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Co to jest profil zaufany?
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości oby-

watela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bez-
piecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwal-
ifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić
sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą
elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?
Dzięki prostej procedurze założenia konta na platformie ePUAP

oraz potwierdzenia profilu zaufanego będą mieli Państwo możliwość
załatwiania części  spraw urzędowych bez wychodzenia z  domu. Do
założenia profilu potrzebny jest tylko dowód osobisty. 

Załóż konto na www.epuap.gov.pl • złóż i wyślij wniosek o profil
zaufany  • udaj się z dowodem do punktu potwierdzającego w gminie
• uzyskaj profil zaufany 

Gdzie wykorzystasz profil zaufany?

Jakie są korzyści z korzystania z profilu zaufanego?
- nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w

przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,

- nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi
podpisu elektronicznego,

- jest bezpłatny,
- pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,
- umożliwia składanie oświadczeń woli.

Co to jest ePUAP?
Elektroniczna Platforma Usług Administracji  Publicznej

(www.epuap.gov.pl) to system informatyczny służący udostępnianiu
obywatelom oraz instytucjom publicznym usług administracyjnych
drogą elektroniczną. To alternatywa dla papierowej administracji. Sys-
tem ePUAP daje możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych przez
internet. Z ePUAPem można kontaktować się z dowolnego miejsca
(dom, praca, podróż) i w dowolnym czasie (weekend, noc, wakacje) –
sprawy urzędowe można załatwiać przebywając nawet poza granicami
Polski.

Co będziesz mógł załatwić przez ePUAP?
- nadanie numeru adresowego nieruchomości
- złożysz informację w sprawie podatków: rolnego, leśnego i od nieru-

chomości
- deklarację na podatek : leśny, rolny od nieruchomości
- deklarację na podatek od środków transportowych
- zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
- zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie
- deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi
- i wiele innych spraw. Sprawdź sam!

W ramach projektu zostanie także utworzony portal e-usług budże-
towych, który będzie umożliwiał m.in.:
- wgląd w stan rozliczeń podatnika (bieżąca aktualizacja danych),
- rozliczanie wszelkich podatków i opłat na rzecz gminy Olsztynek,
- dostęp do danych 24 h na dobę, siedem dni w tygodniu,
- dokonywanie płatności przez Internet (e-płatności).

BURMISTRZ OLSZTYNKA
ZAPRASZA I ZACHĘCA DO ZAKŁADANIA I POTWIERDZANIA

PROFILU ZAUFANEGO ORAZ DO AKTYWNEGO KORZYSTANIA 
Z USŁUG E-ADMINISTRACJI

Partnerami projektu są:
Miasto Ełk, Miasto Górowo Iławeckie, Gmina Morąg, Gmina

Miłakowo, Gmina Łukta, Gmina Kętrzyn.
Projekt „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” w ramach Prio-

rytetu V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1  Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

BURMISTRZ OLSZTYNKA INFORMUJE
Gmina Olsztynek realizuje projekt  „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach”,  który ma na celu zwiększenie zaawansowania usług e-adminis-

tracji  w gminach objętych projektem poprzez zwiększenie ilości  spraw załatwianych drogą elektroniczną oraz popularyzację tych rozwiązań
wśród mieszkańców gminy. 

W ramach projektu  został otworzony  
Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Siedziba: Urząd Miejski w Olsztynku, pok.  nr 2 (parter), 11-015 Olsztynek.
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Wśród wystawców nie
zabrakło stoiska Polskiej
Krajowej Sieci Miast Cit-
taslow, które prezentowało
ofer tę 12 warmińsko –
mazurskich miasteczek
(Barczewa, Biskupca, Bisz-
tynka, Dobrego Miasta,
Gołdapi, Górowa Iławeck-
iego, Lidzbarka War miń -
skiego, Lubawy, Nidzicy,
Nowego Miasta Lu baw -
skiego, Pasymia, Reszla
oraz Olsztynka). W ekipie
uczes tniczyli przedstawicie -
le samorządu województ-
wa warmińsko – ma zur -
skiego, wspierając ideę.

