu, śmierć w tor nis trze no sił,
Kto jak on, tak u Bo ga wyp ro sił,
by stąd od szedł naj ez dca kał muc ki?
Kto jak on, tak się z Bo giem tar go wał
pod Łow czów kiem, z krzy wą szab lą w rę ku,
o tę Pol skę, peł ną krwi i ję ku,
o tę Pol skę, któ rą wróg ra bo wał?
Kto jak on?
Pa mię taj cie to i mię,
co z tęs kno ty do Pol ski wy ros ło,
gdy wróg dep tał Ją z bu tą wy nios łą,
ca łą w og niu sto ją cą i w dy mie.
Ten żoł nier ski wy si łek nad lu dzki
wy swym dzie ciom w ko leb ce prze każ cie,
bo, jak w bu rzy ka pi tan na masz cie,
stał dziś w Pol sce bry ga dy er Pił sud ski.

/ Z to mi ku Ed war da Słoń skie go
„Ta, co nie zgi nę ła”, 1917 r./

Mar sza łek Pol ski Jó zef Pił sud ski po zos tał w ży -
wej pa mię ci Po la ków, dla te go do dziś w wie lu ro -
dzi nach prze cho wy wa ne są cen ne pa miąt ki zwią -
za ne z je go o so bą.

A lic ja Chrza now ska
Li te ra tu ra:

Mącz ka Jó zef, Sta rym szla kiem i in ne wier sze,
Kra ków 2009.
Ka den – Ban drow ski Ju liusz, Mo gi ły, Lub lin 1916.
Ka den – Ban drow ski Ju liusz, Pił sud czy cy, Bia łys -
tok 1990.
Po ez ja pol ska 1914 – 1939, War sza wa 1984.
„Żoł nierz Pol ski”, Kra ków, rocz ni ki 1918, 1919.

Józef Piłsudski w Druskiennikach nad Niemnem w 1926 roku.Józef Piłsudski w Druskiennikach nad Niemnem w 1926 roku.

Za cen ną fo tog ra fię Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go w Drus kien ni kach
dzię ku ję Jad wi dze Kuź niew skiej z do mu Wa si ta.
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MŁODZI MAJĄ GŁOS

W paź dzier ni ku w pro gach Gim -
naz jum im. Nob lis tów Pol skich Ol -
sztyn ku po ja wi li się dzien ni ka rze Ga -

ze ty Ol sztyń skiej. By li to pan Mi chał
Or łow ski i Ja kub Reć ko. Na sza kla sa
– 2a, w tym re dak to rzy szkol nej ga ze -

ty GIM PRESS, wraz z kla są 1f mia ły
moż li wość u czes tni cze nia w war szta -
tach dla mło dych dzien ni ka rzy. 

Głów nym te ma tem spot ka nia by -
ło dzien ni kar stwo ob y wa tel skie. Jest
to no wa for ma, któ ra u łat wia każ de -
mu pi sa nie i za is tnie nie w świe cie pi -
sar skim pop rzez pub li ko wa nie swo -
ich tek stów w in ter ne cie. Goś cie wy -
jaś ni li nam kim są dzien ni ka rze ob y -
wa tel scy. Są to o so by, któ re do ku -
men tu ją lo kal ne, cie ka we wy da rze -
nia, pro mu ją swo i mi tek sta mi naj bliż -
szą u li cę, o sied le, dziel ni cę, czy mias -
to. Do wie dzie liś my się też ja ki mi ce -
cha mi po wi nien cha rak te ry zo wać się
dzien ni karz up ra wia ją cy ten właś nie
ga tu nek. Po e moc jo nu ją cej dys kus ji

us ta li liś my, że nie po wi nien być nieś -
mia ły. Dzien ni karz to ktoś do ciek li -
wy, za an ga żo wa ny, ktoś ko mu za le ży
na tym, a by mieć wpływ na o ta cza ją -
cą go rze czy wis tość. 

Re dak to rzy u dzie li li nam wie lu
cen nych wska zó wek do ty czą cych pi -
sa nia fe lie to nu. Zgod nie pot wier dzi li,
że jest to jed na z naj trud niej szych
form, o pie ra ją ca się na doś wiad cze -
niu, e lok wen cji i u mie jęt noś ci zręcz -
ne go wła da nia war szta tem pi sar -
skim. Zap re zen to wa li rów nież tech ni -
ki two rze nia re por ta żu. Pod kreś li li,
że naj trud niej szą kwes tią jest tu po -
szu ki wa nie dob re go i in try gu ją ce go
te ma tu. Jest to właś nie naj bar dziej
cza soch łon na czyn ność, któ ra zaj mu -
je na wet 90% pra cy dzien ni ka rza.

Re a su mu jąc, pod kreś li li, że prak -
ty ka czy ni mis trza, cho dzi ło im za -
rów no o szko le nie war szta tu pi sar -
skie go, jak i o czy ta nie róż no rod nych
tek stów. Ob aj pa no wie zaz na czy li, że
czy ta nie nas roz wi ja, a się ga nie po
róż no rod ne for my i sty le bę dzie stop -
nio wo wzbo ga ca ło nasz war sztat. 

No e la Bed na rek
Pau li na Ma ko siej

Dzia ła nia by ły róż no rod ne i za czę -
ły się już we wrześ niu, kie dy szko ła
włą czy ła się do ak cji Na ro do we Czy -
ta nie Sien kie wi cza. 6 wrześ nia miesz -
kań cy Ol sztyn ka, od po wia da jąc na a -
pel Pre zy den ta RP, zeb ra li się na ryn -
ku, a by pub licz nie czy tać dzie ła Hen -
ry ka Sien kie wi cza. 

Ak cja na ryn ku skoń czy ła się w
so bo tę, na to miast nau czy cie le ję zy ka
pol skie go i bib lio te ki szkol nej kon ty -
nu o wa li ją w szko le jesz cze przez nas -
tęp ny ty dzień. Moż na też by ło ob ej rzeć
w bib lio te ce szkol nej film do ku men tal -
ny o ży ciu i twór czoś ci nob lis ty. 

18 wrześ nia bie żą ce go ro ku u ka -
zał się spec jal ny nu mer szkol nej ga -
zet ki GIM PRESS, w ca łoś ci poś wię -
co ny Hen ry ko wi Sien kie wi czo wi.
Zna laz ły się w nim in for mac je o ży -
ciu, pod ró żach, ut wo rach pi sa rza.

Ko lej nym przed sięw zię ciem by ła
wy ciecz ka do Grun wal du na tur niej
ry cer ski „Je sień Śred nio wie cza”. By -
ła to zna ko mi ta o kaz ja do poz na nia
śred nio wiecz nych zwy cza jów ry cer -
skich, któ re tak pięk nie o pi sał H.
Sien kie wicz w po wieś ci „Krzy ża cy”. 

Po raz ko lej ny mło dzież mog ła zo -
ba czyć wal ki ry cer skie zap re zen to wa -
ne w Gim naz jum im. Nob lis tów Pol -
skich przez Brac two Ry cer skie Kon -
went św. Piot ra w Ol sztyn ku. W je go

skład wcho dzą stu den ci i ucz nio wie
szkół śred nich, a kie dyś - ucz nio wie
na sze go gim naz jum. Po po ka zie
walk ucz nio wie ob ej rze li dwa fil my
nak rę co ne na pod sta wie po wieś ci H.
Sien kie wi cza – „Krzy ża cy” w re ży se -
rii A lek san dra For da o raz „Og niem i
mie czem” w re ży se rii Je rze go Hoff -
ma na. 

Ko lej ne dzia ła nie to zor ga ni zo wa -
nie wy cie czek – na Lit wę i do Mal -
bor ka, pod czas któ rych ucz nio wie
zwie dzi li śred nio wiecz ne zam ki. Na
Lit wie mło dzież ob ej rza ła licz ne za -
byt ki, w tym wznie sio ny w XIV-XV w.
za mek w Tro kach. Na to miast w Mal -
bor ku poz na li his to rię zam ku krzy -
żac kie go, któ ry uz na wa ny jest za
pom nik his to rii i wpi sa ny na lis tę
świa to we go dzie dzic twa U NES CO. 

W ra mach pro jek tu w szko le od -
by ło się wie le kon kur sów. W kon kur -
sie na naj cie kaw szą ga zet kę poś wię -
co ną Sien kie wi czo wi u czes tni czy ły
wszys tkie kla sy. Pra ce nag ro dzo nych
i wy róż nio nych klas mog li ob ej rzeć
ro dzi ce i zap ro sze ni goś cie. 

Kon kurs plas tycz ny był re a li zo wa -
ny na lek cjach plas ty ki i na za ję ciach
ar tys tycz nych. Wzię li w nim u dział
ucz nio wie klas I i II. Za da nie po le ga -
ło na wy ko na niu i lus trac ji do wyb ra -
ne go frag men tu „Krzy ża ków”.

W paź dzier ni ku zos tał przep ro wa -
dzo ny kon kurs his to rycz no – li te rac -
ki. Je go u czes tni ka mi by li ucz nio wie
klas II. Od po wia da li na py ta nia do ty -
czą ce fak tów z ży cia H. Sien kie wi cza
o raz in for mac ji his to rycz nych za war -
tych w je go po wieś ciach. W dru gim
e ta pie kon kur su mło dzież re da go wa -
ła list. Pow sta łe pra ce zos ta ły za -
miesz czo ne w ko lej nym wy da niu ga -
zet ki GIM PRESS.

Nau czy cie le przy go to wy wa li wie le
in for mac ji o pi sa rzu, o je go ży ciu o -
so bis tym i twór czoś ci, a nas tęp nie we
wszys tkich kla sach przep ro wa dzi li
test wie dzy o nob liś cie.

7 paź dzier ni ka gru pa ucz niów z
kla sy IIIa zap re zen to wa ła wspa nia łą i
nie ty po wą lek cję ję zy ka an giel skie go
w for mie kon fe ren cji pra so wej z H.
Sien kie wi czem i je go cór ką Jad wi gą.
Pro jekt był ut rzy ma ny w kon wen cji
e po ki (wczes ne la ta 20 u bieg łe go
stu le cia), co pod kreś la ły pięk ne stro -
je przy go to wa ne przez ucz niów. 

W kla sach dru gich re a li zo wa ne
by ły pro jek ty e du ka cyj ne – ucz nio wie
pod kie run kiem nau czy cie li two rzy li
al bu my o ży ciu pi sa rza, pre zen to wa li
swo je pra ce na fo rum kla sy, dzie li li
się wie dzą zdo by tą sa mo dziel nie lub
na lek cjach. Cie ka we by ły lek cje ge -
og ra fii „Śla da mi bo ha te rów po wieś ci
Sien kie wi cza” , na któ rych ucz nio wie
przy go to wa li tab li cę in for ma cyj ną,
zaz na cza jąc miej sca pod ró ży pi sa rza
o raz bo ha te rów je go ut wo rów.

