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Nowa kadencja sołtysów i przewodniczących osiedli

Z tej okazje 14 marca br. z

gospodarzami sołectw należących

do naszej gminy spotkali się Bur-

mistrz Olsztynka Mirosław Ste-

gienko oraz Zastępca Burmistrza

Anna Luśnia.

Doceniając działania na rzecz

lokalnej społeczności, licznie przy-

byłym sołtysom wręczono listy

gratulacyjne oraz drobne upominki.

Spotkanie było  okazją do pod-

sumowania ostatnich inwestycji w

sołectwach oraz omówienia spraw

bieżących. Goście wymieniali

doświadczenia z pracy w

sołectwach, mówili o planach na

przyszłość oraz wspominali doko-

nania lat poprzednich. Spotkanie

miało też na celu podkreślenie roli

sołtysa jako dobrego "gospodarza

wsi", który na bieżąco reaguje na

potrzeby w swoim sołectwie, zab-

iega o inwestycje, integruje mie sz -

kańców, potrafi zorganizo wać

wsparcie dla osób starszych, sa -

motnych i nie pełno sprawnych.

Dziękujemy za przy jęcie

zaproszenia, życzymy wszelkiej

pomyślności i dalszej owocnej

współpracy.

Gminne  obchody Dnia Sołtysa

„Młodzież Zapobiega Pożarom”
W jednostce Ochotniczej

Straży Pożarnej w Olsztynku
dnia 27 marca 2019 r. odbyły
się gminne eliminacje. W
konkursie wzięło udział 21
uczniów w trzech grupach
wiekowych: szkoły podsta-
wowe (klasy I-VI) - 9 osób,
szkoły podstawowe (klasy VII-
VIII) oraz klasy gimnazjalne
(klasy II i III) - 8 osób i szkoły
ponadpodstawowe i ponadg-
imnazjalne - 4 osoby. Uczest-
nicy turnieju wykazali się sze-
roką wiedzą na temat prze -
pisów przeciwpo ża ro wych,
znajomością sprzętu ga śni -
czego i ogólnej profilaktyki
przeciwpożarowej. A oto zwy -
cięzcy:

Pierwsza grupa wiekowa:
I miejsce - Ziemowit Smo -

liński, Szkoła Podstawowa nr
2 im. Witolda Pileckiego w
Olsztynku

II miejsce - Hanna Makruc-
ka, Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Waplewie

III miejsce - Bartosz Sobier-
ajski, Szkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich w Olsz-
tynku

Druga grupa wiekowa:
I miejsce - Eliza Płotnikowa,

Szkoła Podstawowa n r 1 im.
Noblistów Polskich w Olsz-
tynku

II miejsce - Jakub Niestęps-

ki, Szkoła Podstawowa n r 1

im. Noblistów Polskich w Olsz-

tynku

III miejsce - Małgorzata

Zega, Szkoła Podstawowa nr 1

im. Noblistów Polskich w Olsz-

tynku

Trzecia grupa wiekowa:

I miejsce - Marcin Le wan -

dowski, I Liceum Ogólnoksz-

tałcące im. J. Kaczmarskiego

w Olsztynku

II miejsce - Tomasz Sobol,

Zespół Szkół im. K. C. Mron -

go wiusza w Olsztynku

III miejsce - Milena Budka, I

Liceum Ogólnokształcące im.

J. Kaczmarskiego w Olsztynku

Z rąk Burmistrza Olsztynka

Mirosława Stegienko laureaci

otrzymali nagrody rzeczowe, a

wszyscy uczestnicy konkursu

dyplomy okolicznościowe.

Laureaci pierwszych i drugich

miejsc w trzech kategoriach

wiekowych zakwalifikowali się

do eliminacji powiatowych.

Eliminacje zorganizowała

Ochotnicza Straż Pożarna w

Olsztynku przy współudziale

Urzędu Miejskiego w Olsz-

tynku.

Zwycięzcom gratulujemy

oraz życzymy powodzenia w

dalszych eliminacjach turnieju.

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w kwietniu
rozpoczną się na terenie miasta i gminy Olsztynek remonty
nawierzchni dróg.

W związku z planowanymi pracami mogą wystąpić utrud-
nienia w ruchu. Prosimy o wyrozumiałość.

Wiosenne remonty dróg

Od 19 marca do 2 kwietnia br.
na terenie naszej gminy odbywały
się wybory sołtysów i rad sołec-
kich oraz wybory rad osiedli i ich
przewodniczących miasta Olsz-
tynek.

Funkcję sołtysa spośród 30
sołectw po raz pierwszy spra-
wować będzie 15 osób, pozostali
zostali  wybrani na kolejną
kadencję. Wśród przewodniczą-
cych osiedli wszyscy wybrani w 4
osiedlach będą pełnić funkcję po
raz pierwszy. 

Poniżej przedstawiamy aktual-
ny wykaz ołtysów: Ameryka –
Franciszka Grodziska, Dąb –
Aleksander Rutkowski, Drwęck –
Mariusz Kolec, Gaj – Natalia
Wolińska, Elgnówko – Aneta
Przybułowska, Jemiołowo – Ewa
Kalbarczyk, Królikowo – Roman
Domżalski,  Kunki – Piotr
Draszek, Kurki-Ząbie – Maciej
Juras, Lichtajny – Rafał Orze-
chowski, Lipowo Kurkowskie –
Paweł Makowski, Łęciny – Jad-
wiga Przybyszewska, Łutynowo –

Marzanna Kaczmarczyk, Mańki –

Alfred Żebrowski, Maróz –

Patrycja Lampkowska, Sołtys

Sołectwa Mierki – Halina Żydec-

ka, Mycyny – Ewa Jaworska,

Nadrowo – Andrzej Jakimczuk,

Sołt ys Sołectwa Nowa Wieś

Ostródzka – Ewa Sieczkowska,

Pawłowo – Kinga Gliwka,  Sam-

agowo – Barbara Wiśniewska,

Sitno – Antoni Roczeń, Swaderki

– Jolanta Wiśniewska,  Sudwa –

Dariusz Jaszczanin, Świerkocin –

Anna Rynkowska,  Waplewo –

Mariusz Szczyglak, Warlity Małe

– Henryk Grabowski, Witramowo

– Kazimierz Staszewski, Zawady

– Mariusz Wróblewski, Zezuty –

Rafał Strzeżek oraz przewod-

niczących osiedli: Osiedle nr 1 -

Mariusz Malik, nr 2 - Dawid Mis-

zczak, nr 3 - Ewa Pyrzanowska,

nr 4 - Edyta Kaczmarska.

Wszystkim wybranym przewod-

niczącym i sołtysom gratulujemy

oraz życzymy owocnej pracy w

nadchodzącej kadencji. 
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Od 1 listopada 2018 roku na terenie

gminy Olsztynek funkcjonuje workowy

system odbioru odpadów komunalnych

segregowanych. W związku z powyższym

z ulic zostały usunięte gniazda do segre-

gacji odpadów. Przypominamy mieszkań-

com naszej gminy, że odpady komunalne

od osób, które złożyły deklarację na

odbiór odpadów z nieruchomości

zamieszkałych odbierane są w każdej iloś-

ci. Jeśli odpady zmieszane nie mieszczą

się w pojemniku należy dodatkowe worki

postawić obok, podobnie jak w przypad-

ku odpadów segregowanych, gdy

zabraknie worków do segregacji można

poprosić kierowców odbierających

odpady o dodatkowe worki.

Ponadto apelujemy:
1. Nie wyrzucaj śmieci w miejsca

niedozwolone.
2. Nie pal śmieci w piecach ani na

terenie swojej posesji.
3. Nie wypalaj traw.
4. Nie niszcz i nie zaśmiecaj miejsc

publicznych, jak place zabaw, parki czy
chodniki.

Już w kwietniu Straż Miejska w Olsz-
tynku rozpoczęła akcję: „POSESJA”.
Sukcesywnie będą prowadzone kontrole
na terenach nieruchomości w zakresie
utrzymania czystości, podłączenia do
kanalizacji sanitarnej lub regularności
opróżniania zbiornika bezodpływowego
oraz wyposażenia nieruchomości w
pojemniki na odpady komunalne. Przy-
pominamy, że za czystość i porządek na
terenie posesji odpowiada jej właściciel.

Wiosenne porządki

W dniach 21 – 24 marca br. w halach Expo-Łódź
odbywała się XXV jubileuszowa edycja jednych z
największych targów turystycznych w Polsce – Regiony
Turystyczne „Na Styku Kultur”. W targach wzięły udział
lokalne i regionalne organizacje turystyczne z całej Pols-
ki. Wystawcy, przedstawiając najciekawsze zakątki
naszego kraju, zachwalali atrakcje turystyczne swojego
regionu poprzez prezentację miejsc oraz sposobów
spędzania wolnego czasu.

Genezą powstania wydarzenia było niezwykłe
połączenie w jednym mieście – w Łodzi – wielu kultur i
ich wzajemne przenikanie. Organizatorem targów była
Miejska Arena Kultury i Sportu w Łodzi, a głównymi
partnerami - województwo łódzkie oraz Ukraina.

Olsztynek, dzięki przynależności do sieci Cittaslow
bezpłatnie uczestniczył w targach w ramach wspólnego
stoiska Polskiej Krajowej Sieci Miast Dobrego Życia. 

Stoisko miasteczek dobrego życia opatrzone po ma -
rańczowym ślimakiem cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem zarówno wśród odwiedzających, jak i innych
wystawców czy mediów.

Gmina Olsztynek zaprezentowała wszystkim od wie -
dzającym bogatą ofertę turystyczną, z różnorodną bazą
noclegową, bogatym zapleczem kulinarnym, interesują-
cymi zabytkami i  ciekawymi miejscami war t ymi
odwiedzenia. Prawdziwą furorę wśród odwiedzających
olsztyneckie stoisko zrobiły: wyroby pochodzące z Huty
Szkła Artystycznego w Olsztynku Tarasa Krynickiego,
wyroby wędliniarskie z masarni „Tomuś” – Tomasza
Reihsa z Królikowa, soki, musy owocowe i napoje z
największego zakładu w naszej gminie Tymbark MWS
SP. z o.o. SP.K. – Oddział Olsztynek, świeże pieczywo i
specjalnie wypieczone na tę okazję reprezentacyjne
chleby z piekarń SHP i Magdalenka w Olsztynku, słod-
kie wypieki z cukierni Jagodzianka, doskonałe wielokrot-
nie nagradzane na licznych konkursach wyroby firmy
OCTIM Olsztynek oraz produkty spożywcze ze sklepu
Stanisława Słodownika. To wszystko powodowało, że
byliśmy zauważani i ciepło odbierani.

Serdecznie dziękujemy naszym lokalnym firmom i
przedsiębiorcom za przekazane produkty, które w
niewątpliwy sposób wzbogaciły olsztyneckie stoisko.

Imprezą towarzyszącą jubileuszowej edycji targów
była pierwsza w tym roku odsłona zorganizowanego
przez redakcję National Geographic Polska – Festiwalu
Podróżników National Geographic. Na wszystkich
pasjonatów podróży i miłośników ciekawych opowieści
czekały spotkania z wybitnymi fotografami, autorami
książek, globtroterami, sportowcami, odkrywcami i
blogerami.

29 marca 2019 r. w Centrum Kongre-
sowo – Konferencyjnym Expo Mazury w
Ostródzie odbyły się obchody Samorzą-
dowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazu-
rach. Na uroczystość przybyło blisko pół-
tora tysiąca sołtysów z całego regionu.
Gminę Olsztynek reprezentowali: Aneta
Przybułowska z sołectwa Elgnówko, Hali-
na Żydecka -Mierki, Franciszka Grodziska
- Ameryka i Ewa Jaworska - Mycyny  oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsz-
tynku Andrzej Wojda i Komendant Straży
Miejskiej w Olsztynku Mirosław Szostek.