Stoisko Cittaslow za pre -
zentowało się na łódzkich
targach po raz pierwszy,
dzięki czemu materiały i
wszelkie publikacje cie -
szyły się dużym zaintere-
sowaniem, zarówno wśród
odwiedzających, jak i
innych wystawców i
mediów. Wystawiennictwo

w targach pozwoliło na
prezentację atrakcji tu rys -
t ycznych, walorów na -
szego regionu, z jego kul-
turą, tradycją i historią
m.in. przedstawiciele
stoiska ubrani byli w stroje
regionalne.

Olszt ynek reprezen-
towali: Przewodniczący
Rady Miejskiej w Olsz-
t ynku  Andrzej Wojda,
Kierownik Referatu Oś -
wiaty Kultury i Promocji -
pani Agnieszka To ma -
szewska,  którzy zaprezen -
to wali odwiedzającym bo -
gatą ofertę turystyczną z
różnorodną bazą nocle-
gową, bogatym zapleczem
kulinarnym, interesujący-
mi zabytkami i ciekawymi
miejscami. 

Liczymy, że sieć Cit-
taslow stawiająca na
dobrą jakość życia przy-
ciągnie wielu odwiedzają-
cych Warmię i Mazury. 

W dniach 13 – 15 marca br. w hali Expo-Łódź odbywała się XXI edycja najwięk -
szych targów turystycznych w regionie łódzkim – Regionalnych Targów Turystycz-
nych Na Styku Kultur 2015. W targach wzięły udział lokalne i regionalne organi-
zacje turystyczne, stowarzyszenia i organizacje branżowe, przedstawiciele bazy
noclegowej, agroturystycznej i rekreacyjnej, touroperatorzy i biura podróży oraz
jednostki samorządu terytorialnego.

Olsztynek na targach turystycznych 
Na Styku Kultur 2015 w Łodzi

Podpisanie umowy 
na dofinansowanie budowy

kanalizacji  w Królikowie
13 marca 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim

Województwa Warmińsko Mazurskiego miało miejsce
podpisanie umowy o przyznanie pomocy w ramach dzi-
ałania   „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Kwota dofinansowania to 600  167,00 zł. Całkowity
koszt inwestycji będzie znany po rozstrzygnięciu  prze-
targu na wykonanie robót budowlanych. Ponad 300
mieszkańców Królikowa będzie miało możliwość korzys-
tania z kanalizacji miejskiej.  30 czerwca 2015 roku to
planowany termin zakończenia inwestycji w Królikowie. 

Wielki Czwartek – święto kapłaństwa
Z okazji Wielkiego Czwartku, pamiątki ustanowienia Sakramentów Eucharystii i kapłaństwa 

– Księdzu Dziekanowi oraz wszystkim Księżom posługującym w parafiach naszej gminy życzymy by droga, 

na którą zaprosił Was Chrystus – Najwyższy Kapłan była dla Was drogą ku świętości. 

Niech stale w Was wzrasta miłość do Eucharystii. Niech w rzetelnym i pełnym poświęcenia wypełnianiu pragnień

Serca Bożego wspiera Was zawsze Moc Ducha Świętego.

Życzymy, aby św. Piotr – zwierzchnik Kościoła Chrystusa, patron Olsztynka – wyjednał Wam łaski, dla jeszcze

pełniejszego realizowania apostolskiego posłannictwa. Niech towarzyszą Wam życzliwość i wdzięczność ludzi.

Składamy życzenia zdrowia, wytrwałości, radości i błogosławieństwa w działalności duszpasterskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku                                        Burmistrz Olsztynka 
/-/ Andrzej Wojda                                                             /-/ Artur Wrochna
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19 marca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Olsztynku odbyła się VI sesja rady miejskiej, na której podziękowano
sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych za kadencję 2011 – 2015.

Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Andrzej Wojda uroczyście wręczyli wszystkim sołtysom oraz
przewodniczącym rad podziękowania za pracę w minionej kadencji.
Burmistrz podkreślił ważną rolę sołtysów, jako liderów społeczności
lokalnej, inicjujących działania mające na celu poprawę jakości życia
mieszkańców, integrujących swoje sołectwa, inspirujących i mobilizują-
cych mieszkańców do działania. Wprowadzenie funduszu sołeckiego
mającego charakter budżetu obywatelskiego miało w ostatnich latach
wpływ na znaczące zwiększenie aktywności i poczucie odpowiedzialnoś-
ci lokalnych społeczności. 

