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Wszys cy rad ni zło ży li ślu bo wa nie wed ług
nas tę pu ją cej ro ty: „Wier ny Kon sty tuc ji i pra -
wu Rze czy pos po li tej Pol skiej, ślu bu ję u ro -
czyś cie ob o wiąz ki rad ne go spra wo wać god -
nie, rze tel nie i ucz ci wie, ma jąc na wzglę dzie
dob ro mo jej gmi ny i jej miesz kań ców”.

Rad ni w gło so wa niu taj nym wyb ra li na
prze wod ni czą ce go ra dy An drze ja Woj dę, a
na wi cep rze wod ni czą cych I re nę Pi sa re wicz i
An drze ja Sal wi na.

Skład Ra dy Miej skiej w Ol sztyn ku VII ka -
den cji (2014-18) w ko lej noś ci al fa be tycz nej:
Be a ta An dry siak, An drzej Ar gal ski, Wies ła wa

Fi lip kow ska, Ka zi mierz Gą sio row ski, Je rzy
Gło wacz, Krzysz tof Ko wal ski, Ro man Le wan -
dow ski, Ry szard Or łow ski, Ste fan Pień kow -
ski, I re na Pi sa re wicz – wi cep rze wod ni czą ca,
Ja ni na Ry kow ska, An drzej Sal win – wi cep -
rze wod ni czą cy, Ro bert Wa rak sa, An drzej
Woj da – prze wod ni czą cy i A lic ja Woź nic ka.

No wo wyb ra nym rad nym ży czy my, a że by
god nie rep re zen to wa li spo łecz ność, dba li o
zrów no wa żo ny roz wój gmi ny i roz wią zy wa li
naj waż niej sze prob le my ży cia co dzien ne go
miesz kań ców. 

Nowo wybrana rada miejska Olsztynka

1 grudnia odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Olsz-
tynku VII kadencji. W sesji udział wzięli radni wybrani w wyborach samorządo-
wych w dniu 16 listopada oraz burmistrz Artur Wrochna, zastępca burmistrza
Krzysztof Wieczorek, skarbnik Lucyna Łukaszewicz i sekretarz Monika Wadow-
ska, a także przewodniczący rad osiedlowych, sołtysi, dyrektorzy jednostek
organizacyjnych i mieszkańcy Olsztynka.

WIEŚCI Z MAGISTRATU
Dro dzy Miesz kań cy!

E moc je wy bor cze po wo li o pa da ją. W pań stwie de mok ra tycz nym wy bo ry są nie o dzow nym
spo so bem wy ra że nia wo li miesz kań ców, da ją cym ty tuł do spra wo wa nia wła dzy wyb ra nym
przed sta wi cie lom. Dzię ku ję za o ka za ne wspar cie i od da ne na mnie gło sy. 

Du ża frek wen cja wy bor cza świad czy o doj rza łoś ci na szej wspól no ty. Dek la ru ję, że bę dę
brał pod u wa gę gło sy wszys tkich wy bor ców. Li czę na to, że ca ła spo łecz ność bę dzie dla mnie
o par ciem. Bę dę sta rał się rze tel nie re a li zo wać prog ram wy bor czy i speł niać o cze ki wa nia na -
szych miesz kań ców. 

U wierz my w Gmi nę Ol szty nek - Gmi nę z przysz łoś cią! Two rzy my jed ną sa mo rzą do wą
ro dzi nę, dzia łaj my ra zem! 

Ar tur Wroch na 
Bur mistrz Ol sztyn ka

Na zdję ciu od lewej: An drzej Sal win, An drzej Woj da i I re na Pi sa re wicz.

No we wła dze po wia tu ol sztyń skie go
Pod czas pier wszej ses ji V ka den cji Ra dy Po wia tu w Ol szty -

nie, 1 grud nia, wyb ra no no we wła dze. Sta ros tą ol sztyń skim
zos ta ła Mał go rza ta Chy ziak z Bis kup ca, wi ces ta ros tą Jan Że -
maj tys, a prze wod ni czą cą Ra dy Po wia tu w Ol szty nie A lic ja
Wą sik. Z na szej gmi ny rad ny mi po wia to wy mi zos ta li wyb ra ni:
Ja nusz Dem biń ski, Mi ros ław Ste gien ko i Mi ros ław Szos tek.
Dwóch z nich za siad ło rów nież we wła dzach po wia tu. Wi cep -
rze wod ni czą cym ra dy zos tał Mi ros ław Szos tek, a w skład za -
rzą du po wia tu po now nie wszedł Ja nusz Dem biń ski. 

Na zdję ciu od lewej: Mi ros ław Szos tek, A lic ja Wą sik
i Ma rian Piw ce wicz (fot.: www.po wiat-ol sztyn ski.pl)

Ży cze nia z o kaz ji 
Świa to we go Dnia Wo lon ta riu sza

W na szej gmi nie na nie od płat ną dzia łal ność poś wię -
ca swój czas wie lu wo lon ta riu szy wspie ra ją cych or ga ni -
zac je po za rzą do we, klu by spor to we, pa ra fie, in sty tuc je
kul tu ry, pla ców ki oś wia to we, po mo cy spo łecz nej i służ -
by zdro wia, ak cje cha ry ta tyw ne i spo łecz ne, a tak że
o so by star sze, scho ro wa ne, nie peł nos praw ne i ich ro -
dzi ny. Licz ba wo lon ta riu szy wciąż roś nie, a wśród nich
są dzie ci, mło dzież i do roś li; ucz nio wie, stu den ci, e me -
ry ci i lu dzie wie lu pro fes ji. 

Wszys tkim tym lu dziom dob rej wo li, któ rzy poś wię ca ją
swój czas i e ner gię bez in te re sow nie, skła dam ser decz ne
po dzię ko wa nie.

Spra wia cie, że o ta cza ją cy nas świat jest bar dziej
przy jaz ny i ko lo ro wy, przyw ra ca cie wia rę, że li czą się
war toś ci, u czu cia o raz lu dzka życz li wość i dob roć. 

Wszys tkim wo lon ta riu szom ży czę sa tys fak cji z dzia -
ła nia, po go dy du cha i po zy tyw nej e ner gii. Du żo zdro -
wia i ra doś ci. 

Bur mistrz Ol sztyn ka
/-/ Ar tur Wroch na

Podziękowanie
Organizatorzy Młodzieżowego Festiwalu Filmowego dziękują za

wsparcie imprezy: Państwu Bogumile i Waldemarowi Mikitiuk - za
ufundowanie nagród rzeczowych, Państwu  Irenie i Stanisławowi
Słodownik oraz Nadleśnictwu Olsztynek za wsparcie finansowe.
Między innymi to dzięki Wam można było nagrodzić filmowe doko-
nania młodych ludzi. Festiwal się rozwija i mamy nadzieję na dalszą
współpracę. 

Katarzyna Waluk (dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku) 

Magdalena Rudnicka (DKF Zamek)
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WIEŚCI Z MAGISTRATU

Ży cze nia z o kaz ji Świa to we go

Dnia O sób Nie peł nos praw nych

Z o kaz j i  Świa to we go Dnia O sób Nie peł -

nos praw nych, przy pa da ją cego 3 grud nia, skła -

dam wszys tkim o so bom nie peł nos praw nym o raz

ich ro dzi nom ży cze nia wie lu ra doś ci, życz li woś ci,

wy ro zu mia łoś ci o raz nies po ży tych sił do po ko ny -

wa nia trud noś ci dnia co dzien ne go i od wa gi w re a -

li zac ji ma rzeń.

Wiem, że więk szość trud noś ci Pań stwo po ko nu -

je cie sa mi, a tyl ko w nie wiel kim stop niu mo że my

przyjść Wam z po mo cą. Mam na dzie ję, że czy -

nio ne sta ra nia bę dą słu ży ły Pań stwu jak naj le -

piej. Niech o ta cza ją cy świat bę dzie bar dziej

przy jaz ny i blis ki.

Szcze gól ne sło wa uz na nia kie ru ję do Sto wa rzy -

sze nia na Rzecz O sób Nie peł nos praw nych i Ich

Ro dzin w Ol sztyn ku, któ re dos trzeg ło ska lę prob le -

mów i ja ko pier wsze wy ciąg nę ło po moc ną dłoń.

Ob ec nie wspar cia u dzie la ją rów nież Sto wa rzy -

sze nie Na Rzecz O sób Star szych i Nie peł nos praw -

nych „Ra zem” w Ol sztyn ku, a przed e wszys tkim

War szta ty Te ra pii Za ję cio wej w Ol sztyn ku.

Dzię ku ję rów nież wszys tkim pla ców kom oś wia -

to wym o raz wo lon ta riu szom, któ rych dzia ła nia są

rów nież bar dzo pot rzeb ne i sku tecz ne.

Ży czę wszys tkie go naj lep sze go, a przed e wszys -

tkim po go dy du cha o raz że by z na sze go o to cze nia

jak naj szyb ciej znik nę ły nie tyl ko ba rie ry ar chi tek to -

nicz ne, a le rów nież men tal ne.

Bur mistrz Ol sztyn ka

/-/ Ar tur Wroch na

W ses ji u dział wzię li rad ni, wyb ra ny w wy bo rach
30 lis to pa da bur mistrz Ar tur Wroch na o raz Pa weł
Pap ke – po seł na Sejm RP, prof. dr hab. Ry szard
Gó rec ki – se na tor RP, dr Ka zi mierz Ku ja wa – Ho -
no ro wy Ob y wa tel Ol sztyn ka, Mał go rza ta Chy ziak
– sta ros ta ol sztyń ski, Mi ros ław Szos tek – wi cep rze -
wod ni czą cy ra dy po wia tu ol sztyń skie go, Jan Że -
maj tys – wi ces ta ros ta ol sztyń ski, Jan Dem biń ski –
czło nek Za rzą du Po wia tu Ol sztyń skie go, Bo gu mił
Kuź niew ski – pre zes To wa rzys twa Przy ja ciół Ol -
sztyn ka, Zas łu żo ny dla Ol sztyn ka, by li bur mis trzo -
wie Je rzy Tytz i Zbig niew Wa siecz ko, zas tęp ca bur -
mis trza Krzysz tof Wie czo rek, skar bnik mias ta Lu -
cy na Łu ka sze wicz i sek re tarz mias ta Mo ni ka Wa -
dow ska, a tak że przed sta wi cie le koś cio łów róż nych
wyz nań, prze wod ni czą cy rad o sied lo wych, soł ty si,
dy rek to rzy jed nos tek or ga ni za cyj nych i ol szty nec -
kich zak ła dów pra cy, nad leś nictw, przed sta wi cie le
mło dzie żo wej ra dy miej skiej, przed sta wi cie le me -
diów i miesz kań cy Ol sztyn ka.

Ot war cia ses ji do ko nał prze wod ni czą cy ra dy
An drzej Woj da. Nas tęp nie prze wod ni czą ca miej -
skiej ko mis ji wy bor czej Mi ros ła wa I wo na Ro czan-
Ho dy ra wrę czy ła Ar tu ro wi Wroch nie zaś wiad cze -
nie o wy bo rze na bur mis trza Ol sztyn ka. Bur -
mistrz zło żył ślu bo wa nie: „Ob ej mu jąc u rząd bur -
mis trza Ol sztyn ka u ro czyś cie ślu bu ję, że do cho -
wam wier noś ci pra wu, a po wie rzo ny mi u rząd

spra wo wać bę dę tyl ko dla dob ra pub licz ne go i
po myś lnoś ci miesz kań ców mias ta i gmi ny Ol szty -
nek. Tak mi do po móż Bóg”. Bur mistrz przed sta -
wił w skró cie do ko na nia pop rzed niej ka den cji o -
raz nak reś lił za mie rze nia i za da nia do re a li zac ji
na ko lej ne la ta. Za chę cił wszys tkich rad nych do
współ pra cy o raz za dek la ro wał, że bę dzie słu żył
wszys tkim miesz kań com.

Rad ni i zap ro sze ni goś cie pog ra tu lo wa li Ar tu -
ro wi Wroch nie po now ne go wy bo ru na bur mis -
trza Ol sztyn ka. Przy tej o kaz ji rek tor UW-M prof.
dr hab. Ry szard Gó rec ki od niósł się do jed ne go
z za mie rzeń bur mis trza i ob ie cał, że wes prze ol -
szty nec ki sa mo rząd w ut wo rze niu u ni wer sy te tu
trze cie go wie ku.

Rad ni wyb ra li skład i prze wod ni czą ce go ko mis ji
re wi zyj nej, któ rym zos tał Krzysz tof Ko wal ski.

Po nad to us ta li li, że w ob ec nej ka den cji – po -
dob nie jak w pop rzed niej – bę dą dzia ła ły dwie ko -
mis je sta łe: spraw spo łecz nych o raz gos po dar ki i
bu dże tu. Prze wod ni czą cą ko mis ji spraw spo łecz -
nych wyb ra no A lic ję Woź nic ką, a prze wod ni czą -
cym ko mis ji gos po dar ki i bu dże tu zos tał Ro man
Le wan dow ski. Od czy ta no za da nia ja ki mi bę dą zaj -
mo wa ły się ww. ko mis je o raz lis tę rad nych, któ rzy
za dek la ro wa li u dział w pra cach tych ko mis ji.

Rad ni pod ję li rów nież uch wa łę w spra wie u -
dzie le nia po mo cy fi nan so wej Po wia to wi Ol sztyń -

skie mu na za kup for te pia nu dla Po wia to wej Szko -
ły Mu zycz nej I Stop nia w Dy wi tach – Fi lii w Ol -
sztyn ku. Do ko na li rów nież zmian w bu dże cie gmi ny.