W ra mach dzia łań pro jek to wych us ta li liś my, iż dzien ni karz to o so ba, któ ra jest ob ser wa to rem i ko men ta -
to rem o ta cza ją cej ją rze czy wis toś ci. Dosz liś my wspól nie do kon kluz ji, iż praw dzi wy dzien ni karz nie mo że
bać się trud nych te ma tów. Swo i mi ar ty ku ła mi wi nien wzbu dzać za in te re so wa nie, pro wo ko wać, a le przed e
wszys tkim zmu szać czy tel ni ków do włas nych prze myś leń. Nasz pro jekt dzien ni kar ski wszedł ob ec nie w fa -
zę in ten syw ne go zbie ra nia doś wiad czeń. Mło dzi dzien ni ka rze poz na li już za sa dy e ty ki dzien ni kar skiej,
naj waż niej sze ga tun ki i od ro ku pro wa dzą rze tel nie ni niej szą rub ry kę. Te raz nad szedł czas na kon tak ty z
prak ty ka mi w tej dzie dzi nie. Pre zen tu je my re lac ję z pew nej cie ka wej wi zy ty .

Nie bądź cie nieś mia li!

Hen ryk Sien kie wicz - pat ron Gim naz jum

W ro ku szkol nym 2014/2015 w Gim naz jum im. Nob lis tów Pol skich w Ol sztyn ku re a li zo wa ny był pro jekt
e du ka cyj ny „Śla da mi Nob lis tów Pol skich”, poś wię co ny wy bit ne mu pi sa rzo wi i lau re a to wi Nag ro dy Nob la
w dzie dzi nie li te ra tu ry – Hen ry ko wi Sien kie wi czo wi. 
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Reklama

SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

tel/fax 519 29 50, 
519 13 87, Olsztynek,

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 

W bib lio te ce szkol nej od był się kon kurs „5 py -
tań”, na to miast 13 lis to pa da 2014 r. - kon kurs re -
cy ta tor ski „Po e tyc ka Przys tań” pro pa gu ją cy twór -
czoś ci pol skich lau re a tów Li te rac kiej Nag ro dy
Nob la, a tak że kształ to wa nie wraż li woś ci na pięk -
no ję zy ka oj czys te go. Zwy cięz cy kon kur su bę dą
rep re zen to wa li szko łę w II Mię dzysz kol nym Kon -
kur sie Re cy ta tor skim Po ez ji i Pro zy Pol skich Lau -
re a tów Nag ro dy Nob la „Po e tyc ka Przys tań”, 27
lis to pa da w na szym gim naz jum. 

Pod su mo wa niem do tych cza so wych dzia łań
zwią za nych z pro jek tem był spek takl te at ral ny
przy go to wa ny przez ucz niów pod kie run kiem nau -
czy cie lek: Gra ży ny Nies tęp skiej, Mał go rza ty Przy -

bu łow skiej i E wy Su cho dol skiej. W ro lę Hen ry ka
Sien kie wi cza dos ko na le wcie lił się Bar tek Mo roz.
Pięk na sce nog ra fia i stro je z e po ki, w ja kie by li ub -
ra ni ak to rzy, spra wi ły, że wi do wis ko og lą dało się z
praw dzi wą przy jem noś cią. Przed sta wie nie ob ej rze -
li ucz nio wie gim naz jum i goś cie i w tym ro dzi ce
ucz niów.

Pro jekt e du ka cyj ny „Śla da mi Nob lis tów Pol -
skich” re a li zo wa ny jest od kil ku lat. Dzia ła nia są
tak zor ga ni zo wa ne, a by włą czyć w nie jak naj wię -
cej o sób. Po ma ga ją tak że róż ne in sty tuc je, spon so -
rzy i ro dzi ce, u dos tęp nia jąc sprzęt, stro je lub an ga -
żu jąc się w in ny spo sób. Wszys tkim ser decz nie

dzię ku je my.
Ma my na dzie ję, że pod ję te dzia ła nia przy czy nią

się do wzros tu za in te re so wa nia li te ra tu rą pol ską, a
przed e wszys tkim twór czoś cią Hen ry ka Sien kie wi -
cza, któ ry pi sał nie tyl ko „ku pok rze pie niu serc”.

Szcze gó ło we re lac je z pro wa dzo nych dzia łań
moż na zna leźć na szkol nej stro nie in ter ne to wej
www.gimnazjum.olsztynek.com.pl. 

Danuta Salamon, 
Violetta Panasiuk – Michalak, 

koordynator projektu Gimnazjum im.
Noblistów Polskich w Olsztynku

Zap re zen to wa liś my w ten spo sób mło dym lu -
dziom (ucz nio wie SP w Ol sztyn ku) kuch nię kre so -
wą, któ ra za goś ci ła na na szych te re nach dzię ki o -
so bom przy by łym ze wscho du po II woj nie świa to -
wej. Sko rzys ta nie z pro fes jo nal nych kuch ni u moż li -
wił nam Zes pół Szkół w Ol sztyn ku.
Ko lej nym e ta pem z u dzia łem par tner skich bib lio -
tek z Dob re go Mias ta, Szczyt na, Dział do wa i Bar -
cze wa by ła gra miej ska „Poz naj sie bie i są sia da”.
U czes tni cy (ucz nio wie szkół gim naz jal nych) pod -
czas gry prze mie rza li ko lej ne pun kty kon trol ne na -
wią zu ją ce do his to rii i tra dyc ji re gio nal nych War -
mia ków, Ma zu rów, Kur piów, Kre so wia ków i Uk ra -
iń ców. Na sza bib lio te ka od po wia da ła w za ba wie
za sto is ko kul tu ry ma zur skiej. Pre zen to wa liś my je
pod czas wy jaz dów do Dob re go Mias ta (15.10), Szczyt -
na (22.10), Dział do wa (12.11) i Bar cze wa (19.11).

Grę w Ol sztyn ku przep ro wa dzi liś my 4 lis to pa -
da, a roz eg ra na zos ta ła w i de al nym miej scu do te -
go ty pu dzia łań – w ol szty nec kim skan se nie.
U czes tni ka mi by li ucz nio wie Gim naz jum SPSK
im. Ja na Paw ła II w Ol sztyn ku o raz Gim naz jum
im. Nob lis tów Pol skich w Ol sztyn ku. U dział w na -
szej grze wzię li też spec jal ni goś cie - bib lio te ka rze z
ok rę gu Bus ke rud w Nor we gii. O po wia da li mło -
dzie ży o Nor we gii o raz … częs to wa li gof ra mi z ko -
zim se rem. Wcześ niej spot ka li się z Bur mis trzem

Ol sztyn ka Ar tu rem Wroch ną o raz od wie dzi li na szą
bib lio te kę. By ła to re wi zy ta Nor we gów w Pol sce,
po nie waż we wrześ niu przed sta wi cie le bib lio tek
bio rą cych u dział w pro jek cie goś ci li w Nor we gii.

Pro jekt pod su mo wa ny zos tał 25 lis to pa da pod -
czas kon fe ren cji w Ol szty nie. 

Ser decz nie dzię ku je my za po moc w przep ro wa -
dze niu gry: Mu zeum Bu dow nic twa Lu do we go w

Ol sztyn ku, War szta tom Te ra pii Za ję cio wej w Ol -
sztyn ku, Res tau rac ji „Ra tu szo wa” w Ol sztyn ku,
Kar czmie w Skan se nie, ol szty nec kim szko łom gim -
naz jal nym o raz Pa ni E dy cie Płos kiej (Sklep „E dy ta”).

Pro jekt „Bib lio te ka miej scem spot kań wie lu kul -
tur” fi nan so wa ny jest z fun du szy E OG, po cho dzą -
cych z Is lan dii, Liech ten ste i nu i Nor we gii o raz
środ ków kra jo wych, a re a li zo wa ny jest przez Fun -
dac ję Roz wo ju Spo łe czeń stwa In for ma cyj ne go.
Wkład włas ny za pew nia ją: Pol sko-A me ry kań ska
Fun dac ja Wol noś ci o raz Bib lio te ka Na ro do wa
Nor we gii.

Ol szty nec ka bib lio te ka bra ła u dział w in te re su ją cym pro jek cie wie lo kul tu ro wym. Wszys tko
roz po czę ło się już w lis to pa dzie zesz łe go ro ku cyk lem szko leń i kon fe ren cji. Pier wszym dzia ła -
niem by ły zor ga ni zo wa ne na po cząt ku br. war szta ty ku li nar ne pod has łem „Go tuj z na mi…”.

„Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”
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Fes ti wal or ga ni zo wa li: Dys ku syj ny Klub Fil mo -
wy w Zes po le Szkół, Miej ski Dom Kul tu ry i Mło -
dzie żo wa Ra da Miej ska w Ol sztyn ku. U czes tni czy li
w nim op rócz mło dzie ży zap ro sze ni goś cie: I za be -
la Na wac ka dy rek tor Gim naz jum SPSK w Ol sztyn -
ku, E wa Or łow ska dy rek tor Zes po łu Szkół w Ol -
sztyn ku, E wa Szer sze niew ska dy rek tor MOPS w
Ol sztyn ku, Mi ros ław Ob ręb ski kie row nik Re fe ra tu
Oś wia ty, Kul tu ry i Pro moc ji U rzę du Mias ta w Ol -
sztyn ku.

O nag ro dę wal czy ły 23 fil my, zak wa li fi ko wa ne
po wstęp nej se lek cji: do ku men ty (tych naj wię cej),
fa bu ły, a ni mac je. Dwa naś cie fil mów zak wa li fi ko -
wa ło się do fi na łu, o ce nia ło je ju ry w skła dzie: An -
drzej Ci choc ki – o pe ra tor, re ży ser, sce na rzys ta,
zdo byw ca nag ro dy na Rho de Is land In ter na tio nal
Fes ti wal za film Las cie ni, Pa weł So ja – mło dy re -
ży ser ki na nie za leż ne go, An drzej Wa luk – ste re og -
ra fer 3D, Mar ty na Ma siak – stu den tka pro duk cji
fil mo wej w Kra ko wie. Mło dzież w wie ku od 13 do
19 lat, m.in. z Kielc, No we go Mias ta Lu baw skie go,
Ło dzi, Oś wię ci mia, Bia łe gos to ku, Ol szty na, Lu ba -
wy, Ol sztyn ka i o ko lic, Os tró dy, Gi życ ka, Ma ło pol -
ski zap re zen to wa ła w e tiu dach swo ją przes trzeń
na róż nych po zio mach – świat wew nęt rzny - na -
dzie je, zag ro że nia, lę ki, zew nęt rzną rze czy wis tość,
re lac je z in ny mi ludź mi, swo je hob by. Mło dzi lu -
dzie syg na li zu ją, że ob ser wu ją świat i to so bie naj -
bliż szy – szko łę, krąg przy ja ciół, o ko li ce przez nich
za miesz ki wa ne. Jed nak na po zio mie nar rac ji jest
jesz cze spo ro do zro bie nia. Więk szość fil mów to
luź ne im pres je, dob ry wstęp do po waż niej sze go
pro jek tu fil mo we go, jak zau wa żył An drzej Ci choc -
ki. Pow tó rzę u bieg ło rocz ną ref lek sję, że pre zen to -
wa ne fil my sta no wią cie ka wą ma te rię do dys kus ji
na te mat współ czes nej mło dzie ży.