Sołtysi zostali docenieni za wieloletnie
zaangażowanie w działania wpływające
na poprawę wizerunku miejscowości, a
t ym samym wzrost jakości życia
mieszkańców, otrzymując z rąk Marszał-

ka Województwa Warmińsko-Ma zur skie -
go Gustawa Marka Brzezina wyróżnienie.
Wśród zacnego grona stu odznaczonych
sołtysów znalazła się Aneta Przybułows-
ka, sołtys sołectwa Elgnówko. Reprezen-
tantka naszej gminy jest liderem grupy
programu „Odnowa Wsi Województwa
Warmińsko-Ma zur skiego - Wieś Warmii,
Mazur i Powiśla”. Dla swojej miejscowoś-
ci skutecznie pozyskała dotacje z projek-
tów PROW. Jest również organizatorem
wielu przedsięwzięć kulturalno-
sportowych m.in. zajęć dla dzieci w świetl-
icy, warsztatów oraz okazjonalnych
uroczystości. Od niedawna jest członkiem
zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w
Elgnówku oraz członkiem Honorowych
Dawców krwi w Elgnówku.

Samorządowy Dzień Sołtysa
na Warmii i Mazurach

Olsztynek na targach turystycznych
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12 marca br. w Urzędzie Miejskim
w Olszt ynku została podpisana
umowa na realizację remontu, prze-
budowy i rozbudowy wieży ciśnień w
ramach zadania pod nazwą „Rozwój
dziedzictwa naturalnego i kultur-
owego regionu poprzez remont i
modernizację zabytkowej wieży
ciśnień”. Wykonawcą zadania, wyło-
nionym w wyniku przetargu
nieograniczonego, jest f irma
Warmińskie Przedsiębiorstwo
Budowlane „Rombud” Sp. z o.o. z
Olsztyna. Wartość zawartej umowy
opiewa na kwotę ponad 5 milionów
zł. Roboty budowlane mają zakończyć
się w czwartym kwartale 2019 r.

Budynek wieży ciśnień będzie peł -

nił szereg funkcji m.in. szkoleniową,

kon fe ren cyjną, multimedialną z częś-

cią wi dokową i rekreacyjną. W ra -

mach in westycji planuje się rozbu-

dowę obiektu o salę wielofunkcyjną,

wc, szatnię, pomieszczenia porząd-

kowe, socjalne oraz techniczne.

Inwestycja jest dofinansowana z

Reg io nalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Warmińsko -

Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś

Priorytetowa 6 . Działanie 6.1. Pod -

dzia łanie 6.1.1.).

Umowa na remont wieży ciśnień podpisana!

23 maja (czwartek), godz. 18:00, 
Sala Gimnazjum, bil. w cenie  50 zł do nabycia w

MDK-u, 
tel. 605 041 521, 89-519 22 01 

INFORMACJA
o dyżurach urzędnika wyborczego

W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europej skiego na dzień
26 maja 2019 r. – informuję, że

Pani Marzena Zasada 
Urzędnik Wyborczy dla Gminy Olsztynek

- celem udzielania wyborcom wyjaśnień dotyczących
zasad powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz
przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków tych
komisji pełnić będzie dyżury od dnia 25 marca 2019 roku
w poniedziałki, w godzinach od 15.00 do 17.00 w pokoju
Nr 2 (parter) Urzędu Miejskiego w Olsztynku, Ratusz 1 11-
015 Olsztynek ( tel. 600 319 210).

Sekretarz Miasta Olsztynka
/-/ Grażyna Wasilewska

Drodzy Mieszkańcy!
zdrowych, pogodnych 

Świąt Wielkanocnych,  
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodzinnym

i wśród przyjaciół oraz
Wesołego Alleluja życzą!

Przewodniczący Rady
Miejskiej

/-/ Andrzej Wojda

Burmistrz 
Olsztynka

/-/ Mirosław Stegienko



Dzi kie kar tof le ros ły na wyb rze -
żach Chi le już 13 ty się cy lat te mu.
Pier wsi roz po czę li up ra wę dzi kich
bulw miesz kań cy An dów.  Później
ziem nia ki roz goś ci ły się na dob re
na og rom nych ob sza rach im pe -
rium In ków. Tu taj uj rze li je pier -
wszy raz hisz pań scy kon kwis ta do -
rzy pod wo dzą daw niej sze go świ -
nio pa sa Fran cis co Pi zar ra, pog -
rom cy In ków. O ko ło 1570 r. Hisz -
pa nie przy wieźli pier wsze ziem nia -
ki do Eu ro py, a le przez dłu gi czas
nie zna laz ły o ne uz na nia a ni u bo -
ga tych, a ni u bied nych. Bo ga ci
brzy  dzi li się bul wą z ro dzi ny psian -
ko wa tych, u wa ża jąc na wet, że kar -
tof le prze no szą trąd i mo gą zat ruć
czło wie ka. Fak tycz nie wszys tkie
zie lo ne częś ci ziem nia ka za wie ra ją
tru ją cy gli ko zyd- so la ni nę. Bie do ta
też pat rzy ła po dej rzli wie na roś li -
nę, któ rej na wet psy nie chcia ły
jeść.

Tym cza sem ta o czer nia na ja rzy -
na dos tar cza ła wie lu sub stan cji od -
żyw czych, a ze wzglę du na za war -
tość wi ta mi ny C prze ciw dzia ła ła
szkor bu to wi. Pół hek ta ra ziem nia -

ków da wa ło wy ży wie nie dzie się ciu
o so bom na ca ły rok. Praw dzi wa
ka rie ra ziem nia ków roz po czę ła się
w XVIII wie ku, kie dy to oś wie ce ni
mo nar cho wie w wie lu kra jach Eu -
ro py za chę ca li swo ich pod da nych
do up ra wy i kon sum pcji. W Pru -
sach król Fry de ryk II Wiel ki na ka -
zał miesz kań com swo je go pań -
stwa zwięk sze nie up raw kar tof li, a -
by w ten spo sób przez wy cię żyć
pow ta rza ją ce się klęs ki gło do we.

Już w koń cu XVIII wie ku ziem -
nia ki sta no wi ły głów ne źródło po -
ży wie nia w Ir lan dii, przy czy nia jąc
się do gwał tow ne go przy ros tu na -
tu ral ne go jej miesz kań ców. Z czte -
rech mi lio nów w 1780 r. licz ba
lud noś ci wzros ła do oś miu mi lio -
nów w 1845 r. Wte dy zda rzy ła się
tra ge dia. Za ra za kar tof la na na wie -
dzi ła ca łą Eu ro pę, a le szcze gól nie
dot knę ła Ir lan dię, gdyż ten kraj nie
miał już ni cze go, co mog ło by zas -
tą pić ziem nia ki. Za ra za wy nisz czy -
ła 40 pro cent zbio rów, a w ro ku
1846 –  nie mal 90 pro cent. Je sie -
nią i zi mą te go tra gicz ne go ro ku
zmar ło z gło du po nad mi lion lu dzi,

dru gi mi lion sprze dał wszys tko i
wy e mig ro wał do A me ry ki, za bie -
ra jąc ze so bą go rą cą mi łość do
kar tof la. Dzię ki Ir lan dczy kom A -
me ry ka nie też za ko cha li się w kar -
tof lach. 

W An glii kar tof le zna laz ły na leż -
ny so bie sza cu nek pod czas re wo -
luc ji prze mys ło wej, kie dy to dla
ciąg le ros ną cych rzesz ro bot ni ków
fab rycz nych sta no wi ły naj waż niej -
sze źródło po ży wie nia. Le ka rze
dos trzeg li, że kar tof la na die ta pop -
ra wia stan zdro wia lu dzi cho ru ją -

cych na szkor but. W po ło wie XIX
wie ku nie mal 90 pro cent ro dzin
an giel skich od ży wia ło się głów nie
da nia mi z ziem nia ków.

Roś li na ta od eg ra ła rów nież is -
tot ną ro lę w po li ty ce. W ro ku
1778 mia ła miej sce tzw. woj na
kar tof la na po mię dzy Aus trią i Pru -
sa mi. Ma sy wyg ło dzo nych żoł nie -
rzy, li czą ce ok. 300 ty się cy, ra to -
wa ły się przed gło dem zja da jąc
bul wy ziem nia cza ne zgro ma dzo ne
w kop cach na pog ra ni czu czes -
kim. Po wy czer pa niu za so bów
żyw noś cio wych woj ska prus kie
zos ta ły wy co fa ne. W cza sach na -
po le oń skich up ra wa ziem nia ków
wzros ła wie lok rot nie w wie lu kra -
jach Eu ro py. An to ni Par men tier,
fran cus ki far ma ceu ta i u czo  ny, roz -
pow szech nił up ra wę kar tof li u do -
wad nia jąc ich wa lo ry zdro wot ne i
od żyw cze, za co ot rzy mał naj wyż -
sze od zna cze nie – Le gię Ho no ro wą.

Kar to fel tra fił do Pol ski już w
XVII wie ku, dzię ki wyp ra wie Ja na
III So bies kie go pod Wie deń. Po -

cząt ko wo up ra wia ny ja ko roś li na
oz dob na, od po ło wy XVIII wie ku
już ja ko ja dal na. Ziem nia ki zna laz -
ły w na szym kra ju bar dzo ko rzys -
tne wa run ki kli ma tycz ne i gle bo we
i dzię ki te mu nas tę po wał szyb ki
wzrost ich pro duk cji. 

Na War mii i Ma zu rach up ra -
wia no kar tof le już w koń cu XVIII
wie ku, a ich zna cze nie z bie giem

lat ros ło aż sta ły się jed ną z naj -
waż niej szych roś lin up raw nych i
głów nym źródłem po kar mu dla
więk szoś ci miesz kań ców. Je den z
ob ser wa to rów tak o pi sał spo so by
od ży wia nia się lud noś ci ma zur -
skiej w po ło wie XIX wie ku: 

“Ziem nia ki sta no wi ły głów ny
śro dek żyw noś ci dla naj niż szej kla -
sy lu du, któ ra spo ży wa ła je na
śnia da nie, ob iad i wie cze rzę. Wieś -
niak łat wiej po go dził się z bra kiem
chle ba, któ re go i tak nie wi dział
przez więk szą część ro ku, niż z
bra kiem ziem nia ków, któ re zresz tą
do da wa no do cias ta chle bo we go.”

Ziem nia ki, po dob nie jak psze ni -
ca, ku ku ry dza czy ryż, mia ły i ma ją
w dal szym cią gu og rom ne zna cze -
nie dla lu dzi i zwie rząt. Spo ży wa -
my je w róż nej pos ta ci i dzię ki te -
mu mo że my za cho wać zdro wie i
kon dyc ję. 

Z sza cun kiem więc przed kar -
tof la ną bul wą!                

                      B. Kuźniewski
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COŚ Z HISTORIICOŚ Z HISTORII
Ziemniak, czyli nasz poczciwy kartofel, odegrał niezwykle ważną rolę w dziejach Europy, stając się

jednym z podstawowych źródeł pożywienia. Na całym świecie zbiera się ok. 290 milionów ton tej rośliny

Ziem niak

PTSPiH „TRANSPED-LAS” Sp. z o.o. 
w Olsztynku ul. Mrongowiusza 41

posiada do sprzedania następujące urządzenia:

- obrabiarka do drewna typ DYKO 5,
- strugarka poprzeczna typ DYFD 2,
- pilarka poprzeczna typ DMBA-140,
- pilarka wielosiłowa typ WP-140,
- piła tarczowa REMA 35 z wózkiem    

bocznym,
- trak przewoźy z wózkiem na szynach,
- szlifierka ostrzałka DURE,
- wózek widłowy.