W szczególnych słowach podkreślono duże zaufanie społeczne,
jakim obdarzani są sołtysi, którzy bardzo często działają bezinteresown-
ie, kierując się empatią i potrzebą pomocy drugiemu człowiekowi.

Zakończenie 4-letniej kadencji 
sołtysów oraz przewodniczących 

rad  osiedlowych

Wiara w sukces, wiedza, wykształcenie, twórczość, otwartość na potrzeby i oczekiwania
innych  - to kluczowe wnioski z debaty „Kompetencje przyszłości - jak rozwinąć nasze skrzy-
dła?”, którą 20 marca 2015 roku zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku. W
dyskusji wzięło udział 16 osób, między innymi dyrektorzy olsztyneckich instytucji, przedstawi-
ciele rady miejskiej, organizacji pozarządowych, olsztyneccy przedsiębiorcy.

We wrześniu 2014 r. Zespół Ratownict-
wa Medycznego Gminnego Centrum
Zdrowia w Olsztynku otrzymał nowy
ambulans specjalistyczny , który zastąpił
wóz z 2007 r. Nowy ambulans został kupi-
ony ze środków własnych Gminnego Cen-
trum Zdrowia oraz dotacji z Urzędu Mias-
ta i Gminy Olsztynek w wysokości 120 tys.
złotych. W grudniu 2014 r., dzięki fundus-
zom pozyskanym z Urzędu Wojew-
ódzkiego, kupiono nowej generacji defi-
brylator X- Series. Sprzęt ten pozwolił na
wdrożenie systemu teletransmisji danych
medycznych.  Dzięki defibrylatorowi sys-
tem wysyła kopię 12 – odpro wa -
dzeniowego zapisu EKG wraz z wynikami
pomiarów parametrów życiowych pacjen-
ta do szpitala. Umożliwia to zespołowi
kardiologów wcześniejsze zapoznanie się
z przypadkiem chorobowym i w rezultacie
podjęcie szybkiego procesu leczenia, co w
przypadku pacjentów kardiologicznych
ma bardzo duże znaczenie.

Dyrektor Gminnego Centrum Zdrowia 
Zespołu Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Olsztynku

Dorota Gruszczyńska

Dyrekcja oraz pracownicy 
Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej 
w Olsztynku 

z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych 

życzą wszystkim 
Pacjentom dużo radości, 

spokoju, a nade wszystko zdrowia.

NOWY 
AMBULANS

Rozmawiali o kompetencjach ważnych dla
rozwoju, zarówno osobistego i zawodowego
mieszkańców, jak i całej gminy.

Debata była częścią ogólnopolskiego przed-
sięwzięcia „Narodowy coaching – jak roz winąć
nasze skrzydła?” realizowanego przez Insty tut Badań
nad Gospodarką Rynkową wspólnie z Fundacją
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Bib-
lioteka w Olsztynku otrzymała zaproszenie do
udziału w tej inicjatywie jako jedna z 42 placówek
z całej Polski. 

Wnioski i pomysły wynikające z debaty
zostaną wykorzystane podczas Kongresu Obywa-

telskiego - dorocznego wydarzenia organi-
zowanego od blisko 10 lat przez Instytut Badań
nad Gospodarką Rynkową. Kongres angażuje do
rozmów o rozwoju Polski znanych i cenionych
przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki,
społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu, np.
Jana Englerta, Lecha Wałęsę, Joannę Szczep-
kowską czy Jacka Żakowskiego.

Rezultaty debaty będzie można wykorzystać
również lokalnie, na przykład planując działania
edukacyjne skierowane do mieszkańców, czy
ubiegając się o finansowanie projektów.

O tym się mówi - w bibliotece!



Na dru gim bie gu nie po ja wia się
pos tać Wi tol da Pi lec kie go wy do by ta
po 50 la tach z ot chła ni na ro do wej
nie pa mię ci. Ten praw dzi wy bo ha ter
ska za ny przez ko mu nis tów na śmierć
fi zycz ną i his to rycz ną u po mi na się o
pa mięć i ob iek tyw ną o ce nę.