Mas ter class z zap ro szo ny mi goś ćmi przyb li ży ło
u czes tni kom (ok. 60 o sób) świat fil mu. An drzej Ci -
choc ki pop ro wa dził war szta ty fil mo we, od niósł się
do ma te ria łu ja ki na des ła li u czes tni cy, by ły to is tot -
ne u wa gi, spos trze że nia, a le też pod po wie dzi, jak
pra co wać z ka me rą że by o siąg nąć e fekt, czy li
wzbu dzić e moc je u od bior cy. Zap re zen to wał swój
nag ro dzo ny film Las cie ni, któ ry pod da no a na li zie
for mal nej. An drzej Wa luk zap re zen to wał shor tfilm
Ko lek cjo ner, zre a li zo wa ny z Paw łem So ją w tech -
no lo gii 3D, a nas tęp nie po ka zał jak w „pros ty”
spo sób moż na re a li zo wać te go ty pu ma łe pro duk -
cje (o mó wił za gad nie nie pre zen tu jąc sprzęt i a na li -
zu jąc film). Pa weł So ja przed sta wił kil ka swo ich

nag ro dzo nych e tiud. Mło dych lu dzi za chę ca no do
o po wia da nia o świe cie ob ra za mi, od waż niej sze go
o pe ro wa nia pla na mi i nie ob a wia nia się zas ka ku -
ją cych u jęć. U czes tni cy ob ej rze li 23 kon kur so we
fil my. Ich pro jek cja wzbu dzi ła cie ka wą dys kus ję w
ku lu a rach fes ti wa lu.

Ja zap re zen to wa łam prog ram Fil mo te ki Szkol -
nej o raz film - fe lie ton z i nau gu rac ji Pra cow ni Fil -
mo te ki Szkol nej, zre a li zo wa ny przez mło dzież ol -
szty nec kie go Zes po łu Szkół.

Ju ry nie przyz na ło Grand Prix, a le wyb ra ło trzy
pro jek ty do głów nej nag ro dy: film „Ar chi tek ci na -
szej przes trze ni”, zre a li zo wa ny przez mło dych lu dzi
z Zes po łu Pla có wek Spec jal nych w Ol szty nie (pac -
jen ci on ko lo gicz ni) – film niez wyk ły pod wzglę dem
for my, a le też e moc ji, po łą cze nie do ku men tu z a ni -
mac ją, film fa bu lar ny „Bat man” Ka mi la Bran den -
bur ga z Kielc – spój na i z pas ją mło de go fil mow ca
o po wie dzia na his to ria o czymś, co…nie po win no
się zda rzyć o raz film …”Film”, zre a li zo wa ny z hu -
mo rem przez mło dych fil mow ców z Ło dzi – Mi -
cha ła Cięż kie go i Piot ra Pias ka. Przyz na no sześć
wy róż nień (szcze gó ły pod ar ty ku łem). Wszys tkim
gra tu lu je my.

War szta ty, pro jek cje i ga la od by ły się w Ki nie
Grun wald w Ol sztyn ku.

Fun da to ra mi nag ród by li: Pol ski In sty tut Sztu ki
Fil mo we, Sta ros two Po wia to we w Ol szty nie (do fi -
nan so wa nie pro jek tu Mo ja przes trzeń), Pań stwo
Sło dow nik (Top Mar ket), Nad leś nic two Ol szty nek,
a pat ro na mi fes ti wa lu: Fil mo te ka Szkol na, No we
Ho ry zon ty E du kac ji Fil mo wej, Sta ros two Po wia to -
we w Ol szty nie, Bur mistrz Mias ta Ol szty nek. 

An drzej Ci choc ki za dek la ro wał bliż szą współ -
pra cę z DKF w Zam ku; pop ro wa dzi war szta ty fil -
mo we dla mło dych pac jen tów z ZPS w Ol szty nie
ja ko wo lon ta riusz, jes teś my mu za to wdzięcz ni.

Or ga ni za to rzy już za po wia da ją nas tęp ną e dyc ję
w przysz łym ro ku.

Mag da le na Rud nic ka

WY RÓŻ NIE NIA:
„Zwy czaj ni lu dzie” - Mo ni ka Ła piń ska, Mo ni ka
Jan kow ska, Mar ta So bec ka, Ol szty nek
„Dzień w szko le”- Ka je tan Kru czek, Ow cza ry k.
Kra ko wa
„Co dzien ność” - A lek san der Skó rzew ski, Pa weł
Wiś niew ski, Mar ta Au kie wicz, Lu ba wa
„Lu dzka sła bość” - Prze mys ław Jan kow ski, Klau -
dia Szmi giel, Da niel War miń ski, Ol szty nek
„Long li fe” - A ga ta Ma siak z ko le ga mi, Ol szty nek,
Ol sztyn

FI NAŁ II MŁOD ZIE ŻO WE GO 
FES TI WA LU FIL MO WE GO 

„MO JA PRZES TRZEŃ”

Za koń czy ła się dru ga e dyc ja Mło dzie żo we go Fes ti wa lu Fil mo we go Mo ja przes trzeń. W tym
ro ku moż na mó wić o suk ce sie z kil ku waż nych po wo dów - i lość na des ła nych fil mów zas ko czy ła
nie tyl ko or ga ni za to rów (43 krót kie for my fil mo we), a le i ju ry, po dru gie u czes tni cy rep re zen to -
wa li róż ne re gio ny Pol ski, na wet od leg łą Ma ło pol skę (o ko li ce Kra ko wa, re kord 20! e tiud, im -
pres ji z gim naz jum w Gry bo wie) i w koń cu war szta ty fil mo we przep ro wa dzo ne przez uz na nych
pro fes jo na lis tów. Te go rocz ny kon kurs o ka zał się co naj mniej in te re su ją cy, a przed e wszys tkim
róż no rod ny. Ju ry mia ło trud niej sze za da nie niż w pop rzed nim ro ku, bo w czo łów ce kon kur su
zna laz ło się nie pięć, a dzie więć fil mów. 
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1 paź dzier ni ka (po o woc nej rek ru tac ji) roz po czę liś my za ję cia w
ra mach pro jek tu „Kom pe ten cje klu czo we ot wo rzą two ją gło wę”. To
już dru gi rok re a li zac ji te go przed sięw zię cia w Szko le Pod sta wo wej
w Ol sztyn ku, lecz na brak chęt nych nie mog liś my na rze kać. 

Naj waż niej sze jed nak jest to, że ucz nio wie, któ rzy za dek la ro wa li chęć
wzię cia u dzia łu w pro jek cie, dziel nie i z en tuz jaz mem spę dza ją w szko le
jed no po po łud nie w tygodniu. Nie prze ra ża ich ciem ność za ok nem a ni
dwie do dat ko we go dzi ny. Dla cze go? Po nie waż u czą się no wych u mie jęt -
noś ci bez żad ne go wy sił ku, wy ko rzys tu jąc ku pio ne do pro jek tu po mo ce
o raz ba wiąc się z ró wieś ni ka mi. Nie spo sób rów nież nie wspom nieć o
du żym za an ga żo wa niu pro wa dzą cych war szta ty. Są o ni kre a to ra mi i i -
nic ja to ra mi za jęć, któ re za każ dym ra zem zas ka ku ją u czes tni ków, a jed -
no cześ nie in spi ru ją do sa mo dziel ne go dzia ła nia. Nie bez zna cze nia jest
tak że smacz ny, do mo wy ob iad przed za ję cia mi. Na wy so koś ci za da nia
sta je tu pa ni Te re sa Za jad lak, pro wa dzą ca res tau rac ję „Pod Zam kiem”.

Dwa pier wsze mie sią ce pro jek tu by ły peł ne wra żeń. Kil ka grup mia ło
za ję cia in teg ra cyj ne pop ro wa dzo ne przez zap rzy jaź nio ne har cer ki. Dzie -
ci by ły zach wy co ne plą sa mi, wspól nym śpie wem, kon kur sa mi i gra mi.
Przy rod ni cy ra to wa li kasz ta now ce, u czes tni cy ro bo ty ki poz na wa li taj ni ki
kon stru o wa nia ro bo tów, in for ma ty cy wy ko ny wa li fol de ry o so bie i o
szko le, zaś u czes tni cy war szta tów ję zy ka an giel skie go po sze rza li słow nic -
two o raz poz na wa li an giel skie zwy cza je. Plas ty cy na każ dych za ję ciach
mog li ba wić się w ar tys tów, wy ko rzys tu jąc pas ki pa pie ru (i ris fol ding),
kre a tyw ne dru ci ki czy też filc. Ta lent i cier pli wość o wo cu ją o ry gi nal ny mi
dzie ła mi. Nie la da wy czy nu do ko nał pan Ma ciej Ha cia, gdyż w cią gu kil -
ku go dzin za jęć stwo rzył zes pół, któ ry jest już w sta nie pięk nie (na róż -
nych in stru men tach) od eg rać „Od ę do ra doś ci”. Po lo niś ci tak że nie tra -
ci li cza su, bo wiem ich za ję cia by ły bo ga te w po szu ki wa nia i doś wiad cze -
nia. Ich pier wsze tek sty to m.in. o po wia da nia o szczęś ciu, wier sze pi sa -
ne me to dą da da is tów (wło że nie słów do ka pe lu sza i wy cią ga nie ich dro -
gą lo so wą) o raz włas na his to ria bo ha te rów Fan taz ja ny – kra i ny 
z po wieś ci Mi cha e la En de. Na to miast wiel bi cie le „kró lo wej nauk” wy ko -
ny wa li pla ka ty do ty czą ce dzia łań ma te ma tycz nych i cech po dziel noś ci
liczb. Ucz nio wie prze ko na li się, że na wet kal ku la tor nie jest w sta nie po -
li czyć pros te go rów na nia skła da ją ce go się z kil ku dzia łań ma te ma tycz -
nych. Sa mi za tem poz na li za sa dy ko lej noś ci wy ko ny wa nia dzia łań. Do
te go jesz cze fi gu ry przes trzen ne uk ła da ne z pa tycz ków – i wyk lu wa ją się
ma te ma tycz ne ta len ty!

Klu czem do roz wi ja nia u mie jęt noś ci klu czo wych jest mi ła i twór cza at -
mos fe ra pa nu ją ca na za ję ciach, za an ga żo wa nie pro wa dzą cych, chłon ne
u mys ły u czes tni ków, a tak że spraw na or ga ni zac ja o pie ki, ob ia dów i do -
wo zów, nad czym czu wa ją: ko or dy na tor pro jek tu Ka ta rzy na Ha cia o raz
jej zas tęp ca Jo lan ta Wit kow ska. 