Osoby zainteresowane kupnem wyżej wymienio-
nych urządzeń proszone są o kontakt pod numera-
mi:

tel. 89 519 20 14 
kom. 604 493 494
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Szkoła jest miejscem, gdzie
zgłębianie wiedzy stoi na pier-
wszym miejscu. Uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Noblistów Pols-
kich intensywnie pracują nad
poszerzaniem swojej wiedzy pod-
czas obowiązkowych, jak i
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Biorą udział w licznych projek-
tach, wyjazdach naukowych, jak
też sprawdzają poziom swojej
wiedzy i umiejętności biorąc udzi-
ał w szeregu konkursów i
zawodów.

W przypadku uczniów klas III i
VIII niezwykle istotne są Wojew-
ódzkie Konkursy Przedmiotowe
organizowane przez Warmińsko-
Mazurskiego Kuratora Oświaty w
Olsztynie. Każdego roku odbywa-
ją się one na początku II semestru
nauki. Dlaczego są tak ważne dla
uczniów? Dlatego, iż pozwalają na
zwolnienie danego ucznia z części
egzaminu. Uczeń, który uzyska
tytuł finalisty zdobywa dodatkowe
punkty podczas rekrutacji do
szkoły średniej, zaś laureat uzysku-
je bez pisania 100% z tej części
testu. W obrębie całego wojew-

ództwa tylko kilkadziesiąt osób
zdobywa ten zaszczytny tytuł i to
te osoby zazwyczaj mają otwartą
drogę do najlepszych szkół. 

Zdobycie t ytułu laureata,
wymaga wiele wysiłku, systematy-
cznej pracy i  doskonałego
opanowania materiału z danego
przedmiotu. Wydaje się to nie do
przejścia? Nie dla uczniów Szkoły
Podstawowej im. Noblistów Pols-
kich! W bieżącym roku szkolnym
mieliśmy nie tylko laureatów, ale
nawet multilaureatów, czyli osoby,
które uzyskały tytuł z kilku przed-
miotów.

W zakresie języka polskiego
tytuł laureata, który zna literaturę i
jeszcze w dodatku  pięknie pisze
uzyskali trzecioklasiści  i ósmok-
lasiści –  Laura Brzozowska,
Arkadiusz Flisikowski, Bartosz
Ciesielski, Julia Tomporowska,
Michał Ostrowski, Paweł Wyszyńs-
ki,  Amelia Majchrzak, Oliwia
Więcławska, Paulina Winiarczyk.
Tytuł finalisty zdobyli Klaudiusz
Bednarski, Marta Niestępska,
Jakub Niestępski, Oliwia Kucińs-
ka, Krystian Węgierski, Katarzyna

Kejner, Martyna Kozłowska,
Urszula Wieczorek. Podopieczni
pań polonistek: Agnieszki
Bar tków, Violett y Panasiuk-
Michalak oraz Małgorzaty Zapad-
ki. 

Eliza Płotnikowa uzyskała tytuł
laureata z matematyki i żadną
tajemnicą nie jest dla niej oblicze-
nie delt y trójmianu kwadra-
towego. Ten sukces jest owocem
wytężonej pracy naszej  trzeciokla-
sistki oraz pani Danuty Bondaruk.

Eliza Płotnikowa uzyskała tytuł
laureata z języka rosyjskiego.
Wspólnie cyrylicę odczytywała z
panią Grażyną Niestępską.

Anastazja Dowgiałło, Bartosz
Ciesielski oraz Krystian Węgierski
doskonale przyswoili sobie pas-
sive voice, reported speech oraz
conditional sentences, co
zaowocowało trzema tytułami
finalisty z języka angielskiego.
Nauka z panią Agnieszką
Olszewską jest perfect. 

Arkadiusz Flisikowski został
finalistą Wojewódzkiego Konkur-
su z Wiedzy  o Społeczeństwie.
Ciekawość i świadomość obywa-

telską rozbudziła w nim pani Wio-
letta Kowalewska. 

Nauki przyrodnicze w bieżącym
roku szkolnym również wypadły
doskonale – t ytuł laureata z
geograf i i  uzyskał Arkadiusz
Flisikowski, którego przygotowała
i przepytała z tysięcy map pani
Iwona Szumska. Eliza Płotnikowa
uzyskała tytuł laureata z fizyki, co
jest owocem magnetycznego
przyciągania wiedzy przekazy -
wanej przez pana Marka Żmijew-
skiego.

Ponadto, Dagmara Michalak
uzyskała tytuł finalisty z historii.
To wynik udanej współpracy
uczennicy z panią Jolantą
Zakrzewską. 

Z radością można również
ogłosić, iż w tym roku szkolnym
tytuł multilaureata uzyskali: Eliza
Płotnikowa (trzy tytuły laureata w
bieżącym roku oraz tytuł laureata
z języka polskiego z ubiegłego
roku) i Arkadiusz Flisikowski (dwa
tytuły laureata oraz tytuł finalisty)

Te piękne sukcesy to wynik
ciężkiej pracy zdolnych i pracow-
itych młodych ludzi, którzy planu-
ją już swoją dalszą edukację.
Zdobyte laury otwierają drogę do
wymarzonych szkół średnich, a
potem na upragnione kierunki
studiów. Wyniki naszych uczniów
są też źródłem satysfakcji nauczy-
cieli -  opiekunów. Nie szczędzili
oni swoich sił i czasu po to, aby
odświeżyć znane i pokazać niez-
nane jeszcze ścieżki edukacyjne
tym, którzy chcieli na nie wstąpić.

SERDECZNIE GRATULUJE-
MY !!!

Małgorzata Zapadka

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału" –
tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

James Madison

Wiedza to klucz, który otwiera wszystkie drzwi. Jej zgłębianie, od
zarania dziejów, jest zadaniem ludzkości. Bez wiedzy nie ma rozwoju,
nie ma dorobku kolejnych pokoleń. Wiedza jest więc niezwykle waż-
nym elementem w procesie naszego postępu  i tworzenia przyszłości.
A jaka to będzie przyszłość? Odpowiem trawestując słowa Andrzeja
Frycza Modrzewskiego - taka jak młodzieży chowanie. 

Restauracja z Zielonym Piecem po raz kolejny  wyróżniona, tym razem znalazła się w
gronie lauretaów XVI edycji lauru „Najlepszym z Najlepszych” za szczególne zasługi w
promowaniu Warmii i Mazur w kraju i za granicą w roku 2018. Nagroda przyznana
została przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

Dzień 21 marca był dla nas wyjatkowy: czerwony dywan, filharmonia, grono wspani-
ałych ludzi, którzy podobnie jak my promują nasz region – mówi Alina Janeczek, właści-
cielka Restauracji z Zielonym Piecem. To, że jesteśmy w tym miejscu to zasługa całego
zespołu. To dzięki jego  pracy, zaangażowaniu i determinacji mogliśmy znaleźć się w
gronie laureatów. szczególne podziękowania płyną do moich wspaniałych dziewczyn:
Irenki, Halinki, Dorotki, Galinki i Małgosi - z uśmiechem i dumą dodaje pani Janeczek.

Restauracja z Zielonym Piecem znów najlepsza
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…Dopóki Ziemia kręci się,
Dopóki jest tak czy siak,

Panie, ofiaruj każdemu z nas,
Czego mu w życiu brak:

Mędrcowi darować głowę racz,
Tchórzowi dać konia chciej.
Sypnij grosza szczęściarzom
I mnie w opiece swej miej!...

Są ludzie, których na naszej drodze spo-
tykamy ... tacy, o istnieniu których, zapomi-
namy...ale są też tacy, którzy na zawsze w
naszych sercach odciskają piękny ślad, wpły-
wają na kształt naszej wody. Piotr ... był dla
mnie takim człowiekiem, zawsze ku wolności
miał zwrócone oczy, ku przestrzeni, ku rozwo-
jowi. Na zawsze już w pamięci zostanie jego
wykonanie,  na szkolnej, licealnej ławce   Mod-
litwy Okudżawy... dziś słowa dawno śpiewanej
pieśni nabierają innego znaczenia ...

Na pogrzebie Piotra tłumy ludzi, oprócz
bliskich i znajomych z liceum, wiele niez-
nanych twarzy …studentów, wykładowców…
przyjaciół.  Tych, których ścieżki skrzyżowały
się z Piotra niezwykłą drogą. Tak niewiele
wiedział Olszt ynek o swoim wybitnym
mieszkańcu. Na por talu FB (źródło:
https://www.facebook.com/zgdyn/  post z
dnia 20 marca 2019-04-04)  napisane słowa,
które pięknie kreślą życia drogę, która tak
nieoczekiwanie się skończyła. Wyrażając słowa
współczucia i żalu,  pozwolę sobie w całości je
zacytować …„Trudno jest pisać słowa, których
jeszcze pisać nie powinniśmy. Trudno jest się
pogodzić, trudno jest zrozumieć, trudno zaak-
ceptować. Nagle i nieoczekiwanie, w wieku 54
lat, odszedł od nas wspaniały człowiek,
naukowiec, mentor, nauczyciel, a dla wielu po

prostu przyjaciel, Piotr Ziółkowski. 
Od czasu studiów, które rozpoczął w latach

1987-1991 i kontynuował w latach 2000-2002
związany był z Wydziałem Geologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Obiektem jego zaintere-
sowań geologicznych były początkowo utwory
górnej jury i to w ich klasycznym ujęciu. Pod-
czas studiów doktoranckich do górnojurajskiej
tematyki stratygraficzno-facjalnej dołączył
badania paleomagnetyczne, w aspekcie
zarówno regionalnym jak i metodycznym. Po
doktoracie fascynował się wykorzystaniem
własności magnetycznych skał do odtwarzania
różnych procesów geologicznych, poczynając
od ruchu kontynentów i globalnych zmian kli-
matu, do zastosowania w badaniach cyk-
l icznych zmian klimatu, strat ygraf i i  i
geochronologii.

Był człowiekiem wielu talentów, oprócz
geologii i geofizyki miał w swoim życiorysie
doświadczenie jako przedsiębiorca i restaura-
tor. Swoje organizatorskie zdolności znakomi-
cie ujawnił nam wszystkim w trakcie nad-
zorowania budowy Europejskiego Centrum
Edukacji Geologicznej w Chęcinach, a od kilku
lat jako kierujący działalnością Centrum. 

We współpracy z kolegami z Wydziału
zaplanował i konsekwentnie wyposażał spec-
jalistyczne laboratoria badawcze w ECEGu, w
których realizowane są regularne zajęcia
dydaktyczne. Animował projekty badawcze
dotyczące ochrony środowiska i dziedzictwa
geologicznego, brał udział w popularyzacji
geologii dla bardzo różnych audytoriów.
Dzisiejsza postać Centrum zawdzięcza wiele
Jego zapałowi do pracy oraz odwadze w pode-
jmowaniu i realizacji nowych wyzwań. 

Piotr był człowiekiem wielu pasji: wędkarst-
wo, fotografia, muzyka, a ostatnio nawet
kajakarstwo i nurkowanie. Jednak bez wątpi-
enia największą miłością darzył podróże,
szczególnie upodobał sobie Afrykę i Mada-
gaskar. Swoje zainteresowania starał się
zaszczepić również u studentów, pokazując im
jak można łączyć naukę oraz pracę z poz-
nawaniem nowych miejsc. Charyzmatyczny,
wymagający od innych, ale przede wszystkim
od siebie, umiał budować zaufanie i skupiać
wokół siebie ludzi. Każdy, kto miał przyjem-
ność poznać Piotra lepiej, doskonale wie jak
bardzo był osobą empatyczną, życzliwą i
uczynną. Był prawdziwą duszą towarzystwa.
Takiego go zapamiętamy, uśmiechniętego i
energicznego”….