Wy cho wa nie pat rio tycz ne
U ro dził się 13 ma ja 1901 ro ku w

O łoń cu na pół no cy Ros ji w ro dzi nie
Ju lia na i Lud wi ki z do mu O sie  cim -
skiej. Szla chec ki ród Pi lec kich her bu
Le li wa za miesz ki wał o ko li ce No wog -
ród ka od cza sów u nii pol sko-li tew -
skiej. Je go przod ko wie bra li u dział w
pow sta niach na ro do wych w ob ro nie
nie pod leg łoś ci. Dzia dek Jó zef wal -
czył w pow sta niu stycz nio wym i za
to je go ro dzi na zos ta ła zes ła na na
Sy be rię. Do pie ro w 1910 ro ku Ju -
lian Pi lec ki u zys kał zgo dę na za -
miesz ka nie w Wil nie z ca łą ro dzi ną.

La ta szkol ne Wi tol da przy pad ły
na cza sy I woj ny świa to wej i o ku pac -
ję nie miec ką. Ro dzi na ży ła w bar dzo
trud nych wa run kach, a Wi told do -
pie ro w 1918 ro ku pod jął nau kę w
gim naz jum im. J. Le le we la. Po ta -
jem nie dzia łał w har cer stwie i w od -
dzia łach sa mo ob ro ny wi leń skiej. W
1920 ro ku o chot ni czo wstę pu je do
pol skie go woj ska i ja ko u łan bie rze
u dział w wal kach z na wa łą bol sze -
wic ką. Rok póź niej zos ta je zde mo bi -
li zo wa ny z Krzy żem Wa lecz nych i
wra ca do przer wa nej nau ki. Jest
bar dzo uz dol nio ny i z dos ko na łym
wy ni kiem zda je ma tu rę. Bieg le wła -
da ję zy ka mi: nie miec kim, fran cus -
kim i ro syj skim, pi sze wier sze i ma
zdol noś ci plas tycz ne. Nies te ty, nie
mo że stu dio wać i ze wzglę du na
cięż ką sy tu ac ję ma te rial ną ro dzi ny
mu si pod jąć pra cę za rob ko wą.
Ży cie ro dzin ne w Su kur czach

W 1926 ro ku przej mu je od ro dzi -
ców ma ją tek ziem ski w Su kur czach,
a w 1931 ro ku poś lu bia Ma rię Os -
trow ską, nau czy ciel kę z Os tro wi Ma -
zo wiec kiej. Przed ni mi ot wie ra się
naj pięk niej szy ok res ży cia. Miesz ka -
ją w Su kur czach, na świat przy cho -
dzi dwój ka dzie ci: An drzej i Zo fia.
Dni pły ną wśród ra doś ci ży cia ro -
dzin ne go w o to cze niu pięk nej przy -
ro dy. Wi told z po wo dze niem roz wi ja
swój ma ją tek ziem ski, jest czu łym
mę żem i tros kli wym oj cem. Pro wa -
dzi in ten syw ną dzia łal ność spo łecz -
ną – do wo dzi o chot ni czą stra żą po -

żar ną, zak ła da kół ko rol ni cze, kie ru -
je mle czar nią, po ma ga miesz kań -
com o ko licz nych wio sek. Za dzia łal -
ność spo łecz ną ot rzy mał Sreb rny
Krzyż Zas łu gi. Mi łość do ko ni i woj -
ska skut ku je szko le nia mi na kur sach
ka wa le rii i u dzia łem w zna czą cych
za wo dach hip picz nych. W wol nych
chwi lach pi sze wier sze i ma lu je ob -
ra zy, głów nie o treś ci re li gij nej. Kil ka
z tych ob ra zów za cho wa ło się w koś -
cie le we wsi Kru py.