Nau ka jest przy jem noś cią i my o tym wie my! 

Spec ja lis ta ds. pro moc ji, 
mo ni to rin gu i e wa lu ac ji An na Cie siel ska

Pro jekt „Kom pe ten cje klu czo we ot wo rzą two ją gło wę” jest współ fi nan so wa ny przez U nię Eu ro pej ską 
ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go re a li zo wa ne go w ra mach Prog ra mu O pe ra cyj ne go Ka pi tał Lu dzki 

Czło wiek - naj lep sza in wes tyc ja.

Klucz do u mie jęt noś ci klu czo wych
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O kobietach nie tylko 8 marca

Na po cząt ku na le ży przyb li żyć ro do wód E mi lii
Su ker to wej – Bied ra wi ny, a by zro zu mieć Jej wiel -
kie za an ga żo wa nie w spra wy Ma zu rów i ple bis cy tu
na War mii, Ma zu rach i Po wiś lu w 1920 ro ku, w
ra mach kształ to wa nia się pol skiej pań stwo woś ci
po za koń cze niu pier wszej woj ny świa to wej i po
po nad wie ko wej nie o bec noś ci Pol ski na ma pie
Eu ro py. Cór ka,  

Bo że na Wi la mow ska, mó wi o swo jej ma mie
tak: „Dzi siaj mo że ktoś za py tać ja ki mia ła Ma ma
in te res, że w tak szcze gól ny spo sób an ga żo wa ła
się w spra wy pub licz ne, w spra wy ma zur skie. W
mo im od czu ciu wy ni ka ło to z tra dyc ji ro dzin nych.
To pop rzed nie po ko le nia stwo rzy ły Ją ta ką, ja ka
by ła w ca łym swo im dłu gim ży ciu. Naj więk szy
wpływ na kształ to wa nie pos ta wy Ma my mia ła Jej
bab cia, no szą ca sym bo licz ne i mię, E mi lia Lin dner,
a wy wo dzą ca się z bo ga tych poz nań skich mły na -
rzy i mat ki zie mian ki”. Pa ni Bo że na pod kreś la ła
dob re wyk ształ ce nie mat ki i jej dwóch bra ci, a tak -
że bun tow ni czy cha rak ter mło dej E mil ki, wspo mi -
na jąc tak: „ Ma ma i Jej dwaj bra cia częs to wy my -
ka li się spod o pie ki bab ci. U czes tni czy li w ży ciu
pub licz nym. Za ko rze nio ną w ro dzi nie pol skość i
po czu cie spra wied li woś ci spo łecz nej wzmac niał
jesz cze e tos e wan ge lic kiej pra co wi toś ci”. Bra cia,
Hu gon i Kon stan ty, za swo ją dzia łal ność pat rio -
tycz ną by li wię zie ni, a star szy Hu gon na wet zes ła -
ny na Sy be rię. Dzię ki us to sun ko wa ne mu wu jo wi
u da ło się u zys kać ich zwol nie nie. Ob aj wstą pi li do
Le gio nów Pił sud skie go, w któ rych dos łu ży li się
stop ni o fi cer skich i zostali od zna cze ni Krzy żem
Vir tu ti Mi li ta ri, prze ży li woj nę z Ros ją Ra dziec ką w
1920 ro ku i z Pił sud skim by li pod Ki jo wem. W
trak cie II woj ny świa to wej zgi nę li za mor do wa ni w
Ka ty niu, o czym ich mat ka Wik to ria do wie dzia ła
się w 1943 ro ku z pier wszych „list ka tyń skich”.
Jeś li cho dzi o E mi lię, to za rów no ma ma Wik to ria,

jak i bab cia E mi lia, nie zwa ża jąc na jej za in te re so -
wa nia i as pi rac je li te rac kie, prag nę ły pa nien kę
„dob rze” wy dać za mąż. Os ta tecz nie pan na E mi lia
wysz ła za mąż w wie ku 25 lat, jak na tam te cza sy „
po waż nym”, za star sze go od sie bie o 20 lat bo ga -
te go ju bi le ra i ka mie nicz ni ka z War sza wy, Hen ry -
ka Su ker ta ( naz wis ko spol szczo ne), a ma ją ce go
ro do wód w Sak so nii i Pru sach Wschod nich w Gu -
bi nie, ob ec nie Gu siew. Bo że na (u ro dzo na z te go
związ ku) wspo mi na swo ją ma mę jesz cze tak:
„Jesz cze kil ka zdań o Ma mie. O tóż Ma ma bar dzo
prag nę ła w 1920 ro ku przy je chać na te ren ple bis -
cy to wy. W ob a wie przed po bi ciem przez bo jów ki
nie miec kie wszys cy Jej od ra dza li wy jazd. Mia ła
zresz tą w War sza wie du żo pra cy. By ła du szą Zrze -
sze nia Ple bis cy to we go E wan ge li ków Po la ków.
O pie ko wa ła się przy by wa ją cy mi do sto li cy ma zur -
ski mi dzia ła cza mi, op ra co wa ła od ez wę do Ma zu -
rów. To Ma ma cho dzi ła od do mu do do mu Po la -
ków - e wan ge li ków o zna czą cych w kra ju naz wis -
kach: Lil po pów, Hir szów, Wed lów, Me iss ne rów,
czy Ar ctów. Sta ra ła się u władz, bied nej wte dy Pol -
ski, wy jed nać fundusze na kup no do mu Ma zur -
skie go Ko mi te tu Ple bis cy to we go w Ol szty nie”.

Do Ol szty na E mi lia os ta tecz nie przy by ła  czer -
wcu 1945 ro ku ze swo ją ma mą Wik to rią… na węg -
lar ce. Ma ma zmar ła w 1951 ro ku. U mie ra jąc w
cier pie niach w Szpi ta lu Miej skim głoś no krzy cza ła:
„ Po cho waj cie mnie da le ko od Niem ców i So wie -
tów, bo bę dę ko pa ła”. Ty le w skró cie wspom nień
cór ki E mi lii Su ker to wej- Bied ra wi ny, pa ni Bo że ny
Wil kow skiej, jed no cześ nie żo ny Boh da na Wi la -
now skie go, dzia ła cza ru chu lu do we go, w cza sie II
woj ny świa to wej u czes tni ka ru chu o po ru, a po
woj nie wi ce wo je wo dy ol sztyń skie go, pos ła, pro fe -
so ra ART. W Ol szty nie.  c.d.n.                                       

Sta nis ła wa Zią tek

MAZURKA NIE Z MAZUR 
– Rodowód. Cz.1.

Kolejną bohaterką rozpoczętej serii  pt.: „Ocalić od zapomnienia” jest Emilia Sukertowa – Biedrawina, która
prawie całe swoje dorosłe życie wypełniła pracą na rzecz Mazurów. A rozpoczęła ją w czasie pierwszej wojny
światowej, kiedy działając w Towarzystwie Opieki nad Ofiarami Wojny zetknęła się z Mazurami jako jeńcami
wojennymi, aby potem w 1919 roku rozpocząć działalność w Zrzeszeniu Plebiscytowym Ewangelików Polaków i
w Mazurskim Komitecie Plebiscytowym.

„Żył wśród nas” – tak mó wi żo na
Da nu ta. „Nig dy się nie skar żył na los.
Wręcz prze ciw nie, u wa żał, że Pol ska
to Je go oj czyz na i dla niej trze ba pra -
co wać. Nies te ty, przed śmier cią pow -
ró ci ły kosz ma ry z wię zien nych lat. To
bar dzo w nim tkwi ło. Ja wi dząc ta kie
Je go re ak cje pos ta no wi łam o tym,
jak że szcze gól nym e ta pie ży cia mo je -
go mę ża, o po wie dzieć. By liś my zgod -
nym mał żeń stwem i chcia ła bym, a by
w wiecz noś ci zaz nał zas łu żo ne go
spo ko ju. A mo że właś nie Je go doś -
wiad cze nia ży cio we przyb li żą na szą
pol ską ge hen nę lu dziom młod szym i
wzbu dzą ja kąś ref lek sję. Chciał być

pi lo tem, a le – nies te ty – nic z te go
nie wysz ło.” 

Jan Góźdź u ro dził się w 1930 ro -
ku na Zie mi O pa tow skiej. Bę dąc
sześ cio lat kiem za czął cho dzić do
szko ły ja ko wol ny słu chacz.. Głę bo ko
za pad ły mu w pa mię ci u ro czys toś ci
zwią za ne z 11 Lis to pa da, gdy ca ła
szko ła szła na po chód. Po woj nie
u częsz czał do gim naz jum w O pa to -
wie. Ja ko u czeń 11 kla sy, na pół ro -
ku przed ma tu rą, zos tał a resz to wa ny
w Wi gi lię 1949 ro ku za roz pow szech -
nia nie u lot ki o treś ci an ty ra dziec kiej.
O to cy tat z roz pra wy są do wej: „W
przed dzień 70 le cia  u ro dzin Sta li na

tj. w dniu 20.12.49 r. w go dzi nach
wie czor nych w O pa to wie w miej scu
swe go tym cza so we go po by tu roz -
pow szech niał u lot kę k.15 o treś ci an -
ty ra dziec kiej, na wo łu ją cą do po peł -
nie nia zbrod ni, przy czym jej treść
mog ła wy rzą dzić is tot ną szko dę in te -
re som Pań stwa Pol skie go. tj. przes -
tęp stwa z art.  23 par.1 dek.