Takiego zapamiętajmy i my, mieszkańcy
Olsztynka…bo wciąż żyje ten, kto w naszej
pamięci…

K.Waluk 

FotAnna Wysocka

16 marca 2019 r. w hali
sportowej przy  Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku już po raz trzynasty
odbył się Ogólnopolski Wiosenny
Turniej Halowej Piłki Nożnej
Dziewcząt o Puchar Burmistrza
Olsztynka. Organizatorem Tur nie -
ju był Uczniowski Klub Sportowy
Perły Olsztynek oraz Gmina Olsz-
t ynek. W rozgrywkach wzięło
udział 14 drużyn z całej Polski, ry -
walizowano o puchar burmistrza
Ol sztynka, który był głównym
sponsorem imprezy. 

Mecze sędziowali Grzegorz
Rudziński i Tomasz Trochim z
Warmińsko-Mazurskiego Związku
Piłki Nożnej. Trafnymi komen-
tarzami oraz obsługą tablicy świe -
tlnej zajmowali się Mariusz Dą -

brows ki  oraz Szymon Pieczywek.
Fo tografowanie jak zawsze
należało do Radosława Juszczyka
i Grażyny Figielskiej a opiekę me -
dyczną sprawowała Jolanta Pon-
czkowska.

Turniej był rozgrywany w
dwóch kategoriach wiekowych:
kat. młodziczki U-13 oraz U-12 i
młodsze. 

Aby wyłonić zwycięzców roze-
grano ponad 30 meczów, w któ -
rych strzelono 73 gole. Atmosfera
podczas zawodów była jedno -
cześnie wspaniałą zabawą. Przer-
wy wypełniły występy perkusistek
„Padaczki” prowadzonej przez
Zbigniewa Chrzanowskiego.

Emocji było wiele. Licznie zgro-
madzona publiczność żywiołowo
dopingowała nasze piłkarki. 

Trzecie miejsce dla  naszych
Pereł stało się faktem !!!!!!!! za -
równo w kategorii U-13 jak i w
kategorii U-12 i młodsze. Najlep-
szą zawodniczką w kategorii U-13
została nasza Lena Staniszewska

Perły Olsztynek – kat. mło -
dzicz ki U-13 wystąpiły w składzie:
Aleksandra Mierzejewska, Karoli-

na Draszek, Julia Kowalska, Maja
Jaroszewska, Emilia Syska, Alek-
sandra Pacuszka, Agnieszka
Łapińska, Wiktoria Lipska. 

Perły Olsztynek – kat. młodz-
iczki U-12 i młodsze :  Lena
Staniszewska, Julia Nachaj, Zosia
Mojsik , Oliwia Rabij ,  Amelia
Rutkowska, Iga Ososińska, Nikola
Józefowicz , Lena Łojewska i
Paulina Zawistowska.

Brawo ! Brawo! Brawo !

Prezes UKS Perły Olsztynek
Zbigniew Serowiński

PIOTR ZIÓŁKOWSKI

XIII Ogólnopolski Wiosenny Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt 
o Puchar Burmistrza Olsztynka

Doskonale zaprezentowały się dziewczęta z UKS Perły Olsztynek, zajmując III miejsce w XIII Ogól-
nopolskim  Wiosennym Turnieju  Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Olsztynka.
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Zapraszamy do korzystania z Karty Seniora

Gminy Olsztynek!!!Poniżej przedstawiamy(w

porządku alfabetycznym) zestawienie rabatów

i ulg oferowanych przez poszczególne firmy:
"ACCANTO" Mariola Łęczycka, ul. Jana
Pawła II 1, 11-015 Olsztynek

- 10% rabatu na wszystkie dania z menu
pizzerii

Firma Audiofon Przychodnia Zdrowia,  ul.
Chopina 11 gab.31 

Oferuje dla Seniorów:
- bezpłatna diagnostyka słuchu i konsultacja

audioprotetyczna,
- bezpłatne dopasowanie aparatów słu-

chowych,
- bezpłatne wypożyczenie aparatów słu-

chowych na okres testowy,
- pięcioletnia, bezpłatna opieka audioprotetycz-

na i przeglądy aparatów słuchowych po 
zakupie,
- 25% zniżki na zakup baterii,
- 25% zniżki na zakup filtrów i akcesoriów

pielęgnacyjnych.
BANK SPÓŁDZIELCZY w Olsztynku
- zwolnienie lub obniżenie opłat związanych z

prowadzeniem rachunku bankowego.
FHU MAX GRZEGORZ POKRZYWNICKI
ul. Jana Pawła II 8/2, 11-015 Olsztynek
- 10 % rabatu na cały asortyment.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAR CIN

GOSIK Restauracja"Ratuszowa", ul. Ostródz-
ka 1 11-015 Olsztynek

- w każdy wtorek 30% rabatu z wyjątkiem alko-
holi.

FRYZJER DAMSKO-MĘSKI "JOWITA"

MAREK MAŚLANIK, ul. Świerczewskiego

13/1, 11-015 Olsztynek

- 5 % rabatu na strzyżenie w poniedziałek.

GOLIBRODA RAFAŁ BRYL FRYZJER MĘSKI,

ul. Wąska 15, 11-015 Olsztynek

- 20 % rabatu na wszystkie usługi

HURT DETAL ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

STANISŁAW SŁODOWNIK,  ul. Warszawska

6, 11-015 Olsztynek

- 5 % rabatu na wszystkie artykuły. Z wyłącze-

niem artykułów alkoholowych, objętymi pro-

mocjami, niskomarżowymi.

"KUŹNIA FORMY "RAFAŁ KUŹNIEWSKI

ul. Grunwaldzka 10 B, 11-015 Olsztynek

- We wtorki i czwartki każdy wybrany zabieg 10

zł tańszy.

KWIACIARNIA KAMELIA GENOFEWA

CICHOCKA, ul. Zamkowa 3,11-015 Olsz-

tynek

- 5 % rabatu na wszystko.

KWIACIARNIA"MAK" JOLANTA WILKANIEC,

ul. Niepodległości 14, 11-015 Olsztynek

- 10% rabatu na cały asortyment codziennie.

"OKULARNIA" SALON OPTYCZNY MAG-

DALENA LICHOWSKA ul. Mrongowiusza

24, 11-015 Olsztynek

- 15 % rabatu na wykonanie okularów (oprawa

+ szkła).

SERWIS OGUMIENIA "DOMINIK" AGNIESZ-

KA KOWALCZYK ul. Mrongowiusza 41, 11-

015 Olsztynek

- 5 % rabatu na usługi świadczone przez serwis.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NEGOCJA-

TOR" - PIJALNIA ZIÓŁ, ul.  Leśna 23

(Skansen W Olsztynku - chata Litewska), 11-

015 Olsztynek

- 20 % rabatu na cały arostyment.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "TRADYCJA

SMAKÓW", ul. Sienkiewicza 26, 11-015 Olsz-

tynek

-5 % rabatu na usługi gastronomiczne.

STACJA PALIW KAZIMIERZ GĄ SIO ROW SKI,

ul. Jagiełły 5B, 11-015 Olsztynek

- 1 % rabatu na zakup paliwa,

- 5 % rabatu na zakup oleju,

- 10 % rabatu na części,

STUDIO KOSMETYCZNE URODA - AGATA

WILCZEK, ul. Szkolna 16/36, 11-015 Olsz-

tynek

- 10 % rabatu na zabiegi we środę.

WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITA-

CYJNY DLA DZIECI W AMERYCE

Ameryka 21, 11-015 Olsztynek

- 10% zniżki na płatne usługi fizjoterapeutyczne

oraz diagnostykę alergologiczną dla

dorosłych.

ZAKŁAD CUKIERNICZY "JAGODZIANKA"

ul. Mrongowiusza 4, 11-015 Olsztynek

- 10 % rabatu na wszystkie wybory cukiernicze

we wtorek.

ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY

WALDEMAR MIKITIUK, ul. Krótka 2, 11-

015 Olsztynek

- 3-5 % rabatu na sprzęt RTV-AGD,

- 10 % rabatu na usługi RTV i IT.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące działa-

nia programu Karta Seniora można kierować

do głównego organizatora programu radnego

Jerzego Głowacza tel. 660 477 108

Zapraszamy też bardzo serdecznie do

współpracy inne podmioty gospodarcze z

terenu naszej gminy zainteresowane udziałem

w programie Karta Seniora.

Artykuł sponsorowany 
przez Zarząd-Miejsko Gminny PSL

400 !
Serdecznie zapraszamy seniorów do korzystania z Karty Seniora Gminy Olsztynek. Co trzeba zrobić aby ją otrzy-
mać? To bardzo proste!!! Masz ukończony 65 rok życia? Weź swój dowód osobisty i udaj się do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynku. 

W dniu 09.04.2019 r.  w MOPS miała
miejsce miła uroczystość. Wydano kartę
seniora Gminy Olsztynek numer 400!!!
Szczęśliwa posiadaczka karty oprócz niej
otrzymała od Partnerów Programu okolicz-
nościowe bony. Gratulujemy i życzymy miłe-
go korzystania!!!



Odnosząc się do słów ks. Karola Hołu-
bińskiego, dyrektor  Pan  Piotr Kolek -
powiedział:  „Przykład Papieża Polaka pot -
wierdza słuszność tych słów, a wszyscy człon -
ko wie społeczności szkolnej pragną podążać
drogą, którą nam wyznaczył Jan Paweł II, dlat-
ego ten wybór jest najlepszym, jakiego
mogliśmy dokonać.

Jan Paweł II uczył nas, abyśmy byli wierni
najprostszym zasadom, płynącym z głębi
duszy. Podkreślał, że powinniśmy z odwagą
zmagać się i cieszyć każ dym nadchodzącym
dniem. Uczniowie przypomnieli wszystkim
„życiowe drogowskazy” Ojca Świętego i
obiecali, że będą podążać wytyczoną przez
niego ścieżką. To trudne wyzwanie, a taki
patron zobowiązuje i z pewnością będziemy
się starać, aby go nie zawieść. 

Chcąc kontynuować pamięć o Janie Pawle
II, podjęliśmy uchwałę, aby dzień jego urodzin,
czyli 18 maja był corocznym Świętem Patrona.
Ponadto, obecnie pracujemy nad tym, aby
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Waplewie posiadała sztandar. Z tej okazji

przygotowujemy się do kolejnej ważnej
uroczystości, którą zaplanowaliśmy wiosną
2020 roku. 

Sztandar, to symbol honoru, godności oraz
patriotyzmu. Dla szkoły ma on znaczenie
szczególne, to znak Polski, ale też naszej Małej
Ojczyzny. Jest również wyrażeniem ideałów,
które są propagowane wśród społeczności

szkolnej. Sztandar to powód do dumy, ale jed-
nocześnie wyzwanie. Chcemy je podjąć w imię
miłości do Ojczyzny, tradycji i szacunku do
drugiego człowieka. Wszystkie te długofalowe
działania, realizowane w naszej placówce,
wynikają z potrzeby wielu serc, tych dużych i
tych malutkich. Wierzymy głęboko w to, że
promowane przez szkołę ideały pozwolą nam
rozbudzić w młodych ludziach szacunek do
innych, empatię, postawę altruistyczną oraz
du mę, że są Polakami. Nauki Jana Pawła II są
bowiem dobrem narodowym, a my – ucz nio -
wie i nauczyciele szkoły jego imienia, stajemy
się strażnikami tego dziedzictwa. 