Woj na
Spo koj ne ży cie przer wa ła no wa,

ok rut na woj na. W sier pniu 1939 ro -
ku pod po rucz nik re zer wy Wi told Pi -
lec ki ot rzy mał przy dział mo bi li za cyj -
ny. Zos tał do wód cą szwad ro nu u ła -
nów li dzkich w skła dzie od wo do wej
Ar mii „Pru sy”. Mi mo og rom ne go
bo ha ter stwa, Po la cy nie mie li szans
w star ciu z pan cer ny mi za go na mi
wojsk nie miec kich i prze wa gą w lot -
nic twie. Os ta tecz ny cios za dał Zwią -
zek So wiec ki a ta ku jąc o sa mot nio na
Pol skę 17 wrześ nia 1939 ro ku. Je go
jed nos tkę roz bi li Niem cy, a le Wi told
Pi lec ki u nik nął nie wo li. Po wie lu
przy  go dach zna lazł się w o ku po wa -
nej War sza wie, gdzie z ma jo rem Ja -
nem Wło dar kie wi czem już 9 lis to pa -
da 1939 ro ku po wo ła li do ży cia Taj -
ną Ar mię Pol ską, któ ra póź niej
wesz ła w skład Związ ku Wal ki Zbroj -
nej. Ma ją tek Su kur cze zna lazł się
pod o ku pac ją so wiec ką. A by u nik -
nąć wy wóz ki na Sy be rię Ma ria Pi lec -
ka u ciek ła z dzieć mi i przez kil ka
mie się cy uk ry wa li się u zna jo mych.
Do pie ro w kwiet niu 1940 ro ku prze-
d os ta li się w wiel kiej ta jem ni cy przez
gra ni cę i zna leź li schro nie nie u ro -
dzi ny w Os tro wi Ma zo wiec kiej, pod
o ku pac ją nie miec ką. Nie ba wem Wi -
told od na lazł żo nę i dzie ci. Ut rzy my -
wa li do syć re gu lar ne kon tak ty. Pi lec -
ki u ży wał no wych do ku men tów na
naz wis ko To ma sza Se ra fiń skie go.
Miesz kał i pra co wał w War sza wie w
fir mie kos me tycz nej. Ak tyw nie dzia -
łał w po dzie miu roz bu do wu jąc sieć
or ga ni zac ji kon spi ra cyj nej.

„O chot nik do piek ła”
Hit le row cy w niez wyk le bru tal ny

spo sób roz pra wia li się z ru chem o -
po ru w o ku po wa nej Pol sce. Schwy -
ta nych człon ków or ga ni zac ji po -
dziem nych, po ok rut nym przes łu -
cha niu, naj częś ciej mor do wa li lub
kie ro wa li do ob o zów kon cen tra cyj -

nych. Je den z ta kich ob o zów pow -
stał w czer wcu 1940 ro ku w o ko li -
cach Oś wię ci mia. Wkrót ce K L Aus -
chwitz zys kał po nu rą sła wę ob o zu
śmier ci. Nikt tak nap raw dę nie wie -
dział co dzia ło się w tym ob o zie. Wi -
told Pi lec ki zap ro po no wał do wó -
dztwu ZWZ, że przed os ta nie się do
ob o zu kon cen tra cyj ne go, zbie rze in -
for mac je, zor ga ni zu je wew nęt rzną
sieć ru chu o po ru i przy naj bliż szej
spo sob noś ci u ciek nie. Nie miał po -
ję cia o ok rop noś ciach i me to dach
trak to wa nia, a właś ci wie bez us tan -
ne go mor do wa nia więź niów przez
ob słu gę ob o zu. Mi mo sprze ci wu u -
da ło mu się prze ko nać zwierz chni -
ków i 19 wrześ nia 1940 ro ku w
trak cie u licz nej ła pan ki w War sza wie
wpadł w rę ce hit le row ców pod naz -
wis kiem o fi ce ra re zer wy To ma sza
Se ra fiń skie go. Dwa dni póź niej zos -
ta je wraz z set ka mi in nych więź niów
prze wie zio ny wa go na mi to wa ro wy -
mi do ob o zu kon cen tra cyj ne go w
Oś wię ci miu.