1316/46”. Wi ną Ja na Góź dzia by ło
to, że zdjął u lot kę, prze czy tał i po wie -
sił. Wy ro kiem Woj sko we go Są du Re -
jo no we go w Kiel cach z dn. 14 kwiet -
nia 1950 r. zos tał ska za ny na ka rę 5
lat i 6 mie się cy wie zie nia. Prze by wał
w zak ła dach kar nych w Kiel cach, Ra -
wi czu i Sie ra dzu. Naj bar dziej wy nisz -
cza ją cym pod wzglę dem psy chicz -

E PI TA FIUM WIĘŹ NIA PO LI TYC ZNE GO

W wie ku 84 lat zmarł 23 lu te go 2014 ro ku JAN GÓŹDŹ. W nad -
cho dzą cą Wi gi lię Bo że go Na ro dze nia mi nie 65 lat jak zos tał o sa dzo -
ny w wię zie niu, ja ko 19 let ni ma tu rzys ta, za roz pow szech nia nie u lot ki
o treś ci an ty ra dziec kiej. A by nie ut rud niać ży cia ro dzi nie po am nes tio -
no wa nym zwol nie niu z wię zie nia i od by ciu służ by woj sko wej w ba ta -
lio nie pra cy w By to miu pos ta no wił zmie nić miej sce za miesz ka nia. To
właś nie w  Ol sztyn ku zna lazł swo je miej sce na zie mi.
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nym i fi zycz nym był Zak ład Kar -
ny w Ra wi czu. Ja ko mło dy czło -
wiek doś wiad czył bru tal ne go śle -
dztwa po łą czo ne go z szy ka na mi,
bi ciem, po ni że niem god noś ci
o so bis tej, szan ta żem i zas tra sza -
niem. Mi mo tak trau ma tycz nych
doś wiad czeń on i in ni więź nio -
wie nie pod da wa li się. Wspo ma -
ga li sie bie naw za jem, prze ka zu -
jąc róż ną wie dzę. I tak ksiądz
u czył Pis ma Świę te go, rol nik
mó wił o up ra wie zie mi, sa dow -
nik o drze wach itp. Po nie waż był
naj młod szy i naj lżej szy, był pod -
sa dza ny do o kien ka, gdy pro wa -
dzo no więź nia na roz strze la nie.
Wspom nie nia wró ci ły w lis to pa -
dzie 2013 ro ku, gdy prze by wał w
szpi ta lu. Mó wił- „O te go, o tam -
te go, pro wa dzą na roz strze la -
nie”. Na mo cy am nes tii z 1952
ro ku zos tał zwol nio ny wa run ko -
wo 9 lip ca 1953 r., po 3 la tach i
8 mie sią cach. Po dwóch mie sią -
cach zos tał po wo ła ny do od by cia
czyn nej służ by woj sko wej w tzw.
ba ta lio nach pra cy, do któ rych
kie ro wa no o so by nie wy god ne
po li tycz nie. Dos tał przy dział do
ko pal ni węg la „ Roz bark” w By -
to miu ( szyb „ Lom py” od dział
IV ). Po jed nod nio wym szko le niu

zos tał wys ła ny na naj cięż sze od -
cin ki. Prze żył „za wał ścia ny”, ko -
le ga pracujący o metr da lej zgi -
nął. Pra co wał rów nież w ko pal ni
w Zło to ry ji. Po od by ciu służ by
woj sko wej (1 IX 1953 r. – 18 XII
1955r.)  pow ró cił w ro dzin ne
stro ny. Częs te re wiz je, pod py ty -
wa nia są sia dów, zmu si ły go do
o pusz cze nia ro dzin nych stron,
a by ro dzi na mog ła żyć w spo ko -
ju. Dla te go też wy e mig ro wał na
Ma zu ry i za miesz kał w Ol sztyn -
ku. Był tu kie row ni kiem Roz lew -
ni Pi wa i O ran ża dy, nas tęp nie
zos tał od de le go wa ny do Oc tow -
ni, gdzie pra co wał przez wie le
lat. Póź niej pra co wał w U rzę dzie
Skar bo wym w Ol szty nie, aż do
e me ry tu ry. Mi mo trau ma tycz -
nych doś wiad czeń ok re su sta li -
now skie go po zos tał pat rio tą do
koń ca. Gdy cór ka po skoń czo -
nych stu diach chcia ła wy je chać
za gra ni cę po wie dział jej tak:
„Tu jest two ja Oj czyz na i dla niej
trze ba pra co wać”. W wol nej Pol -
sce naj więk sze świę to dla nie go
to był 11 Lis to pa da, nie o puś cił
żad nej a ka de mii. Po ko chał Ma -
zu ry, la sy, je zio ra. Dzia łał w ko -
łach Pol skie go Związ ku Węd kar -
skie go i Pol skie go Związ ku Dia -

be ty ków. Miał jed nak żal za ob -
ec ny sto su nek spo łe czeń stwa do
kom ba tan tów. W szpi ta lu, w iz -
bie przy jęć, wid nie je na pis „Szpi -
tal przy jaz ny kom ba tan tom”, a le
rze czy wis tość o ka za ła się in na.
Le karz na iz bie przy jęć stwier -
dził, że ma dro gie le ki za „fri ko”,
a stu den tka me dy cy ny o rzek ła,
że le ży za dłu go.

Po roz mo wach z mę żem pa ni
Da nu ta ma ta kie prze myś le nia:
„Przy da ły by się za ję cia z his to rii i
e ty ki rów nież na me dy cy nie. Jes -
tem jed nak wdzięcz na wszys tkim
le ka rzom, któ rzy zaj mo wa li się
mo im mę żem. Pa mię taj my o
więź niach po li tycz nych ok re su
sta li now skie go, jest ich co raz
mniej”.

Jan Góźdź w no wej Pol sce w
dniu 21 grud nia 1999 ro ku u zys -
kał są do wą nie waż ność wy ro ku
by łe go Woj sko we go Są du Re jo -
no we go w Kiel cach z dn.14
kwiet nia 1950 r. sygn. akt
Sr.145/50 i pos ta no wie nia Naj -
wyż sze go Są du Woj sko we go z
dn. 20 mar ca 1951 ro ku,
sygn.Sn.1429/50. NIECH
SPOC ZY WA W SPO KO JU!

Sta nis la wa Zią tek 

autor 
Czesław 

Kazimierz 
Bandzwołek

NA WESOŁO

Zmartwienie europosła

Europoseł wywiadu do gazety udziela,
Że rajem nie jest wcale Bruksela.

Kryzysowi nie oparła się Europy stolica,
Dolegliwości swoje przeróżne wylicza:

Że czasy ciężkie w kryzysie nastały,
On teraz musi jeść ser spleśniały,

A jeśli pije to jak za karę
Mało że drogie - to wino stare.

Jedzenie skromne, tak zwana dieta,
Rybie jajka - kawior zamiast kotleta.
Samochód jego ma ograniczenia,

Dachu nie ma i tylko ma dwa siedzenia.
Być europosłem to nie wyróżnienie,

W takiej sytuacji to upokorzenie.

Czekanie i wiara

Badanie kontrolne – się okazuje,
Pacjent natychmiast zabiegu potrzebuje.
Zabieg konieczny, nie można zwlekać,

Lecz lista jest długa i trzeba czekać.
Czekanie jak twierdzą socjologowie,
To też skuteczna kuracja na zdrowie.
Czekanie i wiara optymizm kształtuje,
Ponoć cuda czyni i nic nie kosztuje.

Dolegliwość

Mąż pani w szpitalu – bardzo współczuję,
Na co się uskarża – piwa mu brakuje.

Spostrzeżenie

Koleżanka koleżance przy kawie opowiada,
Mój mąż często w nocy „ na śpiku” gada.
A mój mówi druga – widziałam kilka razy,

W czasie snu cyniczny ma uśmiech na twarzy.

Polemika

Kłótnia małżeńska- żona mówi mężowi,
Że wyszła za niego by dokuczyć Karolowi.

Mąż mówi, że lepiej by żona zrobiła,
Gdyby wyszła za Karola, a  jemu dokuczyła.

Porównanie

Tłumaczy profesor prawa cywilnego
Uroki preludium związku małżeńskiego.

Wtedy kiciunie łączą się z misiami,
Rozstają  się zaś krowy z baranami.

Chcie liś my w ten spo sób po ka zać, że pa mię ta -
my… Za pa li liś my tak że zni cze na gro bach niez na -
nych żoł nie rzy, któ rzy w róż nym cza sie od da li ży -
cie za oj czyz nę. Nig dy nie wró ci li do swo ich ma -
tek, żon i dzie ci…

07.11.2014 ro ku w Szko le Fi lial nej w Kró li ko -
wie od by ła się u ro czys ta a ka de mia z o kaz ji 96
rocz ni cy od zys ka nia przez Pol skę nie pod leg łoś ci, z
u dzia łem bur mis trza, przed sta wi cie le lo kal nych in -
sty tuc ji oraz miesz kań ców Kró li ko wa, Lich tajn i
Drwęc ka.

Przy go to wa ny przez ucz niów prog ram, za ty tu -
ło wa ny „Smak wol noś ci” , za warł w krót kiej for -
mie słow no - mu zycz nej i skom pli ko wa ne dą że nia
Po la ków do u zys ka nia nie pod leg łoś ci. Wys tęp
mło dych ak to rów wzbo ga ci ły pieś ni pat rio tycz ne
ta kie jak: „Ro ta” , „Le gio ny” , „Wo jen ko, wo jen ko”
czy „Pie cho ta”. 

Re a li za tor ka prog ra mu 
Bar ba ra Wy soc ka

Tak się skła da, że Świę to Nie pod leg łoś ci ob cho dzi my w lis to pa dzie. Lis to pad, to czas
szcze gól nej ref lek sji nad prze mi ja niem. Nie daw no sprzą ta liś my gro by na szych blis kich, za no -
si liś my kwia ty, pa li liś my zni cze.

11 XI w  Szko le Fi lial nej w Kró li ko wie

7. 11. 2014 r. w  dzie ci zap re zen to wa ły tu
mon taż słow no – mu zycz ny z o kaz ji 96 rocz ni cy
od zys ka nia nie pod leg łoś ci przez Pol skę. Na u ro -
czys tość tę by li zap ro sze ni ro dzi ce o raz spo łecz -
ność lo kal na. 

Dzie ci chęt nie przedstawiły prog ram, któ re -
go has ło brzmia ło: „Na stos rzu ci liś my nasz ży cia

los …” – dro gę Po la ków do nie pod leg łoś ci. Ma li
ar tyś ci wspa nia le pre zen to wa li się w woj sko wych
stro jach. Z du mą  re cy to wa li wier sze i śpie wa li
pio sen ki żoł nier skie, mi mo trud nej i cza sem ma -
ło zro zu mia łej dla nich treś ci. Na słu cha czach ro -
bi ło to nie sa mo wi te wra że nie. 

Jo lan ta Wie czo rek

i w  Szko le Fi lial nej w Mierkach
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PRZE MOC W ROD ZI NIE
CHA RAK TE RY ZU JE 

SIĘ TYM, ŻE:
1. Jest za mie rzo nym dzia ła niem.

Ma na ce lu kon tro lo wa nie i pod po -
rząd ko wa nie dru gie go czło wie ka. 

2. Si ły są nie rów ne, jed na ze
stron ma prze wa gę (fi zycz ną, psy -
chicz ną fi nan so wą lub in ną) nad dru gą. 

3. O so ba sto su ją ca prze moc wy -
ko rzys tu jąc prze wa gę si ły na ru sza
pod sta wo we pra wa dru giej stro ny
(np. pra wo do nie ty kal noś ci fi zycz -
nej, god noś ci, sza cun ku itd.). 

4. Zdro wie (fi zycz ne, psy chicz ne i
e moc jo nal ne) i ży cie o so by doz na ją -
cej prze mo cy na ra żo ne jest na po -
waż ne szko dy. Doś wiad cza nie bó lu i
cier pie nia spra wia, że ma o na mniej -
szą zdol ność do sa mo ob ro ny. 