Zap rzy się że nie Bur mis trza Ol sztyn ka

8 grud nia w sa li wi do wis ko wej Gim naz jum im. Nob lis tów Pol skich w Ol sztyn ku od by ła się II ses ja Ra dy Miej skiej w Ol sztyn ku
zwo ła na przez Ko mi sa rza Wy bor cze go w Ol szty nie. 
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

„Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli 
poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej 
w Wojewódzkim Szpital Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce”

Wartość projektu: 445 852,10 zł
Wartość dofinansowania: 378 974,27 zł

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce zakończył realizację projektu „Zapewnienie
wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w
Wojewódzkim Szpital Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce” który w znacznym stopniu usprawnił proces
obsługi pacjentów oraz umożliwił szersze udostępnianie informacji o szpitalu, jego profilu i usługach w sieci
rozległej.

Rezultaty projektu:

- stworzenie kompleksowej infrastruktury informatycznej w szpitalu
- poprawa efektywności pracy personelu medycznego poprzez zakup nowoczesnego mobilnego sprzętu komputerowego
- poprawa bezpieczeństwa archiwizowanych danych poprzez stworzenie archiwum zdjęć cyfrowych
- usprawnienie systemu znakowania i monitorowania 
- zwiększenie bezpieczeństwa „danych wrażliwych” pacjentów oraz ujednolicenie procedur identyfikacji pacjentów
- wzmocnienie funkcjonalności i dostępności do strony internetowej www.ameryka.com.pl poprzez jej unowocześnienie 
i dostosowanie do standardów europejskich
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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



ALBO 12 (223) Grudzień 2014 r. Strona 7

O kobietach nie tylko 8 marca

Ży jąc w ro dzi nie za moż nej mia ła moż li wość u zys -
ka nia dob re go wyk ształ ce nia. Zna ła czte ry ję zy ki ob ce.
Mi mo dob rych wy ni ków w nau ce nie mog ła pod jąć stu -
diów w War sza wie, gdyż w tym cza sie pod za bo rem ro -
syj skim u czel nie wyż sze nie by ły dos tęp ne dla ko biet.
U czes tni czy ła jed nak m.in. w za ję ciach Wol nej Wszech -
ni cy o raz pry wat nej szko ły sztuk pięk nych „Con ti”. W
mło doś ci zet knę ła się z Wła dys ła wem Re y mon tem,
Ma rią Ko nop nic ką i  Ste fa nem Że rom skim. 

Pi sa ła wier sze i dra ma ty sce nicz ne. In te re so wa ła się
his to rią. Spi sy wa ła po da nia i le gen dy z Do li ny Prąd ni -
ka, w któ rych to o ko li cach spę dza ła wa kac je. I tak na -
ro dzi ło się jej pier wsze op ra co wa nie o zam ku w Oj co -
wie. Bra ła u dział w zeb ra niach To wa rzys twa Rów no up -
raw nie nia Ko biet o raz w Pol skim To wa rzys twie Kra joz -
naw czym. Po tem włą czy ła się, jak wia do mo, do dzia łal -
noś ci w To wa rzys twie O pie ki nad Więź nia mi Woj ny.
To ją wcześ niej zbli ży ło do spraw ma zur skich. Wios ną
1919 r. poz na ła Bo gu mi ła Lin kę, u da ją ce go się do Pa -
ry ża a by u pom nieć się o przy łą cze nie Ma zur do Pol ski
bez ple bis cy tu. Dzia ła jąc w Zrze sze niu Ple bis cy to wym,
któ re go by ła skar bni kiem, pi sa ła też tak: „Jeś li w ka sie
Zrze sze nia by ły pus tki, to się ga łam do włas nej lub mę -
żow skiej kie sze ni. Mu sia łam prze cież ra to wać ho nor
Po la ków”.

W przy łą czo nej do Pol ski bez ple bis cy tu w stycz niu
1920 ro ku Dział dow szczyź nie miesz ka ło kil ka ty się cy
Ma zu rów.  Zrze sze nie E wan ge li ków Po la ków skie ro wa -
ło tam E mi lię Su ker to wą-Bied ra wi nę do pro wa dze nia
pra cy re po lo ni za cyj nej. Wspo ma ga ła ks. Ed war da Lud -
wic ka w or ga ni zo wa niu se mi na rium nau czy ciel skie go
ot war te go w 1922 ro ku. Dzię ki jej u sil nym sta ra niom
pow sta ły  w Dział do wie: Dom Lu do wy (1922) i Mu -
zeum Ma zur skie (1927), do któ re go wie le ek spo na tów
zgro ma dzi li człon ko wie kół ka kra joz naw cze go, za ło żo -
ne go przy se mi na rium nau czy ciel skim z po mo cą jej
dru gie go mę ża – Jó ze fa Bied ra wy. Ut wo rzy ła To wa -
rzys two Przy ja ciół Ma zur w 1929 r. Or ga ni zo wa ła rów -
nież kur sy rol ni czo – gos po dar skie dla dziew cząt, któ re
da ły po czą tek pow sta łej w 1930 ro ku Pań stwo wej
Szko le Rol ni czej w Ma li no wie. Or ga ni zo wa ła wys ta wy,
np. „Wys ta wę Ko per ni ka w Ol szty nie”, czy spot ka nia o
cha rak te rze kul tu ral nym, wyg ła sza jąc sze reg od czy tów

na te ma ty ma zur skie, tak że w mias tach pol skie go pog -
ra ni cza, m. in. W Gra je wie, Su wał kach, Kol nie. 

Re a li zac ji i nic ja tyw na ro do wych mał żeń stwa Bied -
ra wów to wa rzy szy ły rów nież pew ne og ra ni cze nia.
Przed sta wi cie le miej sco wych władz po 1920 ro ku nie
zaw sze roz u mie li zło żo ność u wa run ko wań na ro do wych
miej sco wej lud noś ci ma zur skiej i wyt wo rzo nych na wy -
ków ży cia przez wie le lat pod ad mi nis trac ją nie miec ką.
Po moc ni im by li jed nak u rzęd ni cy przy by li ze Śląs ka
Cie szyń skie go. Nies te ty, nas tę po wa ły tak że za ha mo wa -
nia pra cy na ro do wej spo wo do wa ne od gór ny mi za rzą -
dze nia mi. Naj pierw w 1933 ro ku zlik wi do wa no „Ga ze -
tę Ma zur ską”, któ rej to w l.1923- 1933 by ła naj pierw
sek re ta rzem, póź niej re dak to rem na czel nym. Po tem
zaś, jak na pi sa ła E mi lia Su ker to wa- Bied ra wi na w
książ ce „Daw no a nie daw no” – „Z Mi nis ter stwa Spraw
Zag ra nicz nych ot rzy ma łam za wia do mie nie, ze pan mi -
nis ter Beck zab ro nił ka te go rycz nie og ła sza nia ar ty ku -
łów, któ re mog ły się Niem com nie po do bać. Po dob ne
pis mo ot rzy ma łam od wo je wo dy po mor skie go Kir tik li -
sa. Niek tó re ga ze ty ot rzy ma ły po le ce nie nie za miesz -
cza nia mo ich ar ty ku łów”. Wresz cie od eb ra no jej re dak -
cję „Ka len da rza dla Ma zu rów na rok 1939”, któ ry re -
da go wa ła niep rzer wa nie w la tach 1924 – 1938. Rocz -
nik 1939 przy go to wy wał do dru ku Ka rol Mał łek.

Przed 1939 ro kiem E mi lia Su ker to wa-Bied ra wi na
by ła je dy ną au tor ką, któ ra w tak sze ro kim stop niu u -
pow szech nia ła w kra ju pol skie tra dyc je na Ma zu rach.
W cza sie woj ny E mi lia i Jó zef Bied ra wo wie uk ry wa li
się pod naz wis kiem Ber na to wicz. Jó zef Bied ra wa nie
do żył wyz wo le nia i zos tał po cho wa ny ja ko Jó zef Ber -
na to wicz na kroś nień skim cmen ta rzu.   

Po 1945 ro ku wca le nie zmniej szy ła zak re su pra cy
po pu la ry za tor skiej, cho ciaż w tym cza sie przy go to wy -
wa ła wie le op ra co wań nau ko wych dru ko wa nych przed e
wszys tkim w kwar tal ni ku „Ko mu ni ka ty Ma zur sko-War -
miń skie” w l. 1957- 1965. Ar ty ku ły u pow szech nia ją ce
pol ską przesz łość re gio nu za miesz cza ła w 26 pis mach.
Pi sa ła o tra dyc ji kul tu ry pol skiej na Ma zu rach i War mii,

o szkol nic twie i piś mien nic twie pol skim. O po wia da nia
zeb ra ne w to mie „Ma zur skie do le i nie do le” by ły jed ną
z pier wszych ksią żek  o Ma zu rach wy da nych po woj nie.
Na pi sa ła cen ne roz pra wy nau ko we poś wię co ne Gus ta -
wo wi Gi ze wiu szo wi. Prócz pra cy pi sar skiej wie le cza su
i e ner gii poś wię ci ła gro ma dze niu księ goz bio ru In sty tu -
tu Ma zur skie go. Poś ród wie lu cen nych dzieł, ja kie u da -
ło się E mi lii Su kier to wej-Bied ra wi ny zgro ma dzić, na le -
ży wy mie nić m. in. „Dok ład ny słow nik pol sko-nie miec -
ki” Krzysz to fa Ce les ty na Mron go wiu sza. By ła za ło ży -
ciel ką Bib lio te ki Oś rod ka Ba dań Nau ko wych w Ol szty -
nie. W 1948 ro ku mia ła zeb ra nych już ok. 5 tys. wo lu -
mi nów o te ma ty ce zwią za nej z re gio nem.

Za pew ne ta dzia łal ność bib lio fil ska przy czy ni ła się
do zasz czyt ne go na da nia jej i mie nia Wo je wó dzkiej Bib -
lio te ce Pub licz nej w Ol szty nie. Dzia ła jąc, spo ty ka ła się
z wie lo ma zna czą cy mi ludź mi. Jesz cze w 1924 ro ku
na wią za li z nią kon takt – se na tor Bo les ław Li ma now -
ski, prof. Jęd rzej Gier tych, czy wy bit ny znaw ca prob le -
ma ty ki ma zur skiej prof. Wła dys ław Choj nac ki. Mel -
chior Wań ko wicz w przed mo wie do swej książ ki pt.
„Na tro pach Smęt ka” zło żył spec jal ne po dzię ko wa nie ,
pi sząc: „P. E mi lii Su ker to wej, po pu la ry za tor ce wie dzy
o Ma zu rach i za ło ży ciel ce Mu zeum Ma zur skie go w Dzi-
ał do wie. Mel chior Wań ko wicz”. Na to miast Jan Chłos -
ta, au tor wspom nie nio wej książ ki o p. E mi lii pt.  „Nie -
chaj Pa ni blas kiem świe ci”, na pi sał : „Ma ło kto jed nak
do tąd do rów nał Jej pas ją i za an ga żo wa niem w u ka zy -
wa niu pol skiej przesz łoś ci Ma zur. O na zaw sze trak to -
wa ła tę pra cę ja ko służ bę Oj czyź nie. Chcia ła być po ży -
tecz ną i po moc ną”.

PS.
Dziw ne rze czy os tat nio się dzie ją. W paź dzier ni ku

2014 ro ku w Dział do wie po sa dzo no drzew ko pa mię ci i
u miesz czo no tab li cę pa miąt ko wą by łym e ses ma nom i
straż ni kom dział dow skie go ob o zu kon cen tra cyj ne go. A
wszys tko to po noć w ra mach po jed na nia pol sko – nie -
miec kie go, jak to u za sad nił bur mistrz Dział do wa. Na su -
wa się więc py ta nie : „Czy na pew no o ta kie po jed na -
nie nam wszys tkim cho dzi?” 

Sta nis ła wa Zią tek

MAZURKA NIE Z MAZUR 
Działalność  -  Część 2

Emilia Sukertowa-Biedrawina urodziła się w Łodzi w 1887 r. jako najstarsza z trojga dzieci przemysłowca
Hugona Zacherta i Wiktorii Gundelach. Po śmierci ojca przeniosła się z matką do Warszawy. Pod wpływem inte-
ligencji ewangelickiej zainteresowała się Mazurami, a poznawszy je bliżej zdecydowała, że sprawie mazurskiej
poświęci całe swoje życie. Żyła i działała w Warszawie, Działdowie i w Olsztynie, w którym zmarła 27 XII 1970
r. i spoczęła w Alei Zasłużonych olsztyńskiego cmentarza komunalnego.  

POCZTÓWKA   Z  SHEFFIELDPOCZTÓWKA   Z  SHEFFIELD

Przesyłam najlepsze życzenia świąteczne redakcji „ ALBO” Przesyłam najlepsze życzenia świąteczne redakcji „ ALBO” 
i wszystkim z nią współpracującym.i wszystkim z nią współpracującym.

Ja właśnie zjednuję nowych czytelników naszej gazety.Ja właśnie zjednuję nowych czytelników naszej gazety.

Pozdrawiam. 
Stanisława Ziątek z rodziną

WESOŁYCH ŚWIĄT!
MERRY CHRISTMAS!
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La ta mi nę ły, a wciąż pod skle pi kiem na każ dej
przer wie kłę bią się tłu my ucz niów sprag nio nych
naj now szych at rak cji spo żyw czych. Ob ec nie na to -
pie są plas ti ko we słom ki wy peł nio ne słod kim
prosz kiem, mi ni piz ze i buł ki z pa rów ką na ciep ło.
W cza sach kie dy skle pik mieś cił się nap rze ciw ko
bok sów szat ni i był pro wa dzo ny przez sa mo rząd
ucz niow ski, naj więk szym hi tem by ły o ran żad ki w
prosz ku, naj częś ciej zli zy wa ne z dło ni, żół te lub
czer wo ne na po je ze słom ką w ma łych fo lio wych
wo recz kach, ryż pre pa ro wa ny i gu ma do żu cia Do -
nald, w któ rej by ły ko mik sy. O piz zy nikt wte dy
jesz cze nie sły szał.