„Ta niec śmier ci 
w KL Aus chwitz”

Już na sa mym po cząt ku więź nio -
wie prze ży wa ją zbio ro wy szok. Ciąg -
łe wrzas ki, u ja da nie psów, bez us tan -
ne bi cie kol ba mi ka ra bi nów, gru by -
mi ki ja mi i gu mo wy mi pał ka mi po -
wo du ją licz ne u ra zy a na wet śmierć.
Zma sak ro wa ni i prze ra że ni więź nio -
wie na tych miast poz na ją gro zę te go
ob o zu. Wkrót ce każ dy z nich sta nie
się tyl ko nu me rem, a je go dni bę dą
po li czo ne. Wi told Pi lec ki (Se ra fiń ski
To masz) ot rzy mał nu mer ob o zo wy
4859. To co zo ba czył prze ras ta ło je -
go wy ob ra że nie o bes tial stwie is tot
lu dzkich.

Mi mo og rom ne go ter ro ru i wsze -
cho gar nia ją cej śmier ci Pi lec ki po kil -
ku mie sią cach o pa no wu je strach i
za czy na two rzyć po cząt ki siat ki kon -
spi ra cyj nej pod naz wą Zwią zek Or -
ga ni zac ji Woj sko wych. To cze go do -
ko nał gra ni czy z cu dem. Wal cząc co -
dzien nie o przet rwa nie, wcią ga tych
naj od waż niej szych, głów nie pol skich
o fi ce rów, do taj nej or ga ni zac ji. Prze -
sy ła też pier wsze ra por ty o sy tu ac ji
w KL Aus chwitz. Miał nie sa mo wi te
szczęś cie, któ re poz wo li ło mu prze -

żyć w naj ok rut niej szym piek le na
zie mi po nad 900 dni. Co dzien nie o -
cie rał się o śmierć, prze ży wał głód,
mor der czą pra cę, bi cie, lo do wa te
zim no, za pa le nie płuc, a na wet bar -
dzo groź ny ty fus. Z niez wyk łym u po -
rem roz bu do wy wał taj ną or ga ni zac -
ję i prze sy łał ko lej ne ra por ty o sy tu -
ac ji w ob o zie. Do ru chu o po ru za -
an ga żo wa ło się kil ka set o sób, w tym
m.in. Jó zef Cy ran kie wicz, któ ry tra fił
do Oś wię ci mia 4 wrześ nia 1942 ro -
ku. Ta zna jo mość bę dzie mia ła w
przysz łoś ci tra gicz ne nas tęp stwa dla
Wi tol da Pi lec kie go.

Taj na or ga ni zac ja ru chu o po ru
stwo rzo na w KL Aus chwitz od eg ra ła
waż ną ro le w zbie ra niu in for mac ji o
zbrod niach hit le row ców po peł nio -
nych w ob o zie o raz da wa ła pew ne
szan se niek tó rym z jej człon ków na
prze ży cie. Wie lu człon ków tej or ga -
ni zac ji po mog ło rów nież Wi tol do wi
Pi lec kie mu przet rwać kosz mar po -
nad 900 dni w ob o zie zag ła dy. Przy -
go to wy wa no pla ny zbroj ne go roz bi -
cia ob o zu i u wol nie nia wię zio nych
tam lu dzi. Nies te ty, Ko men da Głów -
na AK nie wy ra zi ła zgo dy na ta ka
ak cję. Na po cząt ku 1943 ro ku hit le -
row cy przys tą pi li do sze ro kie go dzia -
ła nia ma ją ce go na ce lu znisz cze nie
ob o zo wej kon spi rac ji. Ma so we eg ze -
kuc je moc no os ła bi ły ruch o po ru.
Dla Wi tol da Pi lec kie go je dy nym ra -
tun kiem by ła u ciecz ka a le gra ni czy ło
to z cu dem. Do dat ko wo is tnia ła re al -
na groź ba, że za u da ną u ciecz kę
mog li zap ła cić ży ciem in ni więź nio -
wie, gdyż hit le row cy sto so wa li ka rę
od po wie dzial noś ci zbio ro wej, al bo
wsa dza li do ob o zu człon ków ro dzi ny
u cie ki nie ra. 