Iwona Tomaszewska
Małgorzata Zapadka
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Szkoła Podstawowa  
imienia Jana Pawła II w Waplewie

Człowiek jest jednocześnie artystą i instrumentem na którym wygrywa swoje życie, a
piękno jego życia zależy od wyboru wartości, którymi żyje. Im są one wyższe, tym pięk-
niejsze i szczęśliwsze jest życie…

Ks. Karol Hołubiński
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Postępowanie rozwodowe w
których ustala się winę jest
zazwyczaj długotrwałe i… kosz-
towne. Jednakże orzeczenie roz-
wodu z winy jednego małżonka
daje prawo drugiemu mał żon -
kowie (niewinnemu) do do cho -
dzenia alimentów bezterminowo
w sytuacji, kiedy warunki finanso -
we małżonka niewinnego po gor -
szą się w stosunku do jego doty-
chczasowego standardu życia. 

Z uwagi na to, że każde
małżeństwo jest inne i w związku
z tym każda sprawa o rozwód jest
inna, sąd orzekający rozwód zo -
bo wiązany będzie prze pro wadzić
wnikliwe postępowanie do wo -
dowe celem ustalenia czy zdrada
była rzeczywistą przyczyną roz-
padu małżeństwa. Co istotne,
sam fakt zdrady nie musi jeszcze
przesądzać o tym kto jest wy -
łącznie winny.  Warto rozważyć
kilka przypadków:

1) Zdrada małżeńska po
wystąpieniu zupełnego i

trwałego rozkładu pożycia
między małżonkami

W tym przypadku sądy nie
mają żadnej wątpliwości,  że
jedno  razowa zdrada czy nawet
pozostawanie w nowym związku
w sytuacji, gdy nastąpił trwały i
zupełny rozkład pożycia mał -
żeńskiego (bez szans na podjęcie
pożycia i kontynuowanie mał -
żeństwa) nie może być trakto -
wany jako zawiniona przyczyna
roz padu małżeństwa. Często mo -
że być to uznane za skutek
rozkładu pożycia małżeńskiego
stron, a nie za jego przyczynę
(np. małżonkowie nie żyją razem
i nie utrzymują kontaktów, po
upływie kilku / kilkunastu miesię-
cy jeden z małżonków wiąże się z
nowym partnerem).

2) Przebaczenie 

Jeżeli po ujawnieniu zdrady
małżeńskiej pożycie było kontyn-
uowane, zwłaszcza przez dłuższy
czas, to brak jest podstaw do uz -

na nia, że to zdrada jest przyczyną
rozkładu tego pożycia. Przez kon-
tynuację małżeństwa należy rozu-
mieć m.in. dalsze wspólne za -
mieszkiwanie, wypełnianie obow-
iązków małżeńskich. Wówczas
mamy do czynienia z tzw.  prze-
baczeniem i nie można mówić o
przypisaniu winy małżonkowi,
który dopuścił się zdrady. Gdyby
na wet zdradzony małżonek za -
prze czał przed sądem, że doszło
prze  baczenia, sąd uzna, że nastą pi -
ło tzw. dorozumiane przebaczenie.

3) Pozory zdrady 

Z kolei do przyjęcia winy w
powstaniu rozkładu pożycia nie
jest konieczne udowodnienie
współmałżonkowi zdrady. Wys -
tar czy, że zachowanie się współ-
małżonka wskazywało na pozory
zdrady (np. zbyt częste przeby-
wanie współmałżonka w to wa -
rzystwie innej kobiety, jej wizyta u
niego w domu podczas nieobec-
ności żony, częsty kontakt tele-
foniczny, zdjęcia tej kobiety w
telefonie). Zachowanie współ-
małżonka, które może wywołać u
drugiego małżonka, jak również
u postronnego obserwatora, uza-
sadnione podejrzenie, że mał -
żonek jest niewierny stanowi wy -
star czającą podstawę do przyzna-
nia winy.

4) Zdrada 
w czasie separacji

Ta kwestia nadal jest dyskusyj-
na. W 2009 r. Sąd Apelacyjny w
Poznaniu w sprawie   I ACa
565/09 wyraził pogląd, że w cza-
sie separacji, której sensem jest
ratowanie związku małżeńskiego,
małżonkowie powinni być sobie
wierni. Wierność małżonków mo -
że pomóc w  realizacji celu ra to -
wania małżeństwa. 

5) Zdrada przed zawar-
ciem związku małżeńskiego

Utrzymywanie kontaktów
intymnych przed zawarciem zwią -

z ku małżeńskiego z inną oso bą
niż małżonek może sta nowić
uzasadnioną przyczynę rozkładu
pożycia małżeńskiego.  W tym
przypadku Sąd Najwyższy
wskazał, że osoby, które za mie -
rzają zawrzeć ze sobą zwią zek
małżeński, powinny poczuwać się
do obowiązku wierności i szcze -
rości. Dlatego też utrzymywanie
stosunków cielesnych z osobą
trzecią przez jednego z przyszłych
małżonków w okresie, gdy łączyły
ich już więzy uczuciowe, po prze -
dzającym bez poś rednio zawarcie
przez nich małżeństwa, nie jest
zgodne z moralnością [...].” 

Podsumowując należy stwier -
dzić, że utrwalone jest ogólne
stanowisko, iż zdrada jednego z
małżonków jest zasadniczo zaw-
inioną przyczyną rozkładu poży-
cia. Nie sposób jednak ujmować
zdrady małżeńskiej w tych kate-
goriach wtedy, gdy miała ona
miejsce już po wystąpieniu tego
rozkładu. Nie jest również słuszne
powoływanie się na niewierność
małżonka jako przyczynę roz-

wodu, jeżeli po jej wykryciu poży-
cie stron trwało nadal, zwłaszcza
w dłuższym okresie czasu. W
praktyce sądowej każda uja -
wniona niewierność małżeńska
poddana zostanie wnikliwej oce-
nie, celem ustalenia czy w reali-
ach konkretnego przypadku
stanowiła przyczynę rozkładu po -
życia. Jak wskazałam powyżej,
każde małżeństwo i każda sprawa
jest inna, a na ocenę sądu może
mieć wpływ szereg okoliczności
ujawnionych w toku postępowa-
nia dowodowego. Stąd przed
wniesieniem pozwu o rozwód
bądź odpowiedzi na pozew warto
skorzystać z profesjonalnej
pomocy prawnej i dowiedzieć się
czy w realiach konkretnej sprawy
są podstawy do uznania małżon-
ka za winnego. 

adwokat Aleksandra
Kwiatkowska-Grajek

www.adwokat-olsztynek.pl

Prawnik radzi

Czy zdradzający zawsze jest „winny” ?

Jednym z podstawowych obowiązków małżeńskich, obok wzajemnej pomocy i współdziałania dla
dobra rodziny, jest wierność współmałżonkowi. Dopuszczenie się zdrady jest zasadniczą przyczyną
rozkładu pożycia i może skutkować orzeczeniem rozwodu z winy zdradzającego małżonka. 
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Wspominamy ... Porady Pani Jutty.

Na ko lo ro wym sto le sta wia my
pięk nie u de ko ro wa ne pot ra wy i
cias ta. Po dam kil ka przepisów na
potrawy wielkanocne.

Pasz tet 
(prze pis na 4 bryt fan ki)
Skł: 60 dkg wąt ro by (naj le piej

cie lę cej), 1 kg mię sa wo ło we go ro -
so ło we go (bez koś ci), 1 kg ło pat ki
wiep rzo wej bez koś ci, 25 dkg su -
ro we go bocz ku, 4 ce bu le, 5 grzy -
bów su szo nych, 2 kaj zer ki lub
zwyk łe buł ki, 5 jaj, pieprz, sól, gał -
ka musz ka tu o wa, zie le an giel skie,
o wo ce ja łow ca, buł ka tar ta do po -
sy pa nia bryt fa nek lub bla szek, pa -
secz ki sło ni ny do oz do bie nia pasz -
te tu.

Wy ko na nie: Mię so pok ro ić na
ka wał ki, pod sma żyć i za lać w gar -
nku nie wiel ką i loś cią wo dy (po -
win na przyk ry wać mię so), go to -
wać do mięk koś ci. W trak cie go to -
wa nia do dać pok ro jo ną wąt ro bę,
zesz klo ną ce bu lę i op łu ka ne su -
szo ne grzy by. U go to wa ne pro duk -
ty wy jąć i wys tu dzić. Buł kę na mo -
czyć w wy wa rze. Mię so, wąt ro bę,
grzy by, ce bu lę i buł kę przek rę cić
przez ma szyn kę. Do dać su ro we ja -
ja, sól i pieprz do sma ku, a tak że
in ne ww przyp ra wy. Wszys tko bar -
dzo dok ład nie wy mie szać. Bryt -
fan ki lub wąs kie blasz ki wys ma ro -
wać tłusz czem i po sy pać buł ką
tar tą. Na dnie każ dej bryt fan ki
moż na u ło żyć krat kę z pa secz ków
sło ni ny. Ma sę prze ło żyć do bla -
szek, na peł nia jąc je do połowy
wy so kości. Piec o ko ło 40 mi nut w
pie kar ni ku nag rza nym do tem pe -
ra tu ry 200-250 C. Wys tu dzić i os -
tro ż  nie wy jąć z bryt fa nek.

Na dzie wa na
pie czeń z in dy ka
Skł: pierś in dy cza (ok. 2 kg), ľ

szkl. o le ju, sok z 2 cyt ryn, 30 dkg
po ra, 15 dkg go to wa nej szyn ki,
sól, pieprz, 3 dkg o rzesz ków pi -
nio wych.

Wy ko na nie: Pierś in dy czą u -
myć, o su szyć i wło żyć do du żej to -
reb ki do mro żo nek. Do dać o lej,
sok z cyt ry ny o raz przyp ra wy i
wło żyć na noc do lo dów ki. Wy jąć,
o su szyć i na ciąć tak, a by pow stał
du ży plas ter. Po sy pać piep rzem i
so lą. Po ry u myć, prze ciąć wzdłuż

na pół i zlać o so lo nym wrząt kiem
na 3 mi nu ty. O su szyć i wraz z
plas tra mi szyn ki i po sie ka ny mi o -
rze cha mi u ło żyć na mię sie. Mię so
ściś le zro lo wać (zwi nąć) i zwią zać
nit ką. U ło żyć w bryt fan nie wys ma -
ro wa nej tłusz czem i piec w tem pe -
ra tu rze 200 C ok. pół to rej go dzi -
ny. Od cza su do cza su pod lać ma -
ry na tą i ob ró cić. Mię so przed kro -
je niem za wi nąć na 10-15 mi nut w
fo lię a lu mi nio wą.

Ro lad ki
świą tecz ne

Skł: 1 kg chu de go scha bu kar -
ko we go, 10 dkg u sie ka nych o rze -
chów las ko wych, 2 łyż ki musz tar -
dy sa rep skiej lub krem skiej, kil ka
po łó wek gru szek ma ry no wa nych,
1 ły żecz ka cząb ru, pieprz, sól i o -
lej do sma ro wa nia.

Wy ko na nie: Schab pok ro ić na
8-10 plas trów , roz bić na cien kie
pła ty, nie dziu ra wiąc mię sa, pos -
ma ro wać musz tar dą, op ró szyć so -
lą, cząb rem. Grusz ki o są czyć i
pok ro ić na cząs tki gru boś ci ok. 1
cm. Na każ dym ka wał ku mię sa u -
ło żyć po ka wał ku grusz ki, zwi nąć
ro lad ki i spiąć ig łą do zra zów lub
ob wią zać nit ką. Ro lad ki po so lić,
op ró szyć piep rzem i ob to czyć w o -
rze chach. Zru mie nić ze wszys tkich
stron na moc no roz grza nym o le ju,
prze ło żyć do ron dla, wlać pół to rej
szklan ki wrząt ku wy mie sza ne go z
so sem so jo wym. Du sić pod przyk -
ry ciem na ma łym og niu, aż mię so
bę dzie mięk kie (ok. 40 mi nut).