Ży cie na przer wach to czy ło się al bo „na spa cer -
nia ku”, czy li na głów nej częś ci ko ry ta rza, gdzie
mu sie liś my cho dzić w kół ko, al bo w ką tach na
pod ło dze - miej scach, w któ rych od by wał się zaz -
wy czaj han del wy mien ny czym po pad nie: ko mik -
sa mi z gum Do nald, kar tecz ka mi z nak lej ka mi, o -
pa ko wa nia mi od cze ko lad, znacz ka mi pocz to wy -
mi...Te raz chłop cy u roz ma i ca ją so bie czas mię dzy
lek cja mi grą w kar ty z pił ka rza mi, a dziew czyn ki al -
bo roz ma wia ją, al bo wyp la ta ją bran so let ki z ko lo -
ro wych gu mek.

Daw niej roz mo wy na ko ry ta rzu naj częś ciej do -
ty czy ły fil mów og lą da nych w te le wiz ji po dzien ni -
ku. W po ło wie lat 80-tych, gdy w te le wiz ji by ły tyl -
ko dwa ka na ły, wie czor ny film był naj więk szą roz -
ryw ką, więc wszys cy og lą da li to sa mo. Każ de mu
zna ne by ły ta kie ty tu ły jak:  „A ka de mia Po li cyj na”,
„Gli niarz z Be ver ly Hills”, „Ko jak” czy „Nie wol ni ca
I sau ra”. Szcze rze mó wiąc, zda rza ło nam się wy my -
kać na dłu giej przer wie do skle pu RTV, że by choć
frag ment I sau ry wcześ niej ob ej rzeć, gdyż by ła
pusz cza na przed po łud niem ja ko film dla dru giej
zmia ny. Na dłu giej przer wie bie ga liś my też na lo dy
włos kie do pa na Ko za ka w pob li żu dzi siej szej res -
tau rac ji Ra tu szo wej. Dzi siaj ucz nio wie naj częś ciej
ku pu ją chip sy i żel ki, roz ma wia ją o grach kom pu -
te ro wych, czy wy sy ła ją SMS-y. Trzy dzieś ci lat te mu
tych os tat nich nie by ło na wet w li te ra tu rze scien ce-
fic tion.

W piw ni cy, gdzie ob ec nie jest war sztat kon ser -
wa to ra i skła dzik rze czy róż nych, mieś ci ła się har -
ców ka - miej sce częs tych spot kań zusz ków i har ce -
rzy. Pa mię tam, jak poz na wa liś my plą sy, zdo by wa -
liś my spraw noś ci, ja ko dzie wię cio lat ki wy je cha liś -
my na ob óz har cer ski w środ ku la su, u czy liś my się
na da wa nia al fa be tem Mor se’a za po mo cą cho rą -
gie wek. Wpraw dzie dru żyn har cer skich w wie lu
szko łach nie ma już od lat, lecz na ob o zy or ga ni zo -
wa ne przez Hu fiec War miń ski wciąż dzie ci wy jeż -
dża ją, na wet te nie bę dą ce har ce rza mi. Op rócz te -
go, co ro ku ucz nio wie bio rą u dział w bie gach na o -
rien tac ję or ga ni zo wa nych przez nad leś nic two, zaś
let nie i zi mo we ob o zy or ga ni zu ją im ucz niow skie
klu by spor to we: ko szy kar ski „Top-Spin” i pro mu ją -
ce dziew czę cą pił kę noż ną „Per ły”.

Współ czes ne szkol ne u ro czys toś ci to już częs to
mi ni spek tak le te at ral ne ze sce nog ra fią i kos tiu ma -
mi. Kie dyś tra dy cyj ne a pe le za czy na ły się pieś nią

szko ły „Gos po da rze” i wpro wa dze niem sztan da ru
szko ły, po któ rych nas tę po wa ły re cy tac je. W ós mej
kla sie by łam na wet w pocz cie sztan da ro wym. Nie
by ło to łat we, bo zaz wy czaj przez ca ły a pel mu sie -
liś my stać na wi do ku i kom bi no wa liś my, jak się
scho wać za sztan da rem. Wy jeż dża liś my rów nież
na cmen tarz wo jen ny w Sud wie na ob cho dy u pa -
mięt nia ją ce wy buch II woj ny świa to wej i strasz nie
tam marz liś my. Ta tra dyc ja zresz tą przet rwa ła w
szko le do dziś (włącz nie z marz nię ciem). Na Sud -
wę jeź dzi liś my też sprzą tać gro by żoł nie rzy. Naj -
bar dziej pa mię tam stam tąd czer wo ne plus kwy,
któ rych by ło wszę dzie peł no. 

W o gó le wte dy szko ła co rusz by ła za an ga żo wa -
na w ja kieś pra ce spo łecz ne: sprzą ta nie mias ta
(włącz nie z par kiem przy sta dio nie i cmen ta rzem
przy u li cy Pio nie rów), pie le nie klom bów przed ra -
tu szem i przy skle pie ryb nym, u dział w wy kop kach
w A me ry ce i Pla ty nach, sa dze nie la su. Nie wiem
jak os ta tecz nie by ły o ce nia ne e fek ty na szej pra cy,
a le chęt nie pi liś my ka wę zbo żo wą, jed liś my gro -
chów kę z bu łą i ba wi liś my się świet nie. Klom bów i
pań stwo wych gos po darstw już dziś nie ma, a le sa -
dze nie la su u da ło nam się cał kiem nie daw no zor -
ga ni zo wać. Ob ec nie nau czy cie le wraz z ucz nia mi
przep ro wa dza ją zbiór kę e lek troś mie ci i  cha ry ta -
tyw ne ak cje po mo cy dzie ciom na Lit wie, Uk ra i nie
czy w Af ry ce. W cza sach, gdy je dy nym u rzą dze -
niem e lek tro nicz nym był w do mach te le wi zor ko lo -
ro wy „Ru bin”, któ ry się u ty li zo wał przez sa mo zap -
łon, a ma te rial nie by liś my 100 lat za Mu rzy na mi,
nie by ło  zwy cza ju or ga ni zo wa nia ta kich ak cji.  

Ge ne ral nie, co by tu nie mó wić, z per spek ty wy
cza su la ta szko ły pod sta wo wej, choć spę dzo ne w
cięż kim kry zy sie lat 80-tych, to by ła dla nas bez -
tros ka i za ba wa. O kiem dziec ka wych wy tu je się to,
co naj przy jem niej sze: ko le żeń skie spot ka nia, wy -
ciecz ki do Mal bor ka, To ru nia, Kra ko wa, Za ko pa -
ne go, ki na trój wy mia ro we go w War sza wie, dys ko -

te ki szkol ne, wróż by an drzej ko we, bal ós mych klas
w do mu kul tu ry... O czy wiś cie by ło to wszys tko, co
w szko le mu si być: dys cyp li na na lek cji, pra ce do -
mo we i wy ma ga nia nau czy cie li, o ce ny, spraw dzia -
ny. Jed nak w pa mię ci po zos ta ją kon kur sy re cy ta -
tor skie, wys tę py chó ru, za wo dy spor to we, me cze
pił ki ręcz nej, kół ko rę ko dziel ni cze, na któ rym ro bi -
łyś my swet ry... Nie za pom nia ne po zos ta ną lek cje
tech ni ki, gdzie wy ci na liś my drew nia ne pod staw ki
czy me ta lo we świecz ni ki i te, pod czas któ rych
dzier ga liś my na szy deł ku, haf to wa liś my krzy ży ka mi
i sma ży liś my na leś ni ki w po miesz cze niu dzi siej szej
świet li cy. Na plas ty ce ro bi liś my róż ne go be li ny:
tka ne na ra mie, przy pa la ne, wy ko na ne ig łą. W ra -
mach lek cji his to rii mie liś my wyj ścia do ki na
„Grun wald” na fil my his to rycz ne. Je dy nym ję zy -
kiem ob cym nau cza nym w szko le pod sta wo wej był
ro syj ski. I choć so bie cał kiem nieź le z nim ra dzi liś -
my, a pa ni u czy ła nas dzie cię cych pio se nek i wier -
szy ków, to przed mio tem ma rzeń był nie dos tęp ny
wte dy an giel ski. Dziś sto su nek dzie ci do ję zy ka an -
giel skie go jest ta ki sam, jak do in nych przed mio -
tów, czy li jed nym się chce u czyć, in nym - nie. 

Są dzę, że w pa mię ci mło dzie ży część roz ryw ko -
wo-to wa rzys ka i tak zaw sze weź mie gó rę nad e du -
ka cyj ną, i na si ucz nio wie też bę dą wspo mi nać se -
an se w ki nie „He lios” z gó rą pop cor nu, przed sta -
wie nia te at ral ne, kon kur sy, dys ko te ki, ba le szós tok -
la sis tów, wy ciecz ki ro we ro we i au to ka ro we, za ję cia
spor to we, war szta ty u nij ne, wy jaz dy na ba sen, krę -
giel nię, za ba wy w par ku li no wym i wie le jesz cze in -
nych at rak cji, któ re ob ec nie or ga ni zu je szko ła.  

Cze go nas na pew no nau czy ła szko ła, to słu -
cha nia au to ry te tów, a le też od por noś ci psy chicz -
nej na po raż ki, nu dę i ru ty nę. Ca łe szczęś cie, więk -
szość dzie ci ma na tu ral ną zdol ność przet rwa nia i
od bie ra rze czy wis tość od po wied nio do swo ich pot -
rzeb. Na wet jeś li zgod nie ze sło wa mi Ed mun da Ni -
ziur skie go „szko ła to jest ta ki kar mnik, gdzie każ dy
ptak mu si dzió bać, czy mu się to po do ba, czy nie”,
to i tak po la tach ja ko do roś li uś wia da mia my so -
bie, że by ło to miej sce naj lep szej za ba wy i nie ob o -
wią zek, lecz przy wi lej.

A po za tym ze szko łą jest tak, Dro gi Czy tel ni ku,
że ni by jej kie dyś nie na wi dzi łeś za strasz ny u cisk,
a le bez niej nie prze czy tał byś te go.

Prag nę szcze rze poz dro wić wszys tkich do tych -
cza so wych Nau czy cie li Szko ły Pod sta wo wej w Ol -
sztyn ku o raz Ko le żan ki i Ko le gów z kla sy 8 b (rocz -
nik 1987). 

Mag da le na Mo roz

40 lat minęło ...
Świat jest pod trzy my wa ny od de chem dzie ci spie szą cych do szko ły 

/Tal mud/ 

Ju bi leusz 40-le cia szko ły jest o kaz ją do wspom nień. Trud no bo wiem być ob o jęt nym wo bec
miej sca, w któ rym zos ta wi ło się część ży cia. W 1979 ro ku posz łam do pier wszej kla sy. Zbior -
cza Szko ła Gmin na im. Bu dow ni czych Pol ski Lu do wej w Ol sztyn ku mia ła wte dy pięć lat, ja -
sześć, a więc jes teś my pra wie ró wieś ni ca mi. Od  sześ ciu lat jes tem tu nau czy ciel ką pol skie go,
a le ja ko ucz en ni ca dob rze pa mię tam, jak jed ni nau czy cie le za czy na li u nas pra cę, in ni od cho -
dzi li i jak zmie nia li się ko lej ni dy rek to ro wie. Mia łam mnós two cza su na ob ser wac je, w koń cu
nau ka w szko le pod sta wo wej trwa ła wte dy o siem lat. 
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MŁODZI MAJĄ GŁOS

Świę ta - to sło wo zaw sze ko ja rzy
się z cho in ką, śnie giem, op łat kiem i
kar piem. Zgod nie z pop kul tu rą to
tak że „Ke vin sam w do mu” i rek la ma
Co ca-Co li w te le wiz ji.  Dzie ci na has -
ło: Bo że Na ro dze nie od ra zu przy wo -
łu ją pos tać bro da te go św. Mi ko ła ja
- u ro cze go  sta rusz ka w czer wo nym
stro ju, któ ry w wi gi lij ną, ma gicz ną
noc od wie dza na sze do my i przy no si
pre zen ty. A le czy wszys cy Mi ko ła jo -
wie by li ta cy świę ci? Czy i mien ni cy
na sze go świę te go z Mi ry mie li wpływ
na lo sy świa ta? 

Mi ko łaj Ko per nik  to naj słyn niej -
szy pol ski as tro nom, au tor dzie ła „O
ob ro tach sfer nie bies kich”. Po sia dał
wie le za in te re so wań, gdyż zaj mo wał
się rów nież ma te ma ty ką, pra wem, e ko-
 no mią, stra te gią woj sko wą, as tro -
logią, był tak że le ka rzem o raz tłu ma -
czem. Dzię ki wnik li wym ob ser wac -
jom i ob li cze niom op ra co wał he lio -
cen trycz ny mo del Uk ła du Sło necz ne -
go. Od rzu cił pog ląd, że Zie mia znaj -
du je się w środ ku wszech świa ta. Mó -
wi się o nim „wstrzy mał Słoń ce, ru -
szył Zie mię”. Po cząt ko wo je go te o ria
spot ka ła się z og rom ną fa lą kry ty ki.
Spo wo do wa ło to rów nież prob le my z
dru kiem dzie ła na pi sa ne go przez du -
chow ne go. Jak gło si  le gen da, wyd -
ru ko wa na książ ka do tar ła do Ko per -
ni ka w os tat nim dniu je go ży cia.
Współ cześ nie u wa ża się go za oj ca
as tro no mii. Cóż ten pol ski du chow ny
ma wspól ne go z Mi ko ła jem po za i -
mie niem? W krę gu za in te re so wań ob yd -
 wu pa nów by ło nie bo, je den z nich
ba dał uk ła dy i kon ste lac je gwiazd, na -
to miast dla dru gie go gwiaz dy sta no -
wią dro gow ska zy pod czas pod nieb nej
pod ró ży w wi gi lij ną noc.