U ciecz ka
Przy go to wa nia do u ciecz ki trwa ły

do syć dłu go. Mu sia ła być zgo da do -
wó dztwa AK i trze ba by ło zna leźć
spo sób o raz lu dzi chęt nych do po -
mo cy. Wi told Pi lec ki prze ko nał Ja na
Re dze ja i Ed war da Cie siel skie go.
Mie li u cie kać we trzech z ob o zo wej
pie kar ni w środ ku no cy. Ko le dzy po -
mog li im skom ple to wać cy wil ną od -
zież i za łat wi li pra cę w pie kar ni na
noc ną zmia nę. Wy ko rzys tu jąc zmę -
cze nie i zaś nię cie straż ni ka ot wie ra ją
że laz ne drzwi za bez pie czo ne szta ba -
mi i wy cho dzą z ob o zu. Da lej bieg ną
w kie run ku Wis ły. Zna le zio ną przy -
pad kiem łód ką przep ra wia ją się na
dru gi brzeg i do cie ra ją do la su.
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Witold Pilecki 
– najdzielniejszy z dzielnych

W ostatnich latach w Olsztynku toczy się ideologiczny spór
dotyczący wartości patriotycznych. Zwolennicy dawnego systemu
bez oporów dostrzegają w dalszym ciągu bohaterskie cechy w
postaci gen. Karola Świerczewskiego i nie chcą w żaden sposób
uznać tego człowieka za zwykłego karierowicza i bandziora.

Witold Pilecki, oskarżonyWitold Pilecki, oskarżony



ALBO 3 (226) Marzec 2015 r Strona 7

Wsta je dzień 26 kwiet nia 1943 ro -
ku, dzień wol noś ci. Od po czy wa ją w
gęs twi nie leś nej, o zmro ku ru sza ją
da lej do wsi Po rę ba, gdzie miesz ka
wta jem ni czo ny pro boszcz – pat rio -
ta. Przez po mył kę do cie ra ją do wsi
Al wer nia, tu taj po ma ga im miej sco -
wy ksiądz da jąc je dze nie i prze wod -
ni ka, któ ry dop ro wa dzi ich do gra ni -
cy z Ge ne ral ną Gu ber nią. Pro mem
przep ra wia ją się na dru gi brzeg Wis -
ły. Po ma ga ją im pol scy chło pi – da -
ją je dze nie i spa nie w sto do le. U cie -
ki nie rzy po dą ża ją w stro nę Pusz czy
Nie po ło mic kiej, po wie lu pe ry pe -
tiach do cie ra ją w nie dzie lę 2 ma ja
wie czo rem do Boch ni, gdzie ot rzy -
mu ją po moc i schro nie nie. Wresz cie
mo gą nor mal nie zjeść i wys pać się
w łóż ku z poś cie lą. Dla Wi tol da Pi -
lec kie go jest to pier wsze do mo we
spa nie po po nad 900 dniach ob o zo -
wej ge hen ny.

Żoł nierz 
Ar mii Kra jo wej 

Po u ciecz ce z ob o zu na dal an ga -
żu je się w dzia łal ność ru chu o po ru
pod przyb ra nym naz wis kiem Ro ma -
na Je zier skie go. Dob re od ży wia nie i
spo koj ny od po czy nek poz wo li ły na
do syć szyb ki pow rót do zdro wia i
od zys ka nie kon dyc ji fi zycz nej. Jed -
nak psy chi ka zos ta ła moc no na ru -
szo na, no ca mi wra ca ją kosz ma ry
ob o zo wych prze żyć. Pod ko niec
sier pnia wy jeż dża do War sza wy i od -
da je się do dys po zyc ji Ko men dy
Głów nej AK. Je go sta ra nia o zbroj -
ne wyz wo le nie więź niów z ob o zu w
KL Aus chwitz nie przy nios ły re zul ta -
tu, rów nież szcze gó ło we mel dun ki o
ma so wym mor do wa niu lu dzi w ob o -
zie nie wy wo ła ły żad nych re ak cji w
po li ty ce a lian tów za chod nich. 

Za swo je bo ha ter skie czy ny Pi lec -
ki ot rzy mał a wans na rot mis trza ka -
wa le rii (od po wied nik ka pi ta na). Ca -
ły czas ak tyw nie dzia łał w kon spi rac -
ji, po ma gał też wie lu ro dzi nom więź -
niów, któ rzy już nie ży li, al bo prze by -
wa li w ob o zach. Z ro dzi ną spot kał
się do pie ro la tem 1944 ro ku od wie -
dza jąc żo nę i dzie ci w Os tro wi Ma -
zo wiec kiej.