Bez cias ta nie by ło by świąt,
więc kil ka prze pi sów mo że się
przy da.

Ma zu rek
“dzień i noc”

(bar dzo dob ry i łat wy)
Skład ni ki: 3 szkl. mą ki, 1,5 szkl.

cuk ru pud ru, 0,5 kos tki mas ła lub
mar ga ry ny, 2 łyż ki ka ka o, 2 jaj ka,
1 szkl. mle ka, 2 ły żecz ki prosz ku
do pie cze nia, kon fi tu ra do przyb -
ra nia, lu kier cyt ry no wy.

Wy ko na nie: Mas ło ut rzeć z cuk -
rem i jaj ka mi (moż na zmik so wać),
do dać mą kę, pro  szek do pie cze -
nia, stop nio wo do le wać mle ko.
Po ło wę cias ta wy ło żyć na pos ma -

ro wa ną tłusz czem i po sy pa ną tar -
tą buł ką blasz kę. Do dru giej po ło -
wy do dać ka ka o i 1 łyż kę wo dy.
Wy mie szać i wy ło żyć na bia łe cias -
to. Gład ko roz sma ro wać. Piec w
tem pe ra tu rze do 180 C ok. 40 mi -
nut. Os tu dzo ny ma zu rek po le wa -
my luk rem cyt ry no wym, de ko ru je -
my np. ro dzyn ka mi lub o wo ca mi.
Lu kier cyt ry no wy: 200g cuk ru
pud ru ut rzeć z so kiem z jed nej cyt -
ry ny, do dać 1 łyż kę ru mu lub o le -
jek ru mo wy z wo dą. Lu kier go to -
wy!

Ser nik 
dos ko na ły

Skł: 1 kg twa ro gu, 1 szkl. cuk -
ru, 120 g mas ła, 6 ja jek, 1 łyż ka
mą ki ziem nia cza nej, 1 ły żecz ka
prosz ku do pie cze nia, cu kier wa -
ni lio wy.

Wy ko na nie: Twa róg zem leć i
dob rze roz et rzeć z mas łem, żół tka
u bić z 1/4  szkl. cuk ru. Wy mie szać
twa róg z żół tka mi, do dać cu kier
wa ni lio wy, pro szek do pie cze nia,
mą kę ziem nia cza ną i pia nę o raz
do wol ne do dat ki: ro dzyn ki, skór kę
po ma rań czo wą, cyt ry no wą. For -
mę wys ma ro wać tłusz czem, wy sy -
pać tar tą buł ką, wło żyć ma sę se ro -
wą, wsta wić do go rą ce go pie kar -
ni ka. Piec ok. 45 mi nut. Ww prze -
pi sy są spraw dzo ne przez Sios trę
Le o nil lię.

Chcia łam jesz cze po dać prze -
pis ot rzy ma ny od 12 let niej Czy tel -
nicz ki. Bu łecz ki Ba si, któ re sma -
ko wa ły ca łej ro dzi nie!

Skł: 0,5 kg mą ki, 5 dkg droż -
dży, 1 łyż ka cuk ru, Ľ l wo dy, 1 ły -
żecz ka so li, 4 łyż ki o le ju, 1 biał ko.

Wy ko na nie: Droż dże roz pusz -
cza my w cuk rze. Później ca łość –
op rócz biał ka – dok ład nie mie sza -

my i wy ra bia my, aż do u zys ka nia
w cieś cie pę che rzy ków. Nas tęp nie
cias to wkła da my do lo dów ki na
dwa naś cie go dzin (za bez pie cza jąc
by nie “wysz ło” z na czy nia!) po
tym cza sie wy ra bia my je w ba ton i
kro i my na 12 częś ci. Z każ dej wy -
ra bia my jed ną bu łecz kę. Wy ro bio -
ne bu łecz ki kła dzie my na bla chę i
sma ru je my z wierz chu su ro wym
biał kiem. Pie cze my w tem pe ra tu -
rze 220 C do za ru mie nie nia (15-
20 mi nut) Smacz ne go!

A po nie waż przed Świę ta mi
Wiel ka noc ny mi prze ży je my Wiel ki
Ty dzień i pos kro mi my wte dy nasz
a pe tyt na dob re je dze nie – mo że
przy da się nas tę pu ją cy prze pis: Fi -
let z ma tia sa z ma ry no wa ny mi
grzy ba mi Ba bu ni wg prze pi su Pa -
na Ro ber ta So wy – Sze fa Kuch ni
Ho te lu Jan III So bies ki.

“Poz wól, by śledź nor wes ki
wszys tkich sto łow ni ków za dzi wił,
To bie zaś uz na nia przys po rzył.
Gdy fi let z ma tia sa sma ku w mle -
ku na bie ra, Ty sa łat kę z ma ry no -
wa nych grzy bów, śli wek, ce bu lek i
pap ry ki przy go tuj i skrop so sem (z
o li wy, so li, piep rzu, cuk ru, cyt ry ny,
ce bu li bia łej i czer wo nej, po mi do -
ra i świe że go o gór ka). Gdy bę dzie
go to wa, u łóż na niej śle dzio we fi -
le ty i u de ko ruj czer wo ną ce bu lą i
skrop so sem. Do sto łu z kwaś ną
śmie ta ną po da jąc nie za pom nij
wspom nieć o szla chet nym po cho -
dze niu śle dzia z krys ta licz nych i
zim nych wód Nor we gii, w któ rych
miesz kał i o zdro wot nej je go dos -
ko na łoś ci: za war toś ci dro go cen -
nych kwa sów o me ga3, pro te in o -
raz wi ta min A, D i E!”

Jutta Sroga - ALBO 4(83)
kwiecień 2000 r.

Porady pani Jutty
Kie dy świat za ok nem sta je się co raz bar dziej ko lo ro wy, chce my, a by i
do na szych do mów za wi ta ła wios na. Ku pu je my pier wsze wio sen ne kwia -
ty, przy go to wu je my wiel ka noc ne de ko rac je z jaj, ba ran ków, za jącz ków i
ko szycz ków.
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Prezydent Mościcki był głęboko
poruszony śmiercią  żony. Może nie
łączyła ich już miłość, ale było przy-
wiązanie. Na pogrzebie był jak ska -
mie niały. Tak to widzieli zwyczajni
obserwatorzy. Sekretarkę natomiast
zdziwiło to, jak prezydent zaczął się
zachowywać bezpośrednio po
pogrzebie. Najpierw poprosił ją, by
nadal pracowała w sekretariacie i
pomagała jego córce Helenie w peł -
nieniu roli nowej pani domu. Przy
nadarzających się okazjach do roz-
mowy nie poruszał tematu zmarłej
żony, a raczej opowiadał o sensie
życia, czy o potrzebie drugiej osoby.
W końcu, po kilku tygodniach takich
przekazów, podczas pobytu w rezy-
dencji w Spale, podszedł do Marii i
cały wyprężony i zdenerwowany
powiedział: „Pani Mario…Czy uczyni
mi Pani ten…ten honor i zostanie
moją żoną?”. Maria oniemiała,
przeprosiła prezydenta i wyszła z
pokoju. Przez trzy tygodnie walczyła
z myślami, aby ostatecznie wyrazić
zgodę. Nie wiedziała wtedy, że tym
samym daje początek największemu
skandalowi obyczajowemu w historii
II Rzeczpospolitej. 

Maria Dobrzańska była po prostu
typową kobietą, anonimową Polką z
dwudziestolecia międzywojennego.
Zbieg okoliczności sprawił, że będąc
blisko czterdziestki, wszystko uległo
zmianie. Trzeba przyznać, że wy ka -
za ła się i sprytem i inteligencją. W
pier  wszej kolejności zadbała o pod -
kreś lenie w swoim życiorysie tego,
co oczekuje od niej spo łe czeństwo.
Postawiła na rodowód, a pochodziła
z rodu Hubal – Dobrzańskich. W
wywodzie genealogicznym  przod-
kowie Marii przedstawiani od pią -
tego pokolenia byli coraz to bardziej
dzielni, mądrzejsi, bogatsi, bardziej
patriotyczni od poprzednich. Ro do -
wód ten można odnaleźć w archi-
wum pamiątek po niej, zdepo no -
wanym na Jasnej Górze. Pisała też
o tym ówczesna prasa. Inną ważną
sprawą w życiorysie przyszłej prezy-
dentowej było jej małżeństwo z adiu-
tantem prezydenta Tadeuszem Na -
górnym, które właściwie rozpadło
się zanim na dobre zaistniało, ale

formalnie istniało. Burzliwe proble-
my małżeńskie Marii z Nagórnym
zakończyły się unieważnieniem te -
goż małżeństwa przez Stolicę Apo -
stol ską. Maria Dobrzańska została
drugą żoną prezydenta Ignacego
Mościckiego 10 października 1933
roku. Ów ślub - w rok po śmierci
pierwszej żony, jak i uzyskaniu
wyroku o stwierdzeniu nieważności
małżeństwa – wywołały powszechne
oburzenie wśród obywateli. Pojawiło
się podejrzenie, że uzyskanie
unieważnienia małżeństwa Marii
przez Stolicę Apostolską mogło
wynikać z obawy ewentualnej zmi-
any wyznania przez kolejnego pro -
minen tnego polityka. W II Rzecz-
pospolitej nie było rozwodów cy wil -
nych. Można było tylko zmienić wyz-
nanie lub wystarać się o kościelne
unieważnienie ślubu. Co do daty
„kościelnego rozwodu” ukazała się
oficjalna informacja zamieszczona w
październiku 1933 r. w warszaws-
kich „Nowinach Codziennie”, że
Maria Mościcka była kobietą nieza-
mężną od pięciu lat. Jeśli chodzi o
pierwsze strony gazet w dniu 10
października nie było żadnej sen-
sacji, a przecież to nie był zwyczajny
dzień! Na Zamku Królewskim w
Warszawie właśnie żenił się prezy-
dent Rzeczpospolitej Polskiej. Popu-
larny „Ilustrowany Kurier Codzien-
ny” milczał na ten temat także 11
października. Gazeta pisała o wrę -
czaniu przez prezydenta or de rów,
ale o ślubie ani słowa. Głowa państ-
wa życzyła sobie dyskrecji i życzenie
zostało spełnione, Ceremonia była
bardzo kameralna, trwająca parę-
naście minut. Według relacji adiu-
tanta Gużewskiego, po ceremonii
państwo Mościccy opuścili zZamek i
odjechali prosto do Spały, gdzie na
miejscu zjedli obiad wraz z pracown-
ikami majątku i założonej w nim
bursy i na koniec „ w spalskiej ciszy
znaleźli  odpoczynek i spokój”.
Można się jedynie domyślać, że jed-
nak ten krótki czas na osobności
nowożeńcom zakłóciły myśli o …
Józefie Piłsudskim. Dlaczego nie
przyszedł na ślub? I czy nie stworzy
to poważnych problemów? Oficjal-
nie Marszałek był chory. Podobno
zaczęły się pojawiać afronty ze
strony Piłsudskiego, a do decydu-
jącego starcia doszło pod koniec
miesiąca, gdy kancelaria prezydenta
poinformowała Belweder, że pani
prezydentowa pragnie złożyć wizytę
żonie Marszałka Aleksandrze Piłsud-
skiej. Na tę, z pozoru zwyczajną in -
for mację, Piłsudski za pośrednict -
wem samego prezesa Rady Min-
istrów kazał powiadomić kogo trze-
ba, iż prezydentowa nie ma prawa
składać nikomu wizyt. Może co
najwyżej przyjść w odwiedziny. I tak
też się stało. Maria Mościcka 29
października rzeczywiście przyszła
„w odwiedziny”, a Marszałek nie -