Dzie ci, któ re są świad ka mi prze -
mo cy, ZAW SZE są rów nież jej o fia ra -
mi ze wzglę du na prze ży wa ny strach
i cier pie nie

Po dob no w każ dym związ ku 
jest ktoś, kto ko cha bar dziej.

Zwyk le za czy na się od po je dyn cze -
go in cy den tu – przyk re go ko men ta -
rza, nieu za sad nio nej zaz droś ci, rzu -
co ne go w złoś ci wyz wis ka. Cza sem

zda rza się pop chnię cie, szar pnię cie
lub u de rze nie. Po tem po ja wia się
wstyd, wy rzu ty su mie nia, a więc
przep ro si ny i ob iet ni ca, że to się już
nig dy nie pow tó rzy. Al bo i na czej: to
przez cie bie, to two ja wi na... gdy by
nie ty, nig dy by do te go nie dosz ło.
Al bo jesz cze i na czej: al ko hol tak na
mnie dzia ła, nie wiem co ro bię, a le
już nig dy wię cej... 

Tak czy i na czej – pił ka jest po
dru giej stro nie, te raz jej ruch. Co mo -
że zro bić? Ktoś po wie - od ejść. A le
prze cież łą czy ich tak wie le, a lu dzie
kłó cą się w każ dej ro dzi nie, więc chy -
ba ra czej wy ba czyć, dać szan sę, tak
nap raw dę to dob ry czło wiek, tyl ko
puś ci ły mu ner wy (do pad ło zmę cze -
nie, al ko hol źle po dzia łał, ma złych
do rad ców, stre su ją cą pra cę...). Al bo:
właś ci wie ma rac ję, że to po częś ci
prze ze mnie. Gdy bym nie... mu szę
się bar dziej sta rać, wte dy to się na
pew no wię cej nie pow tó rzy.

To tyl ko niek tó re z wie lu moż li -
wych wa rian tów, prze cież ży cie każ -
dej ro dzi ny wyg lą da i na czej. Tym co
je łą czy jest fakt, że „to” się jed nak
pow ta rza, zaz wy czaj po ok re sie spo -
ko ju. Więc zno wu szok i nie do wie rza -
nie – jak to się mog ło stać? I wstyd.
Tym ra zem po ob u stro nach, chy ba
trze ba to uk ryć, nie ma się czym

chwa lić. Al bo zno wu i na czej: po wiem
teś ciom (bra tu, sy no wi, mat ce), niech
wie dzą co się dzie je, mo że coś z tym
zro bią. Lub groź ba: „jeś li się nie
zmie nisz, zo ba czysz, nas tęp nym ra -
zem za dzwo nię na po lic ję!” 

Jed nak w koń cu po ja wia się bez -
sil ność, a „nas tęp ny raz” zda rza się
co raz częś ciej. 

Bo prze moc nie zat rzy ma na na -
ras ta. Sta je się co raz groź niej sza, kar -
mi się stra chem słab szych i po czu -
ciem prze wa gi te go, kto ją sto su je.

To niep raw da, że o so ba doz na ją -
ca prze mo cy zga dza się na nią. Zaw -
sze po dej mu je wie le prób zmia ny,
wkła da mnós two wy sił ku by och ro nić
sie bie i po zos ta łych człon ków ro dzi -
ny, by by ło „dob rze i spo koj nie” - bo
znik nę ły gdzieś ma rze nia o szczęś ciu,
te raz prag nie się już tyl ko spo ko ju i
od po czyn ku, gdyż ciąg ły stres po wo -
du je przew lek łe zmę cze nie, a częs to
rów nież od bi ja się na zdro wiu. 

Wresz cie, po ko lej nej in ter wen cji
po lic ji lub wsku tek roz pacz li wej de -
cyz ji, zos ta je za ło żo na Nie bies ka Kar -
ta, trak to wa na częs to ja ko os tat nia,
des pe rac ka pró ba ra tun ku w sy tu ac ji,
kie dy bra ku je sił by trwać da lej,
a wszys tkie moż li woś ci zos ta ły wy -
czer pa ne.

O so by doz na ją ce prze mo cy ze
stro ny człon ków ro dzi ny ot rzy mu ją
pro po zyc ję po mo cy praw nej, psy -
cho lo gicz nej i wspar cie, by mog ły
roz po cząć od bu do wy wa nie swo je go
JA znisz czo ne go przez prze moc.
Częs to jest to trud ny i dłu got rwa ły
pro ces. 

Czy nie ma in ne go wyj ścia? Mo że
gdy by ktoś, kto czu je się źle trak to wa -
ny w swo jej ro dzi nie zde cy do wał się
na roz mo wę z te ra peu tą ZA NIM
prze moc wy czer pie je go si ły i zdro -
wie, móg łby sku tecz niej się jej prze -
ciw sta wić? Mo że wów czas cier pie nie
nie trwa ło by tak dłu go i nie po cią ga -
ło by za so bą tak wie lu kosz tów? Naj -
więk sze po no szą naj słab si, częs to tak
ma li, że jesz cze nie pot ra fią o po wie -
dzieć o tym, cze go są świad ka mi.

Myś lę, że war to spró bo wać. To
nie mu si być od ra zu re wo luc ja w ży -
ciu, wie rzę jed nak, że spoj rze nie na
swo ją sy tu ac ję z in nej per spek ty wy
po mo że w do ko na niu choć by jed nej,
nie wiel kiej zmia ny, któ ra u łat wi ra -
dze nie so bie z trud noś cia mi i co -
dzien ny mi prob le ma mi, po mo że w
nab ra niu sił i od zys ka niu wia ry we
włas ne moż li woś ci.

Jo an na Za rę ba-Kwiat kow ska
Punkt Kon sul ta cyj no-Te ra peu tycz ny

dla O sób Doz na ją cych 
Prze mo cy w Ro dzi nie

Kam pa nia „Bia ła wstąż ka” zos ta -
ła za po cząt ko wa na  w 1991 r. w Ka -
na dzie i pro wa dzo na jest w po nad
55 kra jach  świa ta. Na prze ło mie lis -
to pa da i grud nia, kie dy to ob cho dzo -
ny jest Mię dzy na ro do wy Dzień Praw
Czło wie ka. Skie ro wa na jest do męż -
czyzn, bo to o ni są głów nie spraw ca -
mi prze mo cy. Jest też o kaz ją do u ho -

no ro wa nia tych męż czyzn, któ rzy wy -
róż nia ją się w prze ciw dzia ła niu prze -
mo cy wo bec ko biet. W ro ku 2014
u ho no ro wa no pię ciu pa nów wy róż -
nie niem „War miń sko-Ma zur ski Ka -
wa ler Bia łej Wstąż ki 2014”. Ot rzy -
ma li je: Ar tur Wroch na – bur mistrz
Ol sztyn ka, Krzysz tof  Wil czek - wi cep -
re zes Sto wa rzy sze nia Wspie ra nia

Dzia łań na rzecz O sób Pot rze bu ją -
cych Po mo cy DRO GA w Ol sztyn ku,
Grze gorz Ja nic ki i Ma rek Włoch-
dziel ni co wi Ko mi sa ria tu Po lic ji w
Bis kup cu, Ja ros ław  Ma nel ski - dziel -
ni co wy gmi ny Szczyt no. W os tat nich
czte rech la tach ho no ro wy ty tuł „War -
miń sko-Ma zur skie go Ka wa le ra Bia łej
Wstąż ki” ot rzy ma ło 20 pa nów, w

tym czte rech z Ol sztyn ka (op rócz
w/w, ty tuł ten po sia da ją tak że pa no -
wie Krzysz tof Ru bas i Ja kub Za rę ba).
W cza sie kon fe ren cji od by ła się tak że
część pre lek cyj no – wyk ła do wa,
część ar tys tycz ną przy go to wa ła A lek -
san dra Ku ciń ska. W kon fe ren cji u -
czes tni czy ło o ko ło 100 o sób, m.in.:
gmin ni peł no moc ni cy  ds. GKRPA,
przed sta wi cie le in sty tuc ji sa mo rzą do -
wych, psy cho te ra peu ci, psy cho lo go -
wie, pe da go dzy, pro fi lak ty cy, fun kcjo -
na riu sze po lic ji, pra cow ni cy soc jal ni i
in ne o so by za in te re so wa ne prze ciw -
dzia ła niem prze mo cy w ro dzi nie.

Stop prze mo cy wo bec ko biet!
24 lis to pa da 2014 ro ku w Sa lo nie Wys ta wo wym Mu zeum Bu dow nic twa Lu do we go w Ol sztyn ku od by ła

się IV Wo je wó dzka Kon fe ren cja na te mat wal ki z prze mo cą wo bec ko biet w ra mach kam pa nii „Bia ła wstąż ka”,
pod has łem „Ro la męż czyzn w prze ciw dzia ła niu prze mo cy wo bec ko biet”. 
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7 XI  Wieczór kabaretowy z Piotrem Bałtroczykiem. Salwy
śmiechu i burze oklasków towarzyszyły występowi olsz-
tyńskiego dziennikarza radiowego, konferansjera i aktora
telewizyjnego hitu kabaretowego „Spadkobiercy”

7 XI  Paul ina Gilarska (z akompaniamentem W.
Gąsiorowskiego)  otrzymała wyróżnienie na Festiwalu im.
P.Gintrowskiego w Dobrym Mieście

8 XI Zespół perkusyjny „Wariatki” wystąpił podczas
obchodów Święta Niepodległości w Łukcie

9 XI  D’Dorsh, promując swoją nową płytę,  koncertował
w Poznaniu. 

11 XI Obchody Narodowego Święta Niepodległości. (więcej
na str. 4 ) 

13 XI  Odwiedziły nas dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Waplewie, specjalnie dla nich przygotowaliśmy
zajęcia plastyczne. 

14 XI Inauguracja XVIII edycji Olsztyneckiej Ligi Futsalu.
Zapraszamy na rozgrywki w piątki - godz. 18.00

15 XI Juror olsztyneckiego festiwalu filmowego „Moja
Przestrzeń” Andrzej Cichocki otrzymał kolejną nagrodę za
swój film „Las cieni”. Tym razem „Srebrną Kijankę” na
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Camerimage.
Gratulujemy!

15 XI  Kolejny koncert zespołu D’Dorsh, tym razem we
Wrocławiu.

24 XI Wsparliśmy technicznie konferencję zorganizowaną
przez MOPS.

25 XI  Dyskoteka andrzejkowa gimnazjum SPSK 
26 XI Seans filmowy w kinie Grunwald dla uczniów SPSK
27 XI Udział w pracach komis ji konkursowej II

Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Poetycka
Przystań” organizowanego przez Gimnazjum im.
Noblistów Polskich . I miejsce zajęła Julia Nawacka, II
miejsce Julia Kasprowicz, III miejsce Bartek Moroz.
Zwycięzcom gratulujemy!