Pow sta nie War szaw skie 
i nie wo la 

Po wy bu chu pow sta nia w War -
sza wie bie rze u dział w wal kach ja ko
do wód ca 2 kom pa nii Zgru po wa nia
Chrob ry II. Je go jed nos tka przez
dwa ty god nie bro ni ła klu czo we go
pun ktu w A le jach Je ro zo lim skich.
Po zyc ja ta ot rzy ma ła naz wę „re du ty
Wi tol da” i mia ła wręcz stra te gicz ne
zna cze nie, dla te go Niem cy z og rom -
ną za ciek łoś cią a ta ko wa li pow stań -
ców. Po wy czer pa niu moż li woś ci
dal szej ob ro ny Pi lec ki wy co fał się z
gar stką ob roń ców i wal czył da lej w
in nych miej scach. Zno wu do pi sy wa -
ło mu szczęś cie i z wie lu dra ma tycz -
nych op res ji wy szedł bez szwan ku.
W wal kach zgi nę ło wie lu je go ko le -
gów a le on prze żył i ja ko Ro man Je -
zier ski tra fił do nie wo li nie miec kiej.
Z O ża ro wa jeń ców pol skich prze -
wie zio no do ob o zu je niec kie go w
Lam bsdorf, a póź niej do Of la gu

VIIA w Mur nau. Ot rzy mał tu taj nu -
mer jeń ca wo jen ne go – 101892.
Wa run ki w tym ob o zie je niec kim by -
ły sto sun ko wo dob re i naj waż niej sze
– wi dać by ło nieuch ron ną klęs kę
Nie miec. Po sied miu mie sią cach
nie wo li, 28 kwiet nia 1945, ro ku
woj ska a me ry kań skie przy nios ły up -
rag nio ną wol ność.

Os tat nia mis ja
Po krót kim po by cie w o ku po wa -

nych Niem czech rot mistrz Wi told Pi -
lec ki wy je chał do Włoch, gdzie spot -
kał się z ge ne ra łem Wła dys ła wem
An der sem i prze ka zał in for mac je na
te mat dzia łal noś ci po dziem nej or ga -
ni zac ji woj sko wej w KL Aus chwitz.
Nies te ty ten ra port zos tał u taj nio ny
na ok res 30 lat. Kil ka naś cie ty god ni
spę dzo nych we Wło szech da je moż -
li wość od zys ka nia sił i zdro wia. Jest
to os tat ni szczęś li wy ok res w ży ciu
rot mis trza, a le Pi lec ki nie chce spo -
koj nie żyć. Pos ta na wia wró cić do
Pol ski o pa no wa nej przez ko mu nis -
tów. Zda je so bie spra wę z nie bez pie -
czeń stwa i nie jest zmu sza ny do wy -
jaz du. Po dej mu je de cyz ję sa mo dziel -
nie i po u zys ka niu zgo dy wy jeż dża w
paź dzier ni ku 1945 ro ku do Pol ski z
taj ną mis ją. W grud niu za miesz ku je
w War sza wie i pod naz wis kiem Ro -
ma na Je zier skie go u ru cha mia wyt -
wór nię wód per fu mo wa nych, rów -
no cześ nie or ga ni zu je siat kę wy wia -
dow czą na rzecz wy wia du II Kor pu -
su gen. An der sa. Dwa ra zy w mie -
sią cu spo ty ka się ze swo ją żo ną Ma -
rią. 

Po kil ku mie sią cach taj nia cy z
UB wpad li na trop Wi tol da Pi lec kie -
go. Ot rzy mał on os trze że nie z
Włoch i roz kaz u ciecz ki na Za chód.
Wie dział, że jest „spa lo ny” a le nie
chciał zos ta wić ro dzi ny, z dru giej
stro ny wie rzył w moż li wość u nik nię -
cia a resz to wa nia i swo je szczęś cie.
Nies te ty tym ra zem jest i na czej i 8
ma ja 1947 ro ku rot mistrz Wi told Pi -
lec ki zos tał a