chętnie zszedł z nią porozmawiać.
Odwiedziny okazały się dla prezy-
dentowej pomyślne, bo zaowocow-
ały osobliwym rozkazem Piłsud-
skiego, aby ministrowie i korpus
dyplomatyczny byli przedstawieni
pani Marii Mościckiej. Trudniej było
przekonać zwykłych ludzi. Pojawiały
się przeróżne plotki i anegdoty.
Maria starała się nimi nie przej-
mować. Zapewne nie wszystkie do
niej docierały, o co zadbał prezydent
i jego adiutanci. W tym obycza-
jowym zamieszaniu Maria wykazała
się wyczuciem politycznym. Po kilku
latach spędzonych u boku Michaliny
Mościckiej doskonale znała charak-
tery wpływowych osób. Wiedziała,
że z reguły droga do ich serc wiedzie
przez zaspokojenie ich zadufanego
ego. Zaraz po wizycie w Belwederze,
u wrogo do niej nastawionej Alek-
sandry Piłsudskiej, nastąpiła „cał ko -
wita zmiana frontu”. Pani marszał -
kowa wezwała związane ze sobą
damy i ogłosiła: „Będziemy spo łecz -
nie pracować z panią prezyden-
tową!”. Wystarczyło, że nowa pani
Mościcka otwarcie przyznała, że wie
gdzie jest jej miejsce. Oddała się pod
kierownictwo i doświadczenie pani
Piłsudskiej. Ponadto Maria perfek-
cyjnie kopiowała działalność po -
przed niczki, choć nie miała ani
serca , ani chyba i talentu do bycia
tzw. „fundraiserką”*. Jak pani
Michalinie bez trudu udało się
zebrać w kilka tygodni 5 milionów
dla powodzian, to Maria mogła się
pochwalić tym, że palestyńska
spółdzielnia rolna przekazała na jej
ręce „100 skrzyń pomarańcz jafs-
kich (… ) dla ubogiej dziatwy.
Zaczęła raczej rozkoszować się
władzą. Kto zaszedł jej za skórę to
musiał się liczyć z niemiłymi konsek-
wencjami. Zdarzały się jej głośne
nietakty, jak na pogrzebie Piłsud-
skiego, z weteranami czy z królem
Rumunii. Potrafiła wyciągać wnioski
i szybko naprawiać niemiłe wraże-
nia. Miała dwie różne twarze. Cza-
sem wydawała się władcza, kiedy
indziej nieśmiała i  skromna.
Przykładowo, po tym jak przyjechała
na ognisko Przysposobienia Woj -
sko wego Kobiet, jedna z instruk-
torek zanotowała: „Mimo różnych
uprzedzeń – może zupełnie
niesłusznych – jakie mają do niej
Polacy, nam dzisiaj podoba się. Jest
prosta i naturalna”. Maria Mościcka
oczywiście ożywiła działalność
prezydenta, który zaczął sypać
pomysłami niczym z rękawa i był
bardzo dumny z siebie, ale nawet
nie zauważył , że dyskretnie wcisnęła
go pod pantofel. Przeciwnicy prezy-
dentowej oczywiście zarzucali jej
nadmierne rozpolitykowanie, mimo
że o wcześniejszych prezydentowych
pisali z pobłażaniem, że nie znały się
na polityce. Okazała się również
praktyczna w dbaniu o swoją nieza-
leżność w życiu prywatnym. Zaczęła
budować okazałą willę w Warszawie,
nadzorując ją osobiście w stu pro-
centach i nie biorąc od prezydenta

ani złotówki. Zaciągnęła kredyt w
banku na 34 tysiące złotych zabez-
pieczony czekiem in blanco.
Zachowała całkowitą dokumentację
finansową łącznie z l istami,
rachunkami, planami z adnotacją
od ręczną: „Plany mojej wil l i  w
Warszawie”. Budowa zakończyła się
w 1939 r. Prezydentowa nie zdążyła
się już nacieszyć jej efektami. 28
sierpnia 1939 roku premier Felicjan
Sławoj Składkowski zwrócił się z
prośbą do prezydenta, aby wyjechał
do Spały, bo istnieje groźba bom-
bardowania  Zamku Królewskiego.
30 sierpnia prezydent Mościcki pod-
pisuje rozkaz mobilizacyjny. Maria –
świadek wszystkich oficjalnych i nie-
oficjalnych ustaleń – doskonale wie,
że kraj jest na skraju wojny. Niemcy
wkroczyli do Polski. Sama wspomi-
na po latach tak: „1 września 1939
roku. O godzinie czwartej rano
zaczyna się bombardowanie To ma -
szo wa. Zbiegam do adiutantury,
pragnąc mieć połączenie z Warsza-
wą”. Później ze szczegółami odt-
warza kolejne wydarzenia. Następu-
je wielka ucieczka, a następnie
„rumuńska pułapka”.

Spuścizna po niej, tj. 11 300 kart
archiwalnych i kilkaset pamiątek,
została zdeponowana za pośred-
nictwem dr. Bolesława Nawrockiego
w archiwum klasztoru na Jasnej
Górze. Od września 1939 roku
Maria przebywała wraz z mężem na
emigracji. Interesowała się bieżącą
sytuacją w Polsce i na świecie. Z
radością pisała o wyborze Karola
Wojtyły na papieża. Całkiem pozyty-
wnie wyraziła się również o dojściu
do władzy Edwarda Gierka. Gdy
Gierek zapytał:  „Pomożecie?”,
stwierdziła, że właściwie co jej szko -
dzi. Na początku lat siedemdziesią-
tych , będąc już w podeszłym wieku,
zaangażowała się w program odbu-
dowy Zamku Królewskiego w War -
szawie. Wystąpiła nawet w Telewizji
Polskiej uzasadniając swoje popar-
cie dla idei odbudowy tym, że odbu-
dowa w tak trudnych warunkach dla
Polski jest dowodem przywiązania,
ukochania i  dumy narodowej.
Zmarła 23 listopada 1979 r. w Ge -
newie w wieku 83 lat. 10 września
1993 r. prochy jej i męża zostały
spro wadzone ze Szwajcarii do Pols-
ki.  Maria Mościcka została po -
chowana na warszawskich Po wąz -
kach w grobie, który dotychczas był
symbolicznym grobem Ignacego
Mościckiego w Polsce.

Stanisława Ziątek

*- osoba umiejąca zdobywać fun-
dusze na cele społeczne

Źródło: K. Janicki,  Pierwsze
damy II Rzeczpospolitej, Wyd. Znak,
Kraków 2012 r.

O kobietach nie tylko 8 marca

MARIA MOŚCICKA
pierwsze damy II Rzeczpospolitej cz. 3

Trzecią panią prezydentową była druga żona prezydenta Ignacego Mościckiego. Pewnego
posmaku tajemniczości czy wręcz skandalu dodaje fakt, że Maria Mościcka, z domu Dobrzańska,
primo voto Nagórna, była osobistą sekretarką Michaliny Mościckiej – pierwszej żony prezydenta.
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Profilaktyki nigdy za dużo!
Zgodnie z tym hasłem zorgani-

zowaliśmy w bibliotece serię spot -
kań pn. „Zadbaj o swoje bezpie -
czeństwo”. 

W ramach zajęć gościl iśmy
ratownika medycznego – Pawła
Figielskiego (13.03) z pokazem
udzielania pierwszej pomocy w
nagłych wypadkach. 

Dwukrotnie spotkaliśmy się z
instruktorem samoobrony –
Stanisławem Figielskim (19 i
26.03). Była teoria  i oczywiście
praktyka, czyli  nauka podsta-
wowych technik samoobrony.
Chętnych do udziału w tego typu
zajęciach zapraszamy do bibliote-
ki, ponieważ jest możliwość zorga -
ni zowania stałych zajęć.

Podczas ostatniego spotkania
gościliśmy policjanta (2.04). O
współczesnych zagrożeniach i
sposobach działania przestępców
opowiedział nam sierż. szt. Adam
Mikołajczyk z Komisariatu Policji

w Olsztynku. Omówił różne
metody oszustów m.in. "na wnucz-
ka", "na policjanta". Poruszył też
temat stalkingu.

"Oni byli tu przed nami"
27 marca gościliśmy w Olsz-

tynku Marię Skibińską, autorkę
książki "Oni byli tu przed nami".
Spotkanie w piwnicach
zamkowych Zespołu Szkół im.
K.C. Mrongowiusza w Olsztynku
wspólnie z Biblioteką zorgani-
zował Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Olsztynku.

Pani Maria opowiadała historie
autochtonów, ludzi którzy
zamieszkiwali tereny Prus
Wschodnich przed II wojną świa-
tową i postanowili tu pozostać po
jej zakończeniu. Mimo burzliwych
dziejów ich „małej ojczyzny”, nie
zostawili ziemi i domów rodzin-
nych i nie wyjechali na zachód
Europy, ale postanowili żyć w

zupełnie dla nich nowym świecie. 
W południe opowieści wys -

łuchali uczniowie Zespołu Szkół,
wieczorem odbyło się spotkanie
otwarte. Opowieści uzupełniały
stare zdjęcia i krótki film (wywiad). 

Bajeczna Noc z Andersenem
W nocy z 29 na 30 marca do

późnych godzin „grasowały” w
bibliotece calineczki, królowe
śniegu, i ołowiane żołnierzyki.
Wszystko za sprawą ogólnoświa-
towej akcji pn. Noc z Andersenem. 

Noc w bibliotece spędziło 19
dzieci. Były gry i zabawy, tańce,
czytanie baśni, nawet sam Ander-
sen.

Przedsięwzięcie przypomina
również o Swięcie Książki Dzie -
cięcej, które obchodzone jest w
wielu krajach świata w dniu
urodzin najsławniejszego autora
baś ni, Hansa Christiana Andersena.

Wystawa „Szkice z życia”
Miejska Biblioteka Publiczna w

Olsztynku oraz Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Olsztynku
serdecznie zapraszają na wystawę
prac Cezarego Długowskiego

(14.01.1964 - 20.08.2013 r.).
Autor to ceniony olsztynecki artys-
ta plastyk, którego talent tak wiele
duchowych przeżyć i dobra wniósł
w życie mieszkańców nie tylko
naszej gminy.

Cezary Długowski urodził się
14 stycznia 1964 roku w Olsz-
tynie. Większość swojego życia
spędził  w Olsztynku, gdzie
ukończył liceum ogólnokształcące.
Swoje prace wykonywał wieloma
technikami. Tworzył portrety, kra-
jobrazy, martwą naturę. Setki jego
płócien, akwarel i rysunków rozsy-
panych jest po świecie, m.in. w
Meksyku, USA, Włoszech, Niem-
czech, Hiszpanii, Austrii.

Cezary był człowiekiem wielu
pasji  i  wielu talentów. Jego
satyryczne rysunki mogliśmy oglą-
dać m.in. w olsztyneckiej gazecie
ALBO. Współpracował też z Urzę-
dem Miejskim w Olsztynku,
Muzeum Budownictwa Ludowego
Skansen w Olsztynku, Związkiem
Harcerstwa Polskiego.

Wystawę można oglądać w bib-
liotece (ul. Ratusz 1, I piętro) w
godz. 9.00-18.00 (pon., wt., czw.,
pt.) i 9.00-15.00 (śr., sob.).

Mie j  s ka B ib  l io  t e  ka 
Pub l i cz  na  w Ol  sz t yn  ku

NIE TYLKO LEKTURA

SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

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

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 
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Rubryka dla Smyka!!!