29 XI Bal andrzejkowy w domu kultury,  zorganizowany
przez  Spółdzielnię Socjalną „Tradycja Smaków”

Wkrótce: 
6 XII  Mikołajkowe Niespodzianki - seans filmowy, „Mikołaj

na motocyklu”.
10 XII  Obchody 40-lecia szkoły podstawowej w Olsztynku.
14 XII Jarmark Wigilijny
24 XII  Mikołaj do wynajęcia
31 XII Bal sylwestrowy w domu kultury
31 XII Powitanie Nowego Roku w rynku miasta

Kronika MDK-u

Wieczór kabaretowy z Piotrem Bałtroczykiem.Wieczór kabaretowy z Piotrem Bałtroczykiem.

Olsztynecka Liga FutsaluOlsztynecka Liga Futsalu

Dziecięcy zespół taneczny M. SawickiegoDziecięcy zespół taneczny M. Sawickiego
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Nied łu go po tem, po po tęż nym
u de rze niu, nasz bram karz był bez
szans, – „Hu ra gan” po więk szył pro -
wa dze nie do 2:0. W na szej dru ży nie
wi docz ny był brak Ma teu sza Ró żo wi -
cza, któ ry zwyk le pot ra fił wyp ra co -
wać do god ne sy tu ac je do strze le nia
bram ki, a bez „Ró ży” a tak nie miał
po mys łu na grę. II po ło wę goś cie
przeważa li aż do 60 min., gdy za faul
sę dzia po dyk to wał rzut kar ny, któ ry
na bram kę za mie nił Łu kasz Mi cha -
łow ski. „O lim pia” zdo by ła kon tak to -
wą bram kę na 1:2 i od te go mo men -
tu za czę ła u zys ki wać prze wa gę w po -
lu. W os tat nim kwad ran sie gry za wod -
ni cy „O lim pii” stwo rzy li kil ka groź -
nych sy tu ac ji pod bram ką goś ci, a le
e ki pa z Mo rą ga „do ho lo wa ła” wy nik
do koń co we go gwiz dka. 

Po trzech z rzę du po raż kach
„O lim pia” u da ła się do No we go
Mias ta Lu baw skie go, gdzie prze ciw -
ni kiem na szej dru ży ny był zes pół Fi -
nis hpar kiet „Drwę ca”. Już po czą tek
me czu po ka zał, że na si za wod ni cy
nie przy je cha li tu by przeg rać i ku
zdu mie niu miej sco wych ki bi ców, po
ak cji „Ró ża” - „A lan” (Pa weł A lan ce -
wicz), już w 5 mi nu cie me czu by ło
1:0 dla „O lim pii”.  Gos po da rze rzu ci -
li wszys tkie si ły by od ro bić stra co ną
bram kę i w 26 min. me czu wy rów na -
li na 1 : 1. Do przer wy trwa ła za cię ta
wal ka, a le żad nej z dru żyn nie u da ło

się zmie nić wy ni ku me czu. W dru ga
po ło wie „Drwę ca” zep chnę ła nasz
zes pół do ob ro ny i w 59 min. ob ję ła
pro wa dze nie 2 : 1. Na le ży do dać, że
do mo men tu strze le nia tej bram ki
gos po da rze nie wy ko rzys ta li kil ku
zna ko mi tych sy tu ac ji na pod wyż sze -
nie wy ni ku, a na przesz ko dzie sta wa li
ob roń cy i bar dzo dob rze dys po no wa -
ny w tym dniu nasz bram karz Ra fał
Mia ra. Na si za wod ni cy stop nio wo
za czę li przej mo wać i nic ja ty wę. Re zul -
ta tem roz sąd nej i dob rej gry „O lim -
pii” by ła pięk na bram ka zdo by ta
przez Ma teu sza Ró żo wi cza w 78 mi -
nu cie. Za am bit ną grę i wal kę o każ -
dą pił kę na le żą się na szym za wod ni -
kom sło wa uz na nia. 

Ze wzglę du na za po wia da ny naj azd
chu li ga nów na Ol szty nek  i moż li -
wość „za dy my”, mecz z l i de rem
–„O lim pią” El bląg - „O lim pia” Ol -
szty nek ja ko gos po darz roz eg ra ła w
El blą gu. Spot ka nie za koń czy ło się pog -
ro mem na szej dru ży ny 10 : 0  (5 : 0).
Pos ta raj my się za pom nieć o tym
kom pro mi tu ją cym wy ni ku. W ko lej -
nym wy jaz do wym spot ka niu „O lim -
pia” przeg ra ła ze „Star tem” Dział do -
wo  0: 2 (0: 1). Był to mecz w któ rym
na si za wod ni cy mno ży li sy tu ac je do
strze le nia bram ki, a le nie pot ra fi li ich
wy ko rzys tać, a bram karz gos po da rzy
miał tzw. „dzień ko nia” i cu dem
wszys tko bro nił. Na pew no nie po -

mog ła „O lim pii” bram ka sa mo bój cza
z I po ło wy.                     

De cyz ją Pod las kie go Związ ku Pił -
ki Noż nej pos ta no wio no a wan sem
roz eg rać je sie nią 2 ko lej ki z run dy
wio sen nej. Po dwóch po raż kach bar -
dzo waż nym o ka zał się wy jaz do wy
mecz w któ rym wyg ra liś my z ŁKS
1926 Łom ża 2 : 1 ( 1 : 1). Mecz roz -
po czął się od waż nych a ta ków na sze -
go zes po łu, któ ry mi mo lek kiej prze -
wa gi „na dział się” na kon trę gos po -
da rzy, da ją cą im w 8 min. pro wa dze -
nie 1 : 0. „O lim pia” ru szy ła do a ta ku,
by od ro bić stra tę bram ki, co u da ło
się już w 11 min. Strzel cem był Ma -
teusz Ró żo wicz, w pier wszej po ło wie
mógł zdo być ko lej ną bram kę, a le
przes trze lił w sy tu ac ji sam na sam z
bram ka rzem. Pier wszy mecz w III li -
dze zag rał  w bram ce na szej dru ży ny
Piotr Ach ra mo wicz i był jej bar dzo
moc nym pun ktem. W dru giej po ło -
wie by ło jesz cze le piej, za wod ni cy
zag ra li z wiel kim za an ga żo wa niem i
dys cyp li ną tak tycz ną. Zwy cięs ką
bram kę w 61 mi nu cie zdo był Ka rol
Na roj czyk. W os tat nim me czu przed
przer wą zi mo wą, „O lim pia” u leg ła
na włas nym sta dio nie z Ja giel lo nią II
Bia łys tok 0 : 2 (0 : 0). W pier wszej
częś ci me czu gra by ła twar da, nieus -
tęp li wa, a cie ka we sy tu ac je zda rza ły
się nap rze mien nie pod ob ie ma
bram ka mi. Mi mo wy sił ków ob u dru -

żyn I po ło wa za koń czy ła się bez -
bram ko wym re zul ta tem.

Na II po ło wę pił ka rze „O lim pii”
wysz li nie w peł ni skon cen tro wa ni,
poz wo li li się og ry wać w in dy wi du al -
nych po je dyn kach i już w 48 min. by -
ło 0:1. Za wod ni cy „O lim pii” rzu ci li
się do od ra bia nia stra ty, a le de fen sy -
wa „Ja giel lo nii” sta no wi ła mo no lit
nie do przej ścia. Z ko le i w 73 min.,
za prob le ma tycz ny faul w na szym po -
lu kar nym, sę dzia tro chę z „ka pe lu -
sza” po dyk to wał rzut kar ny. Po strza -
le snaj pe ra „Ja giel lo nii” by ło już 2:0
dla goś ci. Os tat ni kwad rans me czu to
sil ny na pór na szych pił ka rzy, a le w
de cy du ją cych mo men tach bra ko wa -
ło szczęś cia. Mi mo dob rej gry dru ży -
ny, mu sie liś my jed nak przeł knąć go -
rycz przeg ra nej.

Po 19 ko lej kach roz gry wek o mis -
trzos two III li gi „O lim pia” Ol szty nek
zaj mu je w ta be li 10 miej sce z do rob kiem
22 pkt. (sto su nek  bra mek 21 : 36).

Na ob iek tyw ną o ce nę i szcze gó ło -
wą a na li zę  se zo nu roz gryw ko we go
przyj dzie czas, a le 10 miej sce be nia -
min ka na le ży uz nać za bar dzo dob ry
wy nik, da ją cy na dzie ję ut rzy ma nia
się w gro nie III-li gow ców. Ta ki był
cel mi ni mum  przed se zo nem. 

Je rzy Tytz

Co słychać w Olimpii?

SPORT

Os tat nie spot ka nia o mis trzos two III li gi pił ka rze „O lim pii” Ol szty nek roz eg ra li ze zmien nym szczęś ciem. W Ol sztyn ku mecz z „Hu ra ga nem”
Mo rąg za koń czył się na szą przeg ra ną  1 : 2 (0 : 2). W I po ło wie trwa ła za cię ta wal ka, do cza su, gdy w 18 min. pra wos krzyd ło wy goś ci płas ko
doś rod ko wał, a na bie ga ją cy na pas tnik sil nym strza łem u mieś cił pił kę w bram ce. 

Olimpia Olsztynek - Sokół Ostróda 1:3, 11 października.
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Andrzejki obchodzimy z 29 na 30 listopada, czyli w wigilię dnia św. Andrzeja. Zgodnie
z wielowiekową tradycją tej właśnie nocy święty uchyla rąbka tajemnicy i pozwala ciekawym
swojej przyszłości poznać co ich spotka w najbliższym czasie w sferze uczuć, zdrowia czy pracy.
Pomysłowość dziewcząt w wyszukiwaniu sposobów, żeby poznać swoją przyszłość, szczególnie tę

uczuciową, była i jest wprost niewyczerpana. 