Ko lej ny słyn ny i mien nik, rów nież
pol skie go po cho dze nia, to Mi ko łaj
Rej – wiel ki po e ta, pro za ik i  twór ca
re ne san so wy. Uz na wa ny jest za oj ca
li te ra tu ry pol skiej, po nie waż kon sek -
wen tnie dą żył do te go, a by ut wo ry li -
te rac kie by ły pi sa ne po pol sku, a nie
po ła ci nie, jak to by ło pow szech nie
sto so wa ne. On ja ko pier wszy swo je
dzie ła pi sał wy łącz nie w ję zy ku oj -

czys tym. Był za moż nym czło wie kiem,
po cho dził z sza no wa nej ro dzi ny. Ut -
rzy my wał dob re kon tak ty z dwo ra mi
kró la Zyg mun ta I Sta re go i Zyg mun -
ta II Au gus ta.  Jest au to rem słyn nych
słów: A nie chaj na ro do wie wżdy pos -
tron ni zna ją, iż Po la cy nie gę si, iż
swój ję zyk ma ją. Jest to frag ment
wier sza „Do te go, co czy tał”, w któ -
rym Rej grzmiał, że naj wyż szy czas,
by Po la cy za czę li wresz cie pi sać po
pol sku, gdyż w ten spo sób bę dą mog -
li pot wier dzić kul tu ro wą i po li tycz ną
nie za leż ność Rze czy pos po li tej. Jak
wi dać, ten Mi ko łaj od eg rał is tot ną ro -
lę w kształ to wa niu kul tu ry pol skiej,
na to miast św. Mi ko łaj jest niez wyk le
waż nym e le men tem tra dyc ji i kul tur
wie lu na ro dów.

Nas tęp ny i mien nik to pos tać kon -
tro wer syj na - car Mi ko łaj II Ro ma -
now, syn A lek san dra III Ro ma no wa.
Ci, któ rzy nie spa li na lek cjach his to -
rii wie dzą, że był os tat nim ca rem i sa -
mo dzier żcą Wszech ru si, kró lem Pol -
ski i co cie ka we, Wiel kim Księ ciem
Fin lan dzkim. Zos tał ko ro no wa ny w
1894. Je go pa no wa nie naz na czo ne
by ło tra ge dia mi i po raż ka mi. Dwa la -
ta po ko ro nac ji miał się od być wiel ki
fes tyn w Mos kwie, pod czas któ re go
ob ie ca no po dar ki. W no cy zeb ra ło
się aż pół mi lio na lu dzi o cze ku ją cych
na roz da nie pre zen tów. Ran kiem, po
ot war ciu stra ga nów, lu dzie rzu ci li się
na o we po dar ki, w wy ni ku cze go
1389 o sób zmar ło, a 1301 zos ta ło
ran nych. Tra ge dię tę na zy wa się Pa -
ni ką na Cho dyn ce. W 1904 car roz -
po czął woj nę z Ja po nią, któ ra by ła
pas mem po ra żek i po cząt kiem koń -
ca je go pa no wa nia. Wzrost nie za do -
wo le nia spo wo do wał re wo luc ję 1905
ro ku. Ko lej ne po raż ki i ok rut ne rzą dy
dop ro wa dzi ły do re wo luc ji lu to wej i
paź dzier ni ko wej, w wy ni ku któ rych
Mi ko łaj zos tał a resz to wa ny, ab dy ko -
wał, a 17 lip ca 1918 ro ku, z roz ka zu
Rzą du Tym cza so we go, zos tał roz -
strze la ny wraz z mał żon ką A lek san -
drą Fio do row ną i dzieć mi. Cóż łą czy
tę kon tro wer syj ną pos tać z na szym
sym pa tycz nym Mi ko ła jem? Mo że to

niek tó rych dzi wić, a le car Mi ko łaj II
rów nież jest uz na wa ny za świę te go
przez ro syj ski Koś ciół Pra wos ław ny.
Ka no ni zac ja tej pos ta ci, żo ny o raz
có rek mia ła miej sce w 2000 ro ku.

Os tat nim wyb ra nym przez nas
przyk ła dem jest współ czes ny ak tor –
Ni cho las Ca ge,  a  właś ci wie Ni cho -
las Kim Cop po la. Jest bra tan kiem
słyn ne go re ży se ra Fran ci sa For da
Cop po li. Je go oj ciec był Wło chem,
zaś mat ka Niem ką. Po cząt ko wo je go
ka rie ra nie za po wia da ła się błys kot li -
wie. Pun ktem zwrot nym stał się film
„Rum ble Fish”. Ro la Smo ke y’a przy -
nios ła mu suk ces i ug run to wa ła po -
zyc ję w Hol ly wo od. W je go ka rie rze
moż na wy róż nić dwa ty py pro duk cji -
pier wszy to am bit ny re per tu ar i ro le
w „Zos ta wić Las Ve gas”, czy „A dap -
tac ji”. Ro la Be na w „Zos ta wić Las
Ve gas” zos ta ła ob sy pa na desz czem
nag ród, w tym Zło tym Glo bem i Os -

ca rem. Dru gi nurt, dzię ki któ re mu
po ko cha ła go pub licz ność, to ki no
sen sa cyj ne. Ca ge o ka zał się niez rów -
na nym ak to rem ki na ak cji, wys tę pu -
jąc w dy na micz nych hi tach ty pu
„Twier dza”, czy „Bez twa rzy”. Jest
jed ną z naj le piej op ła ca nych hol ly wo -
o dzkich gwiazd ki na. Cóż tę pos tać
łą czy z na szym świę tym? Jed no –
tros ka o in nych. Ca ge zna ny jest ze
swo jej dzia łal noś ci na rzecz o sób pot -
rze bu ją cych, a przed e wszys tkim
dzie ci. Był Am ba sa do rem Dob rej
Wo li U NI CEF –u na te re nie Af ry ki.
Za an ga żo wał się tak bar dzo w ak cję
prze ciw ko sprze da ży nar ko ty ków o -
so bom nie let nim i prze ciw ko mło do -
cia nej przes tęp czoś ci, że ot rzy mał od
sek re ta rza ge ne ral ne go ONZ nag ro -
dę Ob y wa te la Świa ta. 

Zap re zen to wa no po wy żej kil ka
wyb ra nych syl we tek pos ta ci no szą -
cych i mię Mi ko łaj. Jed ni przys łu ży li
się nau ce, in ni kul tu rze, do ko na li
wiel kich rze czy dla ko lej nych po ko -
leń, jak rów nież mie li krew lu dzi na
rę kach. Co łą czy tak róż no rod ne
pos ta ci po za wspól nym i mie niem?
Mo że my pos trze gać jed ne po zy tyw -
nie, in ne zaś ne ga tyw nie, a le wszys t -
kie to o so by nie tu zin ko we. 

San dra Ar chac ka, 
Klau dia Ku rzyń ska, 

Bar tło miej Mo roz

Czas płynie nieubłaganie, zbliżamy się już do Świąt Bożego Narodzenia oraz do końca roku. Świątecz-
ny klimat udzielił się również uczestnikom projektu dziennikarskiego. W poprzednim numerze relacjonowali-
śmy wizytę dziennikarzy Gazety Olsztyńskiej w progach Gimnazjum im. Noblistów Polskich. Tym razem
postanowiliśmy poddać się nastrojowi i popełnić artykuł choć odrobinę związany z klimatem Bożego Naro-
dzenia. W końcu dziennikarz to osoba, która jest obserwatorem i komentatorem otaczającej go rzeczywi-
stości, a witryny sklepowe, reklamy telewizyjne krzyczą, że już są Święta!

Na naszych zajęciach pojawiło się hasło MIKOŁAJ. Postanowiliśmy jednakże spojrzeć na tę postać w
odmienny od tradycji sposób i odejść od stereotypowego wizerunku. Ten artykuł, choć dotyczy Mikołajów,
nie opowiada o postaci świętego z Miry. Poznajcie Państwo Mikołajów – niekoniecznie świętych.

MIKOŁAJ – nie tylko ten święty
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Ta e dyc ja kon kur su by ła
szcze gól nie waż na, bo od by -
wa ła się w ro ku ob cho dów
120. rocz ni cy u ro dzin Ma rii
Zien ta ry-Ma lew skiej, któ ra
miesz ka ła na te re nie po wia tu.
Mło dzież i dzie ci wys tę po wa ły
w trzech ka te go riach: szkół
pod sta wo wych, gim naz jal nych
i po nad gim naz jal nych. Ich za -
da niem by ła słow na pre zen -
tac ja do ty czą ca te ma ty ki re -
gio nal nej, np. za byt ku, o so by,
kra job ra zu lub ut wór li te rac ki i
cy ta ty ut wo rów li te rac kich w
tek ście. U czes tni cy kon kur su
pre zen to wa li włas ne tek sty,
cza sem u zu peł nia ne wier -
szem, czy pio sen ką, a tak że le -
gen dy war miń skie i frag men ty
ksią żek o re gio nie. I Li ceum
O gól nok ształ cą ce im. Jac ka
Kacz mar skie go przy Zes po le
Szkół w Ol sztyn ku rep re zen to -

wa ły: Pau li na Gi lar ska (kl. II),
Mag da le na We ro niec ka i Dag -
ma ra Klus (kl. III). 

Naj pięk niej sło wo zab -
rzmia ło w tek ście Pau li ny Gi -
lar skiej, któ ra za ję ła I miej sce
wśród ucz niów szkół po nad -
gim naz jal nych i bę dzie rep re -
zen to wać szko łę na szczeb lu
wo je wó dzkim kon kur su w
kap li cy Zam ku Bis ku pów War -
miń skich w Li dzbar ku War -
miń skim. III miej sce w tej sa -
mej ka te go rii zdo by ła Mag da -
le na We ro niec ka.

Ser decz nie gra tu lu je -
my wszys tkim u czes tni kom i
ży czy my dal szych suk ce sów.
Niech ob co wa nie z po ez ją
przy no si Wam jak naj wię cej
ra doś ci.

Do ro ta Lin kie wicz

Pio sen ka pat rio tycz na to je den z fun da -
men tów na szej toż sa moś ci na ro do wej, na -
sza pa mięć o przesz łoś ci. Co raz trud niej
kul ty wo wać ją w ro dzi nach, w spo łecz noś -
ciach lo kal nych i re gio nal nych o raz w ca łej
wspól no cie na ro do wej. Jed no cześ nie trud -
no po mi nąć jej wy cho waw cze zna cze nie w
pro ce sie e du ka cyj nym. Na wią zu jąc do naj -
szla chet niej szej pol skiej tra dyc ji, w Zes po le
Szkół w Dob rym Mieś cie 7 lis to pa da 2014
od był się I Przeg ląd Twór czoś ci Pat rio tycz -
nej im. Prze mys ła wa Gin trow skie go pod
has łem Da łeś mi, Pa nie, zbro ję!. Cy tat, po -
cho dzą cy z ut wo ru Jac ka Kacz mar skie go
miał sta no wić in spi rac ję dla ar tys tów wy ko -
nu ją cych ut wo ry wo kal ne. Do kon kur su
przys tą pi ło 21 u czes tni ków z po wia tu ol -
sztyń skie go. Przed roz po czę ciem zma gań
u czes tni cy mie li o kaz ję wys łu chać ut wo rów
Jac ka Kacz mar skie go i Ja ro mi ra No ha vi cy
w wy ko na niu Krys ty ny Świą tec kiej z zes po -
łu „Czer wo ny Tu li pan”, któ ra za sia da ła
rów nież w ju ry.

Wy ko naw cy zap re zen to wa li za rów no
współ czes ne ut wo ry, jak i te tro chę star sze,
cza sa mi nie co już za pom nia ne, tra dy cyj ne
pol skie pieś ni i pio sen ki pat rio tycz ne. I Li -

ceum O gól nok ształ cą ce im. Jac ka Kacz -
mar skie go przy Zes po le Szkół rep re zen to -
wa ły: Pau li na Gi lar ska (kl. II), Ag niesz ka
Ko wa lew ska i Mo ni ka Ma li now ska (kl. II) o -
raz ucz en ni ce kl. III Na ta lia Ku ciń ska i Dag -
ma ra Klus. 

Dziew czy ny sta nę ły na wy so koś ci za da -
nia i do Ol sztyn ka pow ró ci ły z II miej scem
(Ag niesz ka Ko wa lew ska i Mo ni ka Ma li now -
ska) o raz nag ro dą pub licz noś ci (Pau li na Gi -
lar ska).

Dzię ki ar tys tom wszys cy mie li o kaz ję
ucz cić jed no z naj waż niej szych pol skich
świąt pat rio tycz nych w nie co in ny spo sób,
u czes tni cząc w krót kiej wyś pie wa nej przez
mło dzież lek cji his to rii i pat rio tyz mu.

Mło dym ar tys tom gra tu lu je my i ży czy my
dal szych suk ce sów. 

Wszys tkich lu bią cych śpie wać i re cy to -
wać zap ra sza my już dziś do I Li ceum O gól -
nok ształ cą ce go im. Jac ka Kacz mar skie go
przy Zes po le Szkół na VIII Fes ti wal Pio sen -
ki i Po ez ji im. Jac ka Kacz mar skie go w Ol -
sztyn ku (w tym ro ku po raz pier wszy o gól -
no pol ski), któ ry od bę dzie się 20.III.2015 r.

Do ro ta Lin kie wicz

Dałeś mi, Panie, zbroję!

KONKURS KRASOMÓWCZY

Pięk ne pol skie sło wo wy peł ni ło dnia 13.10.2014 sa lę
se syj ną Sta ros twa Po wia to we go w Ol szty nie. Mło dzi
miesz kań cy po wia tu wzię li u dział w e li mi nac jach po wia to -
wych do 39. Wo je wó dzkie go Kon kur su Kra so mów cze go
im. Ma rii Zien ta ry-Ma lew skiej.

I Przeg ląd im. Przeg ląd Twór czoś ci Pat rio tycz nej im. Prze mys ła wa Gin trow skie -
go o Nag ro dę Sta ros ty Po wia tu Ol sztyń skie go w Dob rym Mieś cie

05.12.14 w Zes po le Szkól w Ol -
sztyn ku mię liś my już przed smak
Świąt Bo że go Na ro dze nia.

Mło dzież Ib i IIb tech ni kum ho te -
lar sko- gas tro no micz ne go przy go to -
wy wa ła pot ra wy wi gi lij ne wspól nie z
pa nia mi z Ko ła Gos po dyń Wiej skich
z Gryz lin.Ucz nio wie piek li pier ni ki,
cias tecz ka wed ług prze pi sów pań.
Przy go to wa li ku le bia ki, ła zan ki z ma -
kiem, pysz ny czer wo ny bar szczyk na
zak wa sie, pie ro gi z ka pus tą i z grzy -
ba mi, a tak że z gro chem. 

Pa nie o po wia da ły, w trak cie go to -
wa nia, o zwy cza jach bo żo na ro dze -
nio wych lud noś ci war miń skiej, ma -
zur skiej, kur piow skiej i wi leń skiej.
Mło dzież słu cha ła tych o po wia dań z
og rom nym za in te re so wa niem.

Pa ni Bo że na Se ra fin, sze fo wa ko -
ła, o po wie dzia ła o dzia ła niach pań ,
o po dej mo wa nych przed sięw zię -
ciach. Pa ni Ce lin ka Ko per przyb li ży -
ła  mło dzie ży zwy cza je zwią za ne z
de ko ro wa niem cho i nek i wi gi lij nym
sto łem w gro nie naj bliż szych. Se nior -

ka ko ła,  pa ni Czes ła wa Pru sik,  jest
je go człon ki nią  od 42 lat. Bra wo pa -
ni Cze siu!

Spot ka nie by ło wspa nia łą lek cją
wza jem ne go sza cun ku, słu cha nia ,a
tak że dzie le nia się wie dzą .

Kuch nia jest więc miej scem, gdzie
nie li czy się róż ni ca wie ku. By liś my

zach wy ce ni de ter mi nac ją pań, og -
rom ną e ner gią i stwier dze niem , że
ro bią du żo, a mo gą  jesz cze wię cej,
po nie waż „ ko cha ją ży cie” .

Dzię ku je my za wspa nia łą lek cję i
ży czy my du żo zdro wia. To nie ko niec
na szej współ pra cy. Wi gi lij ne za pa chy 

w na szej kuch ni 

„ Dla cze go jest Świę to Bo że go Na ro dze nia?
Dla te go, że by po da wać so bie rę ce.

Dla te go, że by się uś mie chać do sie bie.
Dla te go, że by so bie prze ba czać”

(Jan Twar dow ski)
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Bar tosz Wol szczak: Trze cie miej sce w Mis trzos -
twach Pol ski Ju nio rów w kul tu rys ty ce kla sycz nej,
de biut na Mis trzos twach Świa ta w Mek sy ku i wy so -
kie czwar te miej sce, do te go wys tęp w Pu cha rze
Pol ski. Two je zdję cie w bran żo wym pres ti żo wym
ma ga zy nie KiF. To był pra co wi ty rok. 

Ad rian Cy ro nek: No tak, 13 wrześ nia od by ły się
mo je pier wsze e li mi nac je w Strze go miu. Do te go
jest tyl ko jed na run da po rów naw cza i od ra zu sę -
dzio wie cię o ce nia ją. To by ło 6 ty god ni przed mis -
trzos twa mi Pol ski, po je cha łem tam z mo im tre ne -
rem Bog da nem No wa kow skim dla prze tar cia.
Chcia łem tam się po ka zać. Po wys tę pie pod szedł
do mnie tre ner kad ry Bog dan Szczot ka i po wie -
dział, że wyg ra łem e li mi nac je. Do dał rów nież, że
jest za nie po ko jo ny, że nie wie co zro bić. Bo nie
ma mnie w kad rze, a mu si pod jąć de cyz ję kto po -
je dzie na mis trzos twa świa ta do Mek sy ku. Je den z
za wod ni ków miał już zak le pa ne miej sce, a ja mia -
łem za jąć je go. Cze ka łem na te le fon, nas tęp ne go
dnia o ka za ło się, że jes tem w kad rze na ro do wej i
le cę do Mek sy ku. 
Du że zas ko cze nie?

Bar dzo du że! Jak so bie te raz przy po mi nam - od
ra zu te le fon do ta ty, do Bog da na No wa kow skie go,
do dru gie go tre ne ra do To ru nia. Szok! Choć przez
kil ka dni mu sia łem się os wo ić z tą myś lą. 
Jak za pa mię tasz swój de biut na mis trzos twach
świa ta? 

Był cha os z or ga ni zac ją. Prob le my z lo gis ty ką,
zak wa te ro wa niem. Po ja wi liś my się z Bog da nem
No wa kow skim na we ry fi kac ji z tor ba mi, wy mę cze -
ni, a w pla nie mie liś my wy po czę cie przed za wo da -
mi. Wszed łem na wa gę i o ka za ło się, że wa ży łem
800 gram za du żo. Po wie dzia no mi, że mam go -
dzi nę na zbi cie wa gi, bo i na czej nie zmiesz czę się
w ka te go rii i nie wys tar tu ję. Więc ub ra łem się, trzy
blu zy, dwie pa ry dre sów i za czą łem bie gać na o ko -
ło ca łe go kom plek su. No i na szczęś cie się u da ło,
choć nie bez prob le mów. Po ja kimś cza sie bie ga -
nia o ka za ło się, że zos ta ło jesz cze 300 gram. I zno -
wu mu sia łem się ub rać i bie gać. Bie ga nie jest mę -
czą ce, to jest stres, do te go mięś nie są wy mę czo ne,
co nie jest dob re dla kul tu rys ty przed wyj ściem na
sce nę. 
A co ro bisz po za tre nin ga mi? 

Stu diu ję za ocz nie w War sza wie mar ke ting i za -
rzą dza nie. Pra cu ję w ro dzin nej fir mie. Do te go
spo ty kam się z dziew czy ną i zna jo my mi. 
Two je stu dia to dia met ral nie coś in ne go niż kul tu -
rys ty ka.

Na pier wszy rzut o ka mo że tak, a le mar ke ting w
tym spor cie jest bar dzo waż ny. Trze ba pod kreś lić,
że na kul tu rys tce cięż ko za ro bić. Z sa mych star tów
w za wo dach nie da się ut rzy mać. Ma ło te go, nag -
ro dy nie pok ry ją sa mych kosz tów przy go to wań.
Naj waż niej sza jest o tocz ka, jak da ny za wod nik się
po ka że, mó wiąc ko lok wial nie, jak się „sprze da”.
Za wod ni cy naj częś ciej re kom pen su ją so bie to bę -
dąc „twa rza mi” od ży wek, są tre ne ra mi per so nal ny -
mi. Jak masz o siąg nię cia to wia do mo, że masz
więk szy pres tiż ja ko tre ner. Znam za wod ni ków,
któ rzy ży ją nap raw dę na wy so kim po zio mie, a le są
to nie licz ne przy pad ki. 

Wspom nia łeś o kosz tach przy go to wań, i le kosz tu je
Cię mie sięcz nie przy go to wa nie do za wo dów?

Dok ład nie nie li czy łem, bo ba łem się, że się prz-
e ra żę (śmiech). Wia do mo, że naj kosz tow niej sze
jest sa mo przy go to wa nie do za wo dów. Te raz, po -
za se zo nem, nie są to wy so kie su my. A le wia do -
mo, chcę mieć wszys tko do pię te na os tat ni gu zik,
sup le men ty, die ta, tre ning, kon sul tac je z tre ne rem.
Mie sięcz nie sa ma die ta to o ko ło 1200 zło tych, do
te go sup le men ty, ja kieś kil ka set zło tych. Nie li czę
też włas nej pra cy. Jak wi dać jest te go spo ro. 
Wspom nia łeś o tym, że je że li wej dzie się do tej naj -
wyż szej li gi w kul tu rys ty ce, to moż na z te go spo koj -
nie żyć. Stu dia to ja kaś al ter na ty wa? 

Tak, stu dia przed e wszys tkim nau czy ły mnie
myś le nia. Dob ra szko ła, pod sta wy mar ke tin gu. To
wszys tko w ży ciu zap ro cen tu je. Po za tym, sa mo re -
a li zac ja, stu dia wyż sze. Wia do mo, świat nie koń czy
się na spor cie. 
Sport si ło wy to sport in dy wi du al ny, sam prze ży -
wasz po raż ki, suk ce sy, przes ka ku jesz ko lej ne ba rie -
ry. Po wiedz mi, dla cze go nie pił ka noż na, czy in ne
spor ty dru ży no we, bar dziej po pu lar ne, na któ rych
po ten cjal nie moż na wię cej za ro bić? 

Ta ką dro gą po szed łem, tak wi docz nie mu sia ło
być, choć ja ko młod y chło pak gra łem w pił kę noż -
ną, w ko szy ków kę. Zos ta łem na wet po wo ła ny do
kad ry wo je wó dzkiej w ko szy ków ce. Do si łow ni na -
mó wił mnie ta ta, mó wił – chu dy jes teś, byś poć wi -
czył. Za czy na łem w przy do mo wej si łow ni. 
Ol szty nek sły nie z kul tu rys tów na wy so kim po zio -
mie, wia do mo - bra cia No wa kow scy i ich suk ce sy.
Czy to w ja kiś spo sób Ci im po no wa ło? 

Tak, wcześ niej sły sza łem o suk ce sach Jó ze fa
No wa kow skie go od ta ty. Gdy za pi sa łem się do si -
łow ni przy u li cy Szkol nej, za czą łem tam tre no wać
z Bog da nem No wa kow skim. To on głów nie na -
mó wił mnie do te go. Mó wił, że mam pre dys po zyc -
je, przy go to wał mnie do star tu w ka te go rii ju nio -
rów. Za czę liś my tre no wać ra zem od 2012 ro ku,
jak Bog dan wró cił z mis trzostw Pol ski ze zło tym
me da lem. Od 2012 ro ku tre no wa łem z prześ wiad -
cze niem, że bę dę star to wał. I przez ten czas zro bi -
łem naj więk szy prog res. Ak tu al nie mam dwóch
tre ne rów, właś nie Bog da na No wa kow skie go i Ar -
ka diu sza Szy der skie go - też by łe go za wod ni ka, z
któ rym się kon sul tu je my na te mat die ty, tre nin gu. 
No i chy ba Twój tre ner, Bog dan No wa kow ski,
miał rac ję, bo ga ze ta KiF uz na ła Cię za jed ne go z
naj bar dziej u ta len to wa nych kul tu rys tów w Pol sce.
Zgo dzisz się z tym? 

.......(śmiech) No, chy ba mam do te go pre dys po -
zyc je. Zo ba czy my. 
A gdzie jest Two je mak si mum? Gdzie chciał byś
być za, za łóż my, 10 lat? 
Nie myś lę aż tak dłu go ter mi no wo. Na ra zie sku -
piam się na swo jej ka te go rii. Wiem ja ką chce mieć
wa gę do ce lo wą – 91 kg. Ta ką wa gę star to wą chcę
o siąg nąć za pół to ra ro ku. I na ra zie na tym się
sku piam.
Kul tu rys ty ka nie jest spor tem o lim pij skim. Nie le -
piej wejść w pod no sze nie cię ża rów, gdzie zdo by wa
się me da le naj waż niej szych im prez na świe cie? 

Wia do mo, pod no sze nie cię ża rów jest spor tem
o lim pij skim. Że by jed nak o siąg nąć w tym spor cie
wy so kie wy ni ki, trze ba mieć do te go pre dys po zyc -
je. Trze ba być nis kim, krę pym, mieć krót kie koń -
czy ny. Wy da je mi się, że to nie jest sport dla mnie.
A le wiem, że trwa ją roz mo wy, że by spor ty syl wet -
ko we zos ta ły uz na ne za sport o lim pij ski. Zo ba czy -
my co z te go wyj dzie. 
Za wo dy w kul tu rys ty ce na pier wszy rzut o ka wyg lą -
da ją do syć za baw nie. Wy cho dzi „wy rzeź bio ny”
gość w slip kach, wy ma chu je rę ko ma, o co w tym
wszys tkim cho dzi? 

Na pew no z bo ku tak to wyg lą da. W za wo dach
są zaz wy czaj trzy run dy. Jest run da e li mi na cyj na o -
raz dwie fi na ło we, w tym uk ład do wol ny. Cho dzi o
to, że by jak naj le piej zap re zen to wać swo je cia ło na
sce nie. O ce nia na jest syl wet ka, ak tu al na for ma,
jak jes teś do rzeź bio ny, jak mięś nie są wi docz ne,
kształt mięś ni, to jak za wod nik się o gól nie pre zen -
tu je. Naj waż niej sza jest jed nak syl wet ka, ta ka ty po -
wa „syl wet ka X” - sze ro kie u da, wąs ka ta lia, sze ro -
kie bar ki. To jest syl wet ka i de al na.
Mie rzy łeś swój bi ceps? 

Tak, 47 cm (śmiech). 
Nie bo isz się za szuf lad ko wa nia - ta ki ty po wy
„koks” - mięś niak, ły sy, pus to w gło wie? 

Nie, nie bo ję się. W o gó le o tym nie myś lę. Wy -
da je mi się, że każ dy kul tu rys ta od cho dzi od ste re o -
 ty pu kok sa. Jak się spoj rzy na kul tu rys tę, to wi dać
i le pra cy wło żył w swój wyg ląd. Tyl ko nie licz ni ma -
ją ty le sa mo za par cia. 
Ten ste re o typ jest krzyw dzą cy? 

Jest krzyw dzą cy, choć jest du żo ta kich „kar -
ków”. Sam znam ta kich i wi dzę ich na si łow niach.
I o ni pa su ją do te go ste re o ty pu. (śmiech) 
Właś nie - ta cy lu dzie częs to są ko ja rze ni ze wspo ma -
ga cza mi, ste ry da mi. Co są dzisz na te mat do pin gu? 

W Pol sce to jest te mat ta bu. Do ping jest tak
nap raw dę wsze cho bec ny w spor cie na ek stre mal -
nym po zio mie, ta kim up ra wia nym za wo do wo, tyl -
ko się o nim nie mó wi. Wszys tkie wy ni ki i re kor dy
sa me by się nie pop ra wia ły. Nie każ dy wie, że w
NBA czy NHL jest lis ta dos tęp nych ste ry dów - tam
do ping jest le gal ny. O ni gra ją po 3-4 me cze w ty -
god niu. Ża den or ga nizm, sta wy, mięś nie bez wspo -
ma ga czy nie wyt rzy ma ły by ta kie go tem pa. W kul -
tu rys ty ce za wo do wej do ping tak że jest le gal ny, są
to og rom ne syl wet ki, ta kie go roz mia ru nie da ło by
się ut rzy mać w spo sób na tu ral ny. W kul tu rys ty ce
a ma tor skiej do ping jest su ro wo zab ro nio ny, są
kon tro le an ty do pin go we.

Wywiad z ...

ADRIAN CYRONEK

Pojechaliśmy na weryfikację z miejsca, wszedłem na wagę i okazało się, że ważyłem 800
gram za dużo. Powiedziano mi, że mam godzinę na zbicie wagi, bo inaczej nie zmieszczę się
w kategorii i nie wystartuję. Więc ubrałem się, trzy bluzy, dwie pary dresów i zacząłem bie-
gać... - tak wspomina swój debiut na mistrzostwach świata w kulturystyce mieszkaniec Olsztyn-
ka, Adrian Cyronek. 
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W Ol sztyn ku są wa run ki do tre no wa nia kul tu rys ty ki. 
O czy wiś cie, pot rzeb ny jest sprzęt i, wia do mo -

chę ci. Mo że być sprzęt, a le jak nie ma chę ci to nic
z te go nie bę dzie...
A jak wyg lą da ją Two je przy go to wa nia do za wo -
dów, die ta? 

Die ta jest bar dzo res tryk cyj na. Mam wy li czo ny
każ dy po si łek i mu szę jeść o da nej go dzi nie. W
cza sie przy go to wań mam dwa tre nin gi - pier wszy
na czczo tre ning kar dio -jeż dżę z pół go dzi ny na
ro we rze. Po po łud niu, po czwar tym po sił ku, jest
dru gi tre ning si ło wy. Sześć po sił ków, dwa tre nin gi
i sen, któ ry jest naj waż niej szy, bo wte dy re ge ne ru je
się or ga nizm. Klu czo wy jest os tat ni ty dzień, bo

moż na przy go to wy wać się in ten syw nie przez kil ka
mie się cy, a jak za wa lisz os tat nie dni, to ca ła pra ca
i dzie na mar ne. Kil ka dni przed wyj ściem na sce nę
trze ba od wod nić or ga nizm, że by mięś nie się u wi -
docz ni ły, że by nie by ło wo dy pod skór nej. So lę
potrwy zaw sze do trzech dni przed za wo da mi, to
jest już dla mnie ta ki sche mat ja ki pow ta rza łem do
każ dych za wo dów. 
Sól nie jest przy ja cie lem kul tu rys ty? 

Sól jest pot rzeb na, tyl ko przed star tem trze ba ją
og ra ni czyć, za le ży to od or ga niz mu. Ja od sta wiam
sól, pi ję du żo wo dy. Do bę przed za wo da mi od sta -
wiam też wo dę. 
Nie ma ry zy ka dla zdro wia?

Nie jest to na pew no zdro we, a le ta ki stan ut rzy -
mu je się na kil ka naś cie go dzin, więc nie ma du że -
go ry zy ka.
A jak przy go to wu jesz się do wyj ścia na sce nę, to
jest ja kiś ry tu ał, na le ży mieć wy de pi lo wa ne cia ło,
do te go wys ma ro wa ne ja kimś pod kła dem? 

No tak, cia ło mu si być wy de pi lo wa ne. Kul tu rys -
ta ma swo je star to we sli py i sma ru je się pod kła -
dem i bron ze rem. Niek tó rzy sma ru ją się pod kła -
dem kil ka dni przed za wo da mi, a le to już in dy wi -
du al ne pre fe ren cje za wod ni ka. Ja u ży wam przed
sa my mi za wo da mi bron ze ra, a przed wej ściem na
sce nę o li wy. Wszys tko po to, że by mięś nie by ły u -
wy dat nio ne. 
Wspom nia łeś, że w tym spor cie u da je się o siąg nąć
suk ces nie licz nym. Dla cze go tak jest? 

Głów nie chy ba przez to, że nie jest to po pu lar -
ny sport. Nie ma też spon so rów, nie ma nas za du -
żo w me diach. Być mo że właś nie przez ten krzyw -
dzą cy ste re o typ, o któ rym mó wi łem. Mo że coś jest
źle za rzą dza ne, zła or ga ni zac ja. Do te go, tak jak
mó wisz, mo że przez to, że wie lu lu dzi nie roz u mie
te go spor tu. A le nas tę pu ją zmia ny, wysz ły no we
ka te go rie w spor tach syl wet ko wych - „fit ness bi ki -
ni” dla ko biet, ka te go ria „męs ka syl wet ka” zmie ni

naz wę na „kul tu rys ty kę pla żo wą”. Czy li, krót ko
mó wiąc, męż czyź ni w spo den kach, ko bie ty w bi ki -
ni. Tu syl wet ka nie jest ty po wo kul tu rys tycz na, nie
jest do cię ta, jest bar dziej na tu ral na i mo że się to
bar dziej po do bać lu dziom. 
Ty na pew no nie wsty dzisz się zdjąć ko szul kę na
pla ży? 

.... No, nie (śmiech). W te wa kac je się nie wsty -
dzi łem, a co bę dzie w nas tęp ne, zo ba czy my... 
Męż czyź ni zaz drosz czą, ko bie ty się og lą da ją? 

(śmiech) Męż czyź ni coś tam cza sem bur kną
pod no sem, a co do ko biet, to po roz ma wia my, jak
wy łą czysz dyk ta fon. (śmiech) 
Pla ny na naj bliż szy ok res? 

Te raz, po za wo dach, mam ok res roz tre no wa nia
i bę dzie on trwał mie siąc - dwa. Chcę zre ge ne ro -
wać or ga nizm. Tre nin gi bę dą lżej sze, rzad sze. Po -
tem chcę się skon sul to wać z tre ne rem, op ra cu je -
my plan na naj bliż sze mie sią ce. Myś lę, że to bę dzie
głów nie ma so wa nie, czy li po więk sze nie swo ich
roz mia rów i ma sy cia ła. Chcę też pop ra wić naj -
słab sze par tie mięś ni i man ka men ty. W pla nach są
mis trzos twa Pol ski wios ną 2016 ro ku. Nied łu go
roz pocz nę kurs na tre ne ra per so nal ne go z pie cząt -
ką Pol skie go Związ ku Kul tu rys ty ki o raz mię dzy na -
ro do wej fe de rac ja kul tu rys ty ki IFBB. 
Pat rzę na Two je zdję cie i cięż ko mi u wie rzyć, że
masz ja kieś man ka men ty.. 

No, na pew no tak, sze ro kość nóg, ma syw niej -
sze ple cy, no i ca ła resz ta - klat ka, bar ki. Mam pa -
rę ki lo mięś ni do „za rzu ce nia”, więc trze ba po -
więk szyć swój roz miar. 
No, to już koń cząc - cze go Ci ży czyć? 

Życz mi zdro wia, a z resz tą so bie po ra dzę. 

Roz ma wiał 
Bar tosz Wol szczak

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy złożyć Państwu serdeczne życzenia,

aby były to dni pełne głębokich i wyjątkowych

przeżyć,pokoju, miłości, radości 

i wzajemnej życzliwości.

Niech te dobre uczucia,

jak również zdrowie, szczęście 

i wszelka pomyślność

towarzyszą Państwu 

przez cały nadchodzący 2015 rok.

Dyrekcja i Pracownicy

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego

dla Dzieci w Ameryce
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SKANSEN PEŁEN ŻYCIA

Był czas, gdy ścia ny izb i po ko jów
oz do bi ły ob ra zy wyt wa rza ne w fab -
ry kach ob ra zów. Dru ko wa ne w hur -
to wych i loś ciach, sta no wi ły na mias -
tkę sztu ki wy so kiej, do tej po ry dos -
tęp nej tyl ko bar dziej za moż nym. Od
po ło wy XIX wie ku nie mal każ de go
stać by ło na o le od ru ki ku pio ne na
jar mar ku, w cza sie piel grzym ki, w
miej skiej księ gar ni. By ły tak że pre -
zen ta mi od krew nych lub pra co daw -
ców (np. na za koń cze nie służ by).
Ob ra zy fab rycz ne naś la do wa ły ob ra -

zy o lej ne. Tę ro lę naj le piej speł nia ły
o le od ru ki, któ re ad re so wa no do nie -
wy ro bio nych ar tys tycz nie od bior ców
ze wsi i mias te czek.               

Roz pow szech nie nie ob ra zów u -
moż li wił roz wi ja ją cy się w II. po ło -
wie XIX wie ku prze mysł rep ro duk -
cyj ny, któ ry stwa rzał wa run ki do ma -
so we go dru ko wa nia dzieł każ de go
ro dza ju, roz mia ru i wiel koś ci. Rep -
ro duk cje po ja wi ły się naj pierw w do -
mach miesz czań skich, skąd szyb ko
tra fi ły do bia łych izb wiej skich, cha -

łup i po ko jów ro bot ni czych miesz -
kań. Sto sun ko wo szyb ko sta ły się
wy ra zem u po do bań ar tys tycz nych
chło pów i ro bot ni ków.

Ob ra zy dru ko wa ne wie sza no
rów nież w bu dyn kach pub licz nych –
gos po dach, res tau rac jach, szko łach,
u rzę dach, szpi ta lach, la za re tach,
wię zie niach, och ron kach i przy tuł -
kach. Każ de z tych miejsc wy ma ga ło
od mien ne go mo ty wu. W u rzę dach
wie sza no por tre ty wład ców i pre zy -
den tów, w szko łach i och ron kach –
ob raz ki dy dak tycz ne i pog lą do we, w
gos po dach lu bia no ob ra zy myś liw -
skie, w wię zie niach na to miast ce nio -
no mo ty wy skła nia ją ce do ref lek sji. 

Wys ta wa „Ob ra zek dla każ de go.
Fab rycz ne ob ra zy z prze ło mu XIX i
XX wie ku”  przyb li ża niez wyk le bo -
ga ty świat ob ra zów dru ko wa nych,
któ re jesz cze nie daw no zdo bi ły nie -
mal każ dy dom. Pod czas dys kus ji
nad te go ty pu ob ra za mi zaz wy czaj
u wa gę poś wię ca się o le od ru kom re -

li gij nym. To praw da, że do mi no wa ły
w wiej skich do mach. Nie zmie nia to
fak tu, że wśród ob ra zów fab rycz -
nych wie le rep re zen tu je niez wyk le
bo ga tą i roz leg łą te ma ty kę świec ką.
Ta zaś jest tak bar dzo naz na czo na
styg ma tem ki czu, że częs to – rów -
nież na wys ta wach mu ze al nych –
jest po mi ja na. 

Dziś ob ra zy fab rycz ne znaj du ją
co raz wię cej wiel bi cie li do ce nia ją -
cych war tość bo ga to or na men to wa -
nych i zdo bio nych błysz czą cą mi ką
dru ków XIX-wiecz nych, tak że – jak -
że słod kich w swej na iw noś ci – ob -
ra zów plą sa ją cych nimf i pa nien
śnią cych o za mąż pój ściu. War to
więc przy pom nieć so bie za pom nia -
ny świat ob ra zów fab rycz nych, tym
bar dziej, że cha rak te rys tycz ną ce chą
zna ko mi tej ich więk szoś ci jest po zy -
tyw ny i op ty mis tycz ny prze kaz.

El żbie ta O fic jal ska   

„Ob ra zek dla każ de go. 
Fab rycz ne ob ra zy 

z prze ło mu XIX i XX wie ku”
To ko lej na od sło na wys ta wy ob ra zów fab rycz nych, któ ra przy go to -

wa na zos ta ła przez Mu zeum Wsi O pol skiej w O po lu w 2009 ro ku.
Au tor ką sce na riu szy wys taw w O po lu i Ol sztyn ku jest El żbie ta O fic jal -
ska, a no wy wi ze ru nek wys ta wie w Sa lo nie Wys ta wo wym  na da ła
Krys ty na Woj ta szek – Mar ku nas.   Do obejrzenia ekspozycji  „Obra-
zek dla każdego. Fabryczne obrazy z przełomu XIX i XX” zapraszamy
od 4 grudnia 2014 roku do 15 kwietnia 2015 roku.

SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

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

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 



ALBO 12 (223) Grudzień 2014 r. Strona 23

5 XII  Mi ko łaj ki w ki nie „Grun wald”.
Nie mal trzys ta dzie ci  ze Szko ły
Pod sta wo wej w Ol sztyn ku ob ej rza -
ło świą tecz ną baj kę  w to wa rzys -
twie  Mi ko ła ja, któ ry częs to wał
słod koś cia mi. 

6 XII  Mi ko łaj ko we Nies po dzian ki
(se ans fil mo wy w ki nie Grun wald)
zgro ma dzi ły  nie mal peł ne ki no. W
tym dniu moż na by ło też spot kać
Mi ko ła ja na mo to cyk lu.

10 XII  Ob cho dy 40-le cia szko ły
pod sta wo wej w Ol sztyn ku. Za ję liś -
my się ob słu gą tech nicz ną częś ci
ar tys tycz nej. Wys tą pi ły rów nież
zes po ły z do mu kul tu ry  - Chór Ka -
me ral ny Ar te del Can to i Stu dio
Wo kal ne p. Ma rii (wię cej na str.8 )

13 XIII Grupa filmowa z MDK-u
brała udział w realizacji teledysku
olsztyńskiej grupy „Ampha
Romeo”

14 XII Tra dy cyj ny Jar mark Wi gi lij ny
już od kil ku nas tu lat ku si nas at rak -
cja mi. Praw dzi wie wio sen na w tym
ro ku po go da spra wi ła, że do pi sa li
wys taw cy i mie liś my w re kor do wą
i lość sto isk (50). Na kier ma szu
moż na by ło ku pić wy ko na ne ręcz -
nie świą tecz ne po da run ki i oz do by,
za pa cha mi ku si ły węd li ny i pie czy -
wo. Wśród pach ną cych la sem cho -
i nek, pięk ną nu tą „brzmia ły” świą -
tecz ne pier ni ki i grza niec. Na  „sto -
is ku el fów”  moż na by ło zro bić so -
bie pa miąt ko we zdję cie ze Św. Mi -
ko ła jem, na pi sać do niego list, czy
zro bić ol szty nec ki „łań cu szek
szczęś cia”. U ro czyś cie Jar mark Wi -
gi lij ny roz po czę liś my na sce nie ple -
ne ro wej, gdzie przez kil ka go dzin
pre zen to wa ły się: Przed szko le i
Szko ła Pod sta wo wa w Olsztynku,
Gim naz jum im. Nob lis tów Pol -
skich, Zes pół Szkół im. K.C.Mron -
go wiu sza i „Stu dio wo kal ne p. Ma -
rii” o raz Zes pół Szkol no-Przed -
szkol ny w Wap le wie. W tra dyc ję
jar mar ku wpi sa ła się ży wa szop ka,
w tym ro ku w ro lę pos ta ci bib lij -
nych wcie li ła się mło dzież z gru py
te at ral nej „La ta w te at rze”. Ro lę
Dzie ciąt ka Je zus „zag ra ła” mie -
sięcz na Mi cha lin ka Gi lar ska. Roz -
strzyg nę liś my rów nież tra dy cyj ny
kon kurs na naj pięk niej szy stro ik i
szop kę. W tym ro ku zas ko cze nia
nie by ło, tra dy cyj nie naj bar dziej o -
ka za łe i naj pięk niej sze stro ik i
szop kę wy ko nał ol szty nec ki zes pół
szkół. Zwy cięz com gra tu lu je my!  W
sa lo nie wys ta wo wym od ra na trwa -
ły war szta ty oz dób świą tecz nych, a
tak że po pi sy ar tys tycz ne przed -
szko la ków, mło dzie ży z po wia to wej

szko ły mu zycz nej o raz spek takl te -
at ral ny dla dzie ci. W póź niej szych
go dzi nach do wspól ne go ko lę do -
wa nia zap ro si ły zes po ły z na sze go
do mu kul tu ry: chór ka me ral ny Ar -
te del Can to pod kier. Ma rii Gron -
kie wicz , „Szar lot ka”, „Kras-Bond
Band” o raz świą tecz nie brzmią ca
ka pe la „Śpa ro gi”. Nie ma łym zas -
ko cze niem dla wi dow ni i śpie wa ją -
cej w ka pe li Pau li ny Pas tusz ko by ły
...oś wiad czy ny pod czas wys tę pu!
Pier ścio nek za rę czy no wy ze łza mi
wzru sze nia o czy wiś cie przy ję ty.
Na rze czo nym ży czy my szczęś cia!
W i mie niu or ga ni za to rów dzię ku je -
my wszys tkim za współ pra cę i po -
moc, ży cząc wszys tkie go dob re go z
o kaz ji Świąt. 

15 XII  Se ans fil mo wy w ki nie Grun -
wald dla ma lu chów ze szkół fi lial -
nych w Mier kach i Kró li ko wie 

18 XII Zes pół „Szar lot ka” i „Stu dio
wo kal ne P.Ma rii” wzię ły u dział  w
XV Przeg lą dzie Ko lęd i Pas to ra łek
w Mo rą gu

24 XII  Nasz „Mi ko łaj do wy na ję cia”
tra dy cyj nie u mi li gwiaz dkę naj -
młod szym miesz kań com na szej
gmi ny. Noc wi gi lij na bę dzie dla
nie go jak co ro ku niez wyk le pra co -
wi ta. 

WKRÓT CE: 

31 XII Bal syl wes tro wy w do mu kul -
tu ry. Os tat nie wol ne miej sca!

31 XII Po wi ta nie No we go Ro ku w
ryn ku mias ta - zap ra sza my na syl -
wes tro wy kon cert, dys ko te kę, kon -
kurs i fa jer wer ki

9-11 I Wiel ka Or kies tra Świą tecz nej
Po mo cy w Ol sztyn ku (kon cer ty,
spek tak le, zbiór ka u licz na)

Kronika MDK-u

Wieczór kabaretowy z Piotrem Bałtroczykiem.Wieczór kabaretowy z Piotrem Bałtroczykiem.
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MKS „Olimpia” finansowany jest
głównie z budżetu samorządu, który
nie jest w stanie zabezpieczyć wszyst-
kich potrzeb funkcjonowania klubu.
Wspólny wysiłek licznych sponsorów
też nie w pełni wystarcza na
domknięcie III-ligowego budżetu.
Objawieniem byłby sponsor strate-
giczny, ale taki mimo usilnych starań
nie pojawił się w Olsztynku. Sytuację
tę można porównać do budżetu
domowego, gdy pozwalamy sobie na
jakiś luksus, ale po pewnym czasie
dostajemy zadyszki finansowej i trze-
ba zdecydować, czy brnąć dalej i
liczyć na dodatkowe dochody, czy
zrezygnować z luksusu?

Po 19 rozegranych kolejkach roz-
grywek o mistrzostwo III l igi
„Olimpia” zajmuje w tabeli  10
miejsce z dorobkiem 22 pkt. (sto-
sunek  bramek 21 : 36).  Nasza
drużyna odniosła 6 zwycięstw, 4 razy
zremisowała i poniosła 9 porażek. W
wyjazdowych meczach uzyskała aż
14 pkt., ale nie wykorzystała atutu
własnego stadionu, zdobywając tu
tylko 8 pkt. Wynik jest jednak satys-
fakcjonujący i rokuje utrzymanie się
w III lidze. Bramki dla naszych barw
zdobyli:  Mateusz Rózowicz – 6,
Paweł Alancewicz – 4, Karol Naro-
jczyk i Łukasz Michałowski – 3,
Damian Skrodzki i Piotr Żórański –
2, oraz Marcin Wronka – 1. W klasy-
fikacji strzelców też nie widać zawod-
nika z Olsztynka.

Całkowicie odmienny obraz
przedstawia kobieca piłka nożna w
Olsztynku… Jeszcze dekadę temu
nikt nie pomyślałby, że to może mieć
miejsce. A jednak!  Dziś to już fakt
niepodważalny, którego dowodem
są dziewczyny III-ligowego zespołu
MKS „Olimpia” Olsztynek –

wyłącznie mieszkanki naszej  gminy.
Tegoroczny sezon dziewczęta roze-
grały w składzie: Adrianna Kaczmar-
czyk, Dagmara Kaczmarczyk, Do -
minika Jaworska, Julita Jaworska,
Katarzyna Pieniak, Laura Zakrzew -
ska, Angelika Szałkowska, Marcelina
Imińska, Marta Masalska, Julia
Mieteń, Aleksandra Dubicka, Joanna
Witkowska oraz Karolina Nowacka.
Trenerem drużyny  jest Zdzisław
Dzięgielewski. 

Dziewczęta zainaugurowały sezon
meczem z GKS „Mamry” Giżycko, a
spotkanie zakończyło się zwycięst-
wem i zdobyciem 11 bramek. Po
świetnym początku, dalsza część nie
była już tak udana. Rundę jesienną
dziewczęta zakończyły na 3 miejscu
zdobywając 15 punktów. Na swym
koncie dziewczęta zapisały 4
zwycięstwa ( z „Mamrami” Giżycko
11:2; 3:2, z „Sokołem” Ostróda 3:0,
z MOSiR-em Kętrzyn 2:0), 3 remisy
(„Sokółem” Ostróda 1:1, z MOSiR-
em Kętrzyn 1:1, z „Atomówkami”
Korsze 1:1) i niestety 3 przegrane (z
KKP „Stomil” Olsztyn 1:4; 0:4, z
„Atomówkami” Korsze 2:6). Jest to
już drugi sezon rozgrywany przez
dziewczęta w III Lidze Kobiet
Warmińsko – Mazurskiej. Ponieważ
liczba uczestniczących drużyn jest
niewielka, system szkocki  ( mecz/
rewanż w jednej rundzie) okazał się
doskonałym rozwiązaniem dla
piłkarek. Systematyczność gry oraz
treningów pozwoliła dziewczętom
nabrać obycia z piłką, grą i przeci-
wnikiem. Każdy mecz to dla drużyny
nowe, cenne doświadczenie. Widać
już, że dzięki dużym ambicjom, sile
duchowej oraz chęci wygrywania
piłka kobieca staje się coraz popu-
larniejsza w naszym mieście. Dowo-

dem tego są pojawiające się na tre -
ningach nowe zawodniczki, a przede
wszystkim coraz liczniejsze grono
wiernych kibiców śledzących poczy-
nania naszych piłkarek. Mimo, że
run da jesienna już się zakończyła,
dziewczyny nie ustają w treningach.
Cel postawiony na początku sezonu
motywuje do nieustannego doskona -
lenia umiejętności piłkarskich, aby
wiosną cieszyć się z gry i możliwego
awansu do wyższej ligi. Na uwagę
zasługuje również fakt, że żeńskiej
„Olimpii” udało się po zyskać spon-
sorów. Na dzień dzisiejszy spon-
sorem strategicznym drużyny jest
f irma  INWEST BUD Nieszawa

Artur Stępień. Ponadto, drużynę
wspierają:  Magda Nie wiadomska,
Irena Kozioł,   Jaros ław Rakiel,
Marta Sosnowska,  Andrzej Argalski,
oraz Jerzy Tytz. Wszystkim spon-
sorom zawodniczki wraz z trenerem
dziękują za wiarę w drużynę,
okazaną pomoc i wsparcie! 

Karolina Nowacka 
i Jerzy Tytz 

Zapraszamy wszystkie dziewczęta
z zamiłowaniem do piłki nożnej,
które mają ukończone  13 lat, na
treningi w każdą środę o godz. 17:00
i piątek o godz. 16:00 w hali Gim-
nazjum im. Noblistów Polskich!
Kochasz piłkę? Przyjdź i sprawdź się!

Co słychać w Olimpii?

SPORT

Dylematem władz samorządu i  zarządu „Olimpii” jest, czy grać w III lidze grupą dobrych „zaciężnych” zawodników spoza Olsztynka, czy
kadrą olsztynecką, ale w niższej lidze? Do III-ligowej kadry kwalifikują się  tylko nieliczni miejscowi piłkarze: Sylwester Pechta, Paweł Duch, Paweł
Szantar, Kamil Pawlak i ostatnio Piotr Achramowicz. 

Zdrowych, rodzinnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2015 Roku 

kibicom, sponsorom, trenerom, zawodnikom,
zawodniczkom i sympatykom klubu życzy

Zarząd MKS „Olimpia” 

1. „Markus”-  Stawiguda 4 12 27-12             +15  
2.  Polpharma Olsztyn 4 10 20-8 +12  
3.  MPEC Olsztyn 4 6 19-22 - 3  
4. Iter Bus Argalski 

& Transport Komuda 4 5 15-19 - 4  
5. Czarni Olsztynek 4 5 11-13 - 2  
6. „Apotex” Futbol Cafe 4 4 29-20 + 9  
7. Stacja Paliw 

- Kazimierz Gąsiorowski     4 2             9-16  - 7  
8. Młode Pokolenie 4 0 12-32 -20     

Tabela po IV kolejce 
Ligi Halowej Piłki Nożnej (Futsal)
Olsztynek 14.XI.2014 - 20.II.2015  

IV kolejka 2014-12-05

Młode Pokolenie - „Apotex” Futbol Cafe 3:18(1:4)

K. Gąsiorowski Stacja Paliw - Czarni Olsztynek 2:2(1:2)

Polpharma Olsztyn - MPEC Olsztyn 8:2(3:1)

4.  Iter Bus Argalski & Transport Komuda 

-   „Markus” Stawiguda 3:9(0:5)

V kolejka 2014-12-12

Czarni Olsztynek - Polpharma Olsztyn 18:30

MPEC Olsztyn - Iter Bus Argalski & Transport Komuda 19:20

Apotex” Futbol Cafe - K. Gąsiorowski Stacja Paliw 20:10

4. Markus” Stawiguda -  Młode Pokolenie 21:00

Różnica   l.p. Nazwa drużyny 
Ilość 

spotkań Punkty 
Strzelone 
i stracone



W ten je dy ny w ro ku wie czór, po ca łod nio wym poś -
cie, wraz z pier wsza gwiaz dką od święt nie ub ra ni do -
mow ni cy za sia da ją do  wi gi lij ne go sto łu. Wie cze rza wi -
gi lij na  to wed ług tra dyc ji dwa naś cie pos tnych dań,
sym bo li zu ją cych wed ług jed nych dwu nas tu a pos to łów,
lub wed ług in nych  dwa naś cie mie się cy. Tra dyc ja na ka -
zy wa ła, że by przy sto le za sia da ła pa rzys ta i lość o sób,
uw zględ nia jąc w tym  do dat ko we nak ry cie dla węd row -
ca. Pus ty ta lerz sta wia ny jest tak że dla blis kiej o so by,
któ rej z róż nych po wo dów nie ma z ro dzi ną w ten u ro -
czys ty wie czór. Naj waż niej szym mo men tem wi gi lij nej
wie cze rzy jest dzie le nie się op łat kiem, sym bo lem po jed -
na nia i prze ba cze nia, przy jaź ni i mi łoś ci. Nie spo sób
po mi nąć wia ry w to, że w wi gi lię ma ją miej sce zja wis ka
ma gicz ne: mo wa zwie rząt lu dzkim gło sem, zak wi ta nie
kwia tu pap ro ci, ot wie ra nie się pie czar ze skar ba mi, za -
mia na  wo dy w stud niach w miód lub wi no, a  je dy nym
wa run kiem by doś wiad czyć tych zja wisk jest czys te su -
mie nie.  Pięk ną tra dyc ją świą tecz ną jest śpie wa nie ko -
lęd po wie cze rzy wi gi lij nej, a do dać na le ży, że jes teś my
tu re kor dzis ta mi wśród ca łej wspól no ty ka to lic kiej, ja ko
że w swo ich zbio rach ma my ich o ko ło 500. Świą tecz -
nym zwy cza jem jest od wie dza nie blis kich i przy ja ciół, a
od wie dzi ny te w ok re sie Bo że go Na ro dze nia na zy wa -
my ko lę do wa niem. Chy ba nikt z nas nie wy ob ra ża so -
bie Bo że go Na ro dze nia bez tra dy cyj nej cho in ki  - ig las -
te go drzew ka, sym bo lu ży cia, od ra dza nia się i trwa nia.
Wie le jest wer sji rodowodu świą tecz ne go drzew ka, nie
spo sób ich wszys tkich wy mie nić. Mnie naj bar dziej po -
do ba się ta się gaj ca aż cza sów po gań skich, kie dy na te -
re nie Nie miec św. Bo ni fa cy naw ra ca jąc po gan ściął ich
kul to we drze wo – po tęż ny dąb, któ ry u pa da jąc znisz -
czył ros ną ce wo kół drze wa. O par ła się je dy nie ma ła jo -
deł ka, a fakt ten, zda niem świę te go, niez bi cie świad czył
o jej wiel kiej  si le. Jest  wiecz nie zie lo na, jak wiecz ny
jest Bóg da ją cy nam ży cie. U bie ra nie cho in ki w ła ko -
cie, świe ci deł ka, lam pki, rza dziej już te raz świecz ki,
zaw sze by ło ra doś cią dzie ci, a wi dok pięk nie przys tro -
jo ne go drzew ka po tę gu je świą tecz ną at mos fe rę i w każ -
dym do mu. Cho in ka, op rócz nie wąt pli we go wa lo ru de -
ko ra cyj ne go,  ma jesz cze wa lor  te ra peu tycz ny, szcze -
gól nie jeś li jest to ży we drzew ko, wyz wa la  o no  po zy -
tyw ne u czu cia i po tę gu je kom fort zdro wia psy chicz ne -
go. Po nad to, po bie ra z po wiet rza dwut le nek węg la, a
od da je tlen. Tra dyc ją, bez któ rej  Świę ta Bo że go Na ro -
dze nia stra ci ły by część swo je go u ro ku jest ra dos ne o -
cze ki wa nie na naj mil sze go świą tecz ne go goś cia -
Świę te go Mi ko ła ja. Jak po da ją wia ry god ne źród ła, św.
Mi ko łaj u ro dził się w Pa ta ry, na te re nie dzi siej szej Tur -
cji, i był du chow nym, a je go po wo ła niem sta ło się
prag nie nie, że by lu dzie by li szczęś li wi. Dla te go też w
mia rę swo ich moż li woś ci po ma gał w wy jąt ko wo dys -
kret ny spo sób, zos ta wia jąc da ry pod drzwia mi do mów
wszys tkim bied nym, nie o cze ku jąc wy ra zów wdzięcz -
noś ci. Wi ze ru nek św. Mi ko ła ja przed sta wia go z las ką-
pas to ra łem, w wy so kiej czap ce – mit rze i z nie od łącz -
nym at ry bu tem  - wor kiem peł nym pre zen tów. Pos tać
te go świę te go wszys tkim  nam od  zaw sze ko ja rzy się
ze speł nia niem ma rzeń i ot rzy my wa niem pre zen tów,

nic dziw ne go za tem, że szcze gól nie dzie ci da rzą go
szcze gól ną sym pa tią i w każ de Świę ta Bo że go Na ro -
dze nia cze ka ją z nie cier pli woś cią na je go wi zy tę w swo -
ich do mach.

Ra dos nych, ciep łych i ro dzin nych 
Świąt Bo że go Na ro dze nia 

o raz szczęś cia  w nad cho dzą cym No wym Ro ku

ży czy E wa
Ła gow ska- O ko ło wicz

Pier ni ko we śle dzie

- 1/2 kg śle dzi 
- 4 ce bu le
- ro dzyn ki
- 2 łyż ki kon cen tra tu po mi do ro we go
- 1 łyż ka przyp ra wy do pier ni ka
- o lej do sma że nia
- 2-3 po ma rań cze

Z po ma rań czy wy cis nąć sok i wrzu cić do nie go ro -
dzyn ki. Ce bu lę po sie kać i us ma żyć na o le ju a nas tęp -
nie do dać do niej ro dzyn ki ra zem z so kiem po ma rań -
czo wym. Ce bu la po win na w so ku pły wać. Do dać kon -
cen trat i przyp ra wę do pier ni ka, ca łość przes ma żyć i
so sem przek ła dać wy mo czo ne i pok ro jo ne śle dzie.

Klu chy z ma kiem i ba ka lia mi

- 300g ma ku
- 2 łyż ki mio du
- 2 łyż ki cuk ru pud ru
- cu kier wa ni lio wy
- o le jek mig da ło wy
- 500- 600g ba ka lii (ro dzyn ki, o rze chy, mig da ły, o wo ce

kan dy zo wa ne i su szo ne np. mo re le)
- ma ka ron do mo wy lub sze ro kie wstąż ki

Mak spa rzyć i dwuk rot nie zem leć. Prze ło żyć do gar -
nka, do dać miód, cu kier, cu kier wa ni lio wy, o le jek i nie -
co mle ka, że by ma sa nie by ła zbyt su cha. Pos ta wić na
ga zie więk szy gar nek z wo dą, a w nim gar nek z ma są
ma ko wą i pod grze wać. Do go rą cej ma sy do dać pok ro -
jo ne ba ka lie i u go to wa ny ma ka ron. Po da wać ciep łe.

Świą tecz na pie czeń 

- 1kg szyn ki wiep rzo wej w siat ce do pie cze nia
Ma ry na ta:
- 4 liś cie lau ro we
- 2 ły żecz ki pap ry ki
- 1 łyż ka czar ne go piep rzu
- po 1 łyż ce zmie lo nej ko len dry, su szo ne go roz ma ry nu,

es tra go nu, ty mian ku, cząb ru
- 1/2 ły żecz ki chi li
- 6 roz gnie cio nych zia ren ja łow ca
- 6 po sie ka nych ząb ków czos nku

- 1 ły żecz ka mor skiej so li
- 6 ły żek o le ju

Wszys tkie skład ni ki ma ry na ty mie sza my i od sta wia -
my na 15 mi nut. Na cie ra my mię so ma ry na tą i  w ce ra -
micz nym na czy niu ma ry nu je my 20 go dzin. Pie cze my
o ko ło 1 go dzi ny i40 mi nut w temp. 180-200 stop ni i w
trak cie pie cze nia ob ra ca my mię so, że by się rów no -
mier nie u piek ło.

Pier nik kró lew ski

- 6 jaj
- 2 szklan ki cuk ru
- 1 szklan ka o le ju
- 4 szklan ki mą ki
- 2 ły żecz ki so dy
- 2 łyż ki ka ka o
- 1 o pa ko wa nie przyp ra wy do pier ni ka

Biał ka u bić, do dać cu kier i żół tka. Ciąg le mik su jąc
do da wać stop nio wo o lej, wo dę i miód. Nas tęp nie do sy -
pać mą kę, ka ka o i so dę. Po po łą cze niu skład ni ków
cias to wy lać do for my i piec o ko ło 1 go dzi ny w temp.
180-200 stop ni. Po u pie cze niu moż na prze ło żyć mar -
mo la dą lub do wol na ma są.
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DObRE

RADY PANi EWY

ŚWIĄTECZNE 

TRADYCJE
W tradycji chrześcijańskiej zdecydowanie najbardziej uroczystymi, a jednocześnie

rodzinnymi ze wszystkich  świąt, są Święta Bożego Narodzenia. Święta te, jak żadne
inne, mają wiele obrzędów kultywowanych tylko i wyłącznie w trakcie ich trwania. Trady-
cja pasterki w wigilijną noc  ma swój początek w Jerozolimie, kiedy to  patriarcha uda-
wał się do Betlejem, żeby w Grocie Narodzenia w nocy odprawić mszę świętą.

autor 
Czesław 

Kazimierz 
Bandzwołek

NA WESOŁO

Niskie mniemanie

Mężczyzn kobiety uważają
Za istoty które gustu nie mają.
Co niejedna pogląd ten uściśli,
Że facet w ogóle- to nie myśli

A facet w granicach swej skromności,
To nie jest piesek i nie leci na kości.

Nie jest sikorką należy dodać,
Żeby słoninkę z lubością dziobać.

Porównanie

Miłość do gry w karty niektórzy porównują,
W której to grze partnerzy się oszukują.
Mężczyźni by wygrać zawsze się starają,
Kobiety by nie przegrać ambitnie grają.

Zobowiązanie

Gdzie dwóch się bije trzeci korzysta.
To obserwator bójki  - czyli statysta.
Przysłowie to jednak nie precyzuje,
Jakie korzyści ten trzeci otrzymuje.

W kampanii wyborczej kandydatów elity,
Fani co ich wspierają liczą na profity.

Przed takim dylematem nie wszyscy stoją,
Bo załatwić czegoś nie umieją, albo się boją.
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 15 stycznia 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: " Cudze chwalicie, swego nie znacie". Nagrodę wylosowała Iwona Jaworska z Ameryki.

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA NR 209
Poziomo: 2) król z grzywą, 5) opieka z
ozorem, 6) od A do Ż po piracku, 9) zarozu-
mia ły  p tak ,  10 )  doskona łość  k ró tka ,
11) potrzebny w kominie, 12) mebel w sądzie,
13) stworzenie z sensem, 16) piwo w palecie,
18) zamyka na sto lat, 19) przeczucie, wyczu-
cie, 21) za grzechy, 22) nie zgadza się,
24) niech żyje,  29) słod ka, 31) czytanie
samogłoski, 34) orka, 35) sylwetka tura,
36) utopił ją Szekspir, 38) udarowe,  42)
mikołajowy klakson, 45) goście na
święta, 46) sympatyczny posiłek, 
47) f i lantrop, 48) uzbrojone
drzewko.

Pionowo: 1) na szczególną  kolację Szekspira, 
3) słynny Wilhelm, 4) motyw na amen, 7) łamię się,

8) ma kasę, 14) najlepszy zdrowy,  15) nie liczona
przed snem, 17) mniej honoru, 20) nie boi się

brzytwy, 23) symbol uległości, 25) wytrzymały,
26) prosty w przysłowiu, 27) zboże na pro-

cent, 28) uderza nagle, 30) zabawa przed
bitwą, 32) najlepiej działa, 33) hej, kolę-

da, 37) solo w operze, 39) happy, 
40) w Mrągowie, 41) 21, 42) zwada

komiarzy, 43) na końcu, 
44) lody wrony.
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Wyciąć i nakleić na kartę pocztową
KUPONKrzyżówka sponsorowana przez restaurację:
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Reklama