Pokoloruj obrazek i wyślij na nasz  na nasz  adres!  Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone.
Zwycięzcą Rubryki dla Smyka z ostatniego nr ALBO jest Stanisław I. z klasy II ze Sp. 1!
Rozwiązania prosimy wyciąć z gazety, nakleić na biały papier opisać ( imię i nazwisko smyka, wiek, klasa i nazw szkoły) dostarczyć do redakcji.

Spośród prawidłowych rozwiązań  wylosujemy nagrodę niespodziankę sponsorowaną przez Cukiernia Jagodzianka- Emilia Witowicz.

23 maja (czwartek), godz. 18:00, 
Sala Gimnazjum, bil. w cenie  50 zł do nabycia

w MDK-u, 
tel. 605 041 521, 89-519 22 01 
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Klątwa generała
Zapewne większość kierowców

jeżdżących ulicą Niepodległości za -
uwa żyła, że roi się w niej od
pęknięć, dziur i ubytków. Gmina
nie nadąża ostatnio z łataniem i
wypłatami odszkodowań za uszkod-
zone podwozia, powyginane felgi i
pęknięte resory pojazdów. Także
mieszkańcy okolicznych budynków
żalą się na hałasy i pękające mury. 

Problem jest tak poważny, że
wła dze miasta zamówiły specjalisty-
czną ekspertyzę na temat stanu
tech nicznego ulicy. Wyniki jej
brzmią jednak na tyle sensacyjnie i
przerażająco, że jej treść została
utajniona. 

Nam udało się jednak dotrzeć do
dokumentu i wiemy do jakich
wnios ków doszli eksperci. Poroz-
mawialiśmy także z szefem zespołu
badawczego z Politechniki Elbląs -
kiej, profesorem Stefanem Wiert -
nickim. 

Okazuje się, że zbyt mała wytrzy-
małość materiałów oraz działalność
sił natury w postaci wilgotności i
dużych amplitud temperatur nie jest
w stanie wywołać tak dużych
zniszczeń, ani wytworzyć naprężeń
o tak znacznych wartościach. -
Postanowiliśmy skorzystać z usług
radiestety, a ten ze zdumieniem
wykrył niewyjaśniony wzrost „ciem-
nej” energii. Ta niekorzystna strefa
ciągnie się wzdłuż całej długości

ulicy – mówi Wiertnicki – Po cząt -
kowo zlekceważyliśmy te rewelacje,
jednak kiedy jeden z członków na -
szego zespołu złamał nogę, a inny
rozbił na tej ulicy samochód, wów-
czas przestało nam być od śmiechu
i postanowiliśmy zbadać sprawę
dokładniej.

Wszystkie ustalenia potwierdził
wybitny parapsycholog Leopold
Kurzawka. Przedstawił on także
wyjaśnienie przerażającej historii. -
W tym przypadku mogę jednoz-
nacznie stwierdzić, że chodzi o
niezadowolenie gen. Świerczew -
skiego i klątwę, którą został objęty
ten rejon miasta. Generał już jako
forma „ciemnej” energii mści się w
ten sposób na mieszkańcach, którzy
zgodzili się, żeby usunąć nazwę na
jego cześć i  zastąpić ją ul.
Niepodległości – mówi Kurzawka. -
Ustaliliśmy, że jedyną szansą na szy-
bką poprawę sytuacji jest przy-
wrócenie poprzedniej nazwy. W
innym przypadku negatywne oddzi-
aływanie będzie tylko narastać.

Dymisje po odnalezieniu
kroniki szkoły

Mało kto przypuszczał, że tak
fatalne skutki będą miały prace jed-
nego z olsztyneckich historyków,
poszukującego materiałów do
archiwum miejskiego. Okazało się,
że przeczesując zasoby jednej ze
szkół, w tym kroniki i dzienniki, w

jednej z szaf natrafił on na archi-
wum dawnej Szkoły im. Budown-
iczych Polski Ludowej. Jak twierdzi
badacz, udało mu się odnaleźć kilka
dokumentów, które stawiają niek-
tórych pracowników placówki w
bardzo trudnej sytuacji. 

Okazało się, że odnalezione
zostały m.in. kronika przyjaźni pol-
sko-radzieckiej, a także relacje z im -
prez okolicznościowych. Wynika z
nich, że część z osób biorących
czynny udział w krzewieniu socjaliz-
mu i współpracy z bratnim naro-
dem radzieckim nadal  uczestniczy
w życiu publicznym. Na ocalałych
zdjęciach widać wyraźnie osoby,
które uczestniczyły w akademii ku
czci Lenina i brały udział w wyjaz-
dach do ZSRR. Teraz jednak krze -
wią one wartości patriotyczne i
ukrywają skrzętnie ciemne, by nie
rzec czerwone, karty historii – bulw-
ersuje się Kazimierz Bogusławski.

Po jego odkryciu w szkole
zwołano nadzwyczajne posiedzenie
rady pedagogicznej w celu
wyjaśnienia sprawy, a kilku nauczy-
cieli poprosiło o urlopy bezpłatne.

Nie wszyscy są jednak tak
surowi, a niektórzy wręcz ba ga te li -
zują sprawę. – Każdy może zmienić
poglądy na jeszcze bardziej słuszne
– uważa Paulina Pokorna, matka
jednej z uczennic. – Poza tym widzę
ciągłość wychowania patrioty-
cznego w duchu socjalistycznym
oraz narodowym. Sama śpiewałam
w dzieciństwie na jednej z akademii

ku czci sojuszu robotniczo-chłop-
skiego i w niczym mi to nie
zaszkodziło.

Targowisko będzie 
pijalnią alkoholu

Nieudolność policji sprawiła, że
władze Olsztynka dały za wygraną i
pogodziły się z faktem, że zmodern-
izowane targowisko miejskie stało
się miejscem libacji oraz spożycia
alkoholu. - Usunięcie stąd pijących
okazało się zbyt trudne. Postanow-
iliśmy jednak przekuć to w sukces i
wpadliśmy na pomysł pobierania
opłat od pijących. Koszt wstępu na
cały dzień wyniesie 5 zł, a w zamian
zapewnimy toaletę oraz dach nad
głową – wyjaśnia Jerzy Wykidajło,
kierownik Zakładu Targowisk. -
Dzięki temu wykorzystamy stan fak-
tyczny, a gmina dorobi nieco grosza
do budżetu. Poza tym w weekendy
zamierzamy pod wiatami organi-
zować dodatkowe atrakcje w
postaci potańcówek i karaoke. Jeśli
pomysł się przyjmie, rozszerzymy
go na inne dni.

Okoliczni mieszkańcy nie
podzielają jednak tego entuzjazmu.
- To będzie zabawa kosztem
naszego spokoju. Nie wyrażam na
to zgody i będę żądał odszkodowa-
nia. Jeśli służby nie są w stanie
poradzić sobie z problemem, to
proponuję przenieść posterunek
policji na targowisko. Może wtedy
będzie łatwiej przeprowadzić inter-
wencję  – mówi Antoni Kapucyn.

DEZDEZIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIEIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIE
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16 marca -  Jak już nieraz pisaliśmy, perkusyjny zespół dziewcząt
„Padaczki” „etatowo” obsługuje wszelkie imprezy sportowe, nie
tylko w naszej gminie. Tym razem wystąpił  podczas ogólnopol-
skiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Olsz-
tynka.

22 marca – Sala naszego kina to miejsce, do którego lubią
wracać muzycy i zespoły m.in. ze względu na bardzo dobra
akustykę. Zespół „Mr. Pollack” z muzyką klasyczną w wersji rock-
owej zagrał u nas już po raz trzeci i, jak poprzednio, został bardzo
dobrze przyjęty.

30 marca – MDK wspomagał  organizacyjnie Dni Otwarte SPSK
w Olsztynku. W tzw. części artystycznej wystąpiła nasza para tańca
towarzyskiego – Elena Żakowska i Filip Szelugowski oraz Maria
Kujawa i Martyna Janiszewska solo.

31 marca - Międzynarodowy Festiwal Tańca Ostróda 2019. 
- Streetflow Dance Crew - 2 miejsce w kategorii mini formacje

hip hop 12-15 lat, 
- Squad +VAT - 2 miejsce w kategorii formacje 30+, 
- Kinga Lewandowska i Wiktoria Kanecka -3 miejsce w kategorii

duety hip hop 12-15 lat. 
3 kwietnia - Prawdopodobnie po raz ostatni przyjechało  do nas

objazdowe kino cyfrowe. Dzięki staraniom MDK, Kino „Grunwald”
będzie miało nową aparaturę i wszystkie nowości filmowe na bieżą-
co. Zapraszamy !

5 kwietnia –  Kolejny koncert w kinie. Gościliśmy formację poezji
śpiewanej- „Zdążyć przed północą” ze Stargordu Gdańskiego.

7 kwietnia – Dziewczęta z zespołu „Padaczki” i ich instruktor –
Zbigniew Chrzanowski uczestniczyli w corocznej akcji sprzątania
Marózki (7 km od Swaderek do Kurek). Pozostali uczestnicy to:
Andrzej Grochowalski, który udostępnił kajaki do akcji, Gospodarst-
wo Rybackie Swaderki Piotra Tymoszczuka, strażnicy rybaccy,
harcerze z Olsztynka i Nadleśnictwo Nowe Ramuki, które wywiozło
zebrane śmieci, łącznie 25 worków.

13 kwietnia. W minioną sobotę po raz ko lej ny mieszkańcy i przy-
byli goście w centrum Olsztynka uczes tniczyli w Olsztyneckim Jar-
marku Wielkanocnym. Orga nizatorami byli Urząd Miejski w Olsz-
tynku oraz Miejski Dom Kultury w Olsztynku. Uro czystego otwarcia
jarmarku do konał Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko. Jar-
mark połączony był z kierma szem wielkanocnym. Na sto is kach
można było znaleźć regionalne produkty, świąteczne wypieki,
domowe wędliny, pisanki, pal my, koszyczki wielkanocne oraz rę -
kodzieło. Na scenie nasze zespoły i dzieci z gminnych szkół.

14 kwietnia. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w
Warce. Nasze pary taneczne: Stanisław Ilinicz i Lena Drozińska
oraz Wojciech Dzienisiewicz i Zuzanna Tokarska zdobyły trzecie
miejsce. 

Wkrótce: 
25 kwietnia – konkurs recytatorski „Spotkanie z  poezją”
26 kwietnia – Przegląd Teatrów Szkolnych  „ARLEKIN”
28 kwietnia – konkurs gitary klasycznej „Ma Gitarra”

Kronika MDK-u
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 20 lipca na ad re s 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 krzyżówki nr 246 było hasło: "Kto płaci, ten wymaga”, nagrodę wylosowali
Beata i Krzysztof K. z ul. Niepodległości.

KRZYŻÓWKA NR 247

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:

Poziomo: 2) cecha jelenia, 5)
święto z maków, 10) Marci nod
tez, 11) kręci się w obie strony,
12) występ na desce, 13) Stolica
Finlandii, 14) kijowe kłamstwo,
15) trąbka, pompka I organy, 16)
b roń  nac iągacza ,  17 )
zamurowane,19) impor t samo-
chodu, 20) drewniana dyskusja,
22) strzela prosto w serce, 23)
lewa strona lewa, 25) zaczyna się
od pierwszego, 26) chodzik, 27)
zamieszana Tola, 22) fiasko 22
Pionowo: 1) lubi rozbieranie, 3)
przybyli pod okienko, 4) okrycie z
rabatem, 5) okres z jesienią, 7) dusi-
cielka, 8) łańcuch z rybą, 9) skrę-
cony batk, 17) śpiewa, 18) dwa razy
dwa, 20) kij z trzema końcami, 21)
przed sprzedawczynią, 24) cztery i
cztery fujary
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