DObRE RADY PANi EWY

Święty Andrzej, opiekun panien
na wydaniu, szczególnie tych
pobożnych i cnotl iwych, jest
patronem wszystkich tych mag-
icznych zabiegów. Stare  przysłowie
powiada: „ Na świętego Andrzeja
błyska pannom nadzieja”.
Kawalerowie natomiast wróżyli sobie
w przeddzień świętej Katarzyny, czyli
24 l istopada, jednak z czasem
katarzynki uległy zapomnieniu.
Obecnie oba te obrzędy się połączyły
i są obchodzone równocześnie.
Wieczór andrzejkowy to wspaniała
okazja żeby spotkać się  z przyjaciół-
mi i znajomymi, a wspólnie spęd-
zony czas i dobrą zabawę  na pewno
umilą nam tradycyjne wróżby
andrzejkowe. A oto kilka z nich:

lanie wosku –  wosk roztapiamy w
małym naczyniu i lejemy przez uszko
klucza na zimną wodę, kształt
woskowej figury oglądamy jako jego
cień na ścianie. Wystarczy odrobina
wyobraźni, żeby dowiedzieć się co
nas czeka w nadchodzącym roku.

buty -  wróżba tylko dla nieza-
mężnych panienek. Ustawiamy buty
zdjęte z lewej nogi gęsiego naprzeci-
wko drzwi, przekładamy ostatni but
na przód rzędu aż któryś z nich
przekroczy próg, jego właścicielka
może wkrótce oczekiwać zmiany
stanu cywilnego.

jabłko - obieramy jabłko tak, żeby
powstała jak najdłuższa obierzyna,
zamykamy oczy, myślimy o miłości i
rzucamy przez lewe ramie za siebie
skórkę. Przybrany przez nią kształt
wskazuje literę od której zaczyna się
imię przyszłego wybranka.

karteczki  z życzeniami - do
dużego, szklanego naczynia wrzu-

camy karteczki z zapisanymi na nich
życzeniami, wlewamy powoli do
naczynia zimną wodę, karteczki
które wypłyną wskażą marzenia,
które wkrótce się spełnią, te które
opadną na dno nie zrealizują się zbyt
szybko.

karteczki z imionami - na tektur-
owych karteczkach piszemy imiona,
stajemy przodem do zapalonej
świecy i kartoniki rzucamy za siebie,
ta, która upadnie najbliżej nas
wskaże imię przyszłego ukochanego
lub ukochanej.

magiczny płomień - należy
pomyśleć życzenie, zapalić dwie
zapałki i trzymać je płonącymi łebka-
mi do góry, jeśli zapałki palą się ku
sobie życzenie niebawem się spełni,
jeśli nie, na jego realizację przyjdzie
nam poczekać.

Mimo, że Kościół andrzejkowe
wróżby potępiał jako zabobony, to
jednak przetrwały one do dnia
dzisiejszego i nadal cieszą się niesłab-
nącą popularnością. Jedni z nas
traktują je z przymrużeniem oka,
jako dobrą zabawę, inni może
bardziej serio, ale dla wszystkich
mogą one  być początkiem świetnej
andrzejkowej zabawy. Ale że nie
tylko samymi wróżbami człowiek
żyje, zapewne każda gospodyni wiec-
zoru przygotuje dla swoich miłych
gości specjalne andrzejkowe menu,
kilka propozycji znajdziecie Państwo
poniżej.

Sałatka w szynce:
szynka konserwowa w plastrach,
marchewka,
pietruszka,

ziemniaki,
jajka,
groszek konserwowy,
ogórek kiszony,
jabłko,
zielona część pora,
majonez, musztarda, sól i pieprz.

Warzywa i jajka ugotować, a
następnie pokroić w kostkę. Dodać
ogórek i jabłko pokrojone w kostkę i
konserwowy groszek. Doprawić
majonezem, solą pieprzem i musz-
tardą. Sałatkę zawijać w plastry szyn-
ki i udekorować zawiązując każdy
„nitkami” z pora.

Śliwki w boczku:
śliwki suszone,
plastry chudego boczku,
wykałaczki.

Plastry boczku pokroić w mniejsze
paseczki. Każdą śliwkę owinąć plas-
terkiem boczku i spiąć wykałaczką.
Zapiekać w piekarniku do zrumie-
nienia boczku.

Koreczki:
żółty ser pokrojony w kostkę,
kawałki kabanosa,
kawałki ogórka konserwowego,
papryka konserwowa,
oliwki zielone i czarne.

Wszystkie składniki dowolnie
nabijać na wykałaczki. 

Małe kanapeczki:
bagietka lub inne pieczywo,
masło,
wędzony łosoś,
ogórek konserwowy,
mozzarella,
pomidorki koktajlowe.

Bagietkę pokroić na kromki, pos-
marować masłem, na każdej
kanapce ułożyć plaster ogórka,
kawałeczek łososia, plasterek moz-
zarelli, połówkę pomidorka. Całość
spiąć wykałaczką.

Chili con corne:
1 kg mięsa mielonego,
1 puszka kukurydzy,
1 puszka czerwonej fasoli,
1 puszka pomidorów krojonych,
2 ząbki czosnku,
sól, pieprz, chili.

Mięso usmażyć na oliwie z
dodatkiem soli, pieprzu i chili. Pod
koniec smażenia dodać posiekany
czosnek. Podlać wodą lub bulionem,
dodać pomidory z puszki i chwilę
razem poddusić. Następnie dodać
kukurydzę i fasolę, gotować razem
około 10 minut i przyprawić do
smaku.

Zupa gulaszowa z kluseczkami:
1 kg szynki wieprzowej,
3 kolorowe papryki,
6 szt ziemniaków,
1 papryczka chili,
3 ząbki czosnku,
koncentrat pomidorowy,
1 litr bulionu warzywnego,
Woda,
mąka pszenna,
olej, sól, pieprz.

Mięso umyć, osuszyć i pokroić w
kostkę. Wrzucić na olej, przyprawić
solą i pieprzem, dodać posiekany
czosnek. Papryki umyć, usunąć gnia-
da nasienne i pokroić w paseczki.

Mięso przełożyć do garnka, pod-
lać niewielką ilością oleju, wrzucić
paprykę, drobno pokrojoną
papryczkę chilii, chwilę razem pod-
dusić. Zalać bulionem i gotować pod
przykryciem na małym ogniu około
20 minut. Dodać obrane i pokrojone
w kostkę ziemniaki i koncentrat
pomidorowy. Całość gotować do
miękkości a pod koniec gotowania z
wody i mąki zrobić drobne kluseczki,
dodać do zupy, przyprawić do
smaku.

Ciasteczka z wróżbą:
30 dkg mąki,
8 dkg cukru,
3 jajka,
2 łyżki oleju,
szczypta soli,
migdały.

Z podanych składników ( oprócz
migdałów) zagnieść ciasto.
Rozwałkować, szklanką wykroić
kółka, w każde włożyć migdał i
karteczkę z wróżbą zwiniętą w rulon.
Formować rożki. Piec 1 temper-
aturze 180°C przez 20 minut.

Smacznego!

Andrzejkowe wróżby
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PO ZIO MO: 1) jedzonko, 6) ze wsi do miasta, 9)
doradca drogówki, 10) bywa niewyjściowa, 12) ofiara,
13) moralna, 14) przed dzwonkiem, 17) tłok w stolarni,
19) spór z batem, 21) krótkie ogłoszenie, 22) po
kropce, 23) towarowy, 26) wściekłość na Pomorzu, 29)
niejasna schadzka, 30) zajęcie WC, 31) złoty ze
wschodu, 32) nie potrzebuje zaproszenia, 33) sprzeda-
je wapno i węgiel

PIO NO WO: 1) skóra na brzuchu, 2) doktor, 3) wzór
oszustów, 4) szejk, 5) efekt mleczny, 6) ciężka praca
morska, 7) między siekierą a motyką, 8) broń kobieca,
15) odznaczenie chana, 16) reprezentant Polski, 18)
śniegowce, 20) nosiciel, 22) szampańskie buty, 23)
wkrótce będą wisieć, 24) dziczyzna, 25) do łezki łezka,
27) sejm, 28) boska

Krzyżówka sponsorowana przez restaurację:

Krzyżówka nr 208

Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 15 grudnia pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nagrodę -
obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa .  

Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: " Muzyka jest królową sztuk". Nagrodę wylosowała Danuta Góźdź z Olsztynka.
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20/21 X Sud wa. U si ło wa nie
kra dzieży za in sta lo wa ne go
prze wo du e lek trycz ne go
(100 mb) i kra dzież 4 mb
ru ry do pro wa dze nia kab li
(war tość 400 zł) z po ses ji
Zbig nie wa W.

22 X-2XI Wit ra mo wo.
Jeszcze trochę, a właści-
ciele obiektów będą
ponosić odpowiedzialność
za to, że włamywacze nic
w nich interesującego dla
siebie nie znajdą!!! Tak bo -
wiem by ło, ko lej ny już raz
w his to rii na szej kro ni ki, w
przy pad ku wła ma nia do
bu dyn ku Fi li pa B.

25-27 X 7-ka. Kra dzież a ku -
mu la to ra za si la ją ce go znak
dro go wy (1000 zł, włas -
ność GDDKiA w Ol szty -
nie).

29 X A me ry ka.  Niez byt
prze zor nie za cho wał się
Syl wes ter K. po zos ta wia jąc
po przyj ściu do pra cy pie -
nią dze w ple ca ku (2300
zł). Po faj ran cie  pie nię dzy
już nie by ło.

31 X ul. Skła do wa. Po lic jant
zaw sze na służ bie! Prze by -
wa ją ce go w tym dniu i
miej scu Sta nis ła wa F.,
daw ne go fun kcjo na riu sza
ko mi sa ria tu ol szty nec kie -
go, a ob ec nie ko mi sa ria tu
w Słup sku, za in te re so wa ło
po dej rza ne za cho wa nie
się, zna ne go mu zresz tą
wcześ niej, Ry szar da S.,
któ ry pró bo wał ok raść sa -
mo chód o so bo wy Mar ty
N. z lap to pa i tor by z za ku -
pa mi (łącz nie 1600zł). „Pe -
cho wy” zło dziej zos tał ob -
ez wład nio ny i dop ro wa -
dzo ny na ko mi sa riat.

1 XI Lich taj ny. 170 lit rów
ON o war toś ci 884 zł skra -
dzio no z sa mo cho du cię ża -
ro we go Ta deu sza H.

5 XI 22 Lip ca. Tzw. krót kot -
rwa łe u ży cie po jaz du mia ło
tym ra zem nie co dzien ny
prze bieg, bo wiem skra -

dzio ne z po ses ji Au di A3
„wró ci ło” na miej sce dzień
póź niej, z usz ko dzo ną je dy -
nie sta cyj ką.

10 XI ul . Da szyń skie go.
Pod czas za ku pów w jed -
nym ze skle pów Bar ba rze
J. naj praw do po dob niej wy -
padł por tfel z pie nię dzmi i
do ku men ta mi (war tość
550 zł). Nies te ty, zab rak ło
ucz ci we go zna laz cy. 

12 XI Wit ra mo wo – te ren
żwi row ni. Kra dzież roz -
dziel ni e lek trycz nej. Stra ty
3 tys. zł. po nios ła fir ma
Wa koz.

12-13XI i 12-14 XI,  7-ka w
o ko li cach Sud wy. Ko lej ne,
dwie, kra dzie że a ku mu la to -
rów zna ków dro go wych –
w pier wszym przy pad ku 2
szt. o war toś ci 2 tys. zł., w
dru gim jed ne go – 600 zł,
włas ność GDDKiA w Ol -
szty nie.

W o ma wia nym ok re sie po -
lic ja zat rzy ma ła też 7 o so -
ób po szu ki wa nych, 16 do -
wo dów re jes tra cyj nych, 5
praw jazdy, 6 niet rzeź wych
kie row ców o raz 4 o soby
do wyt rzeź wie nia.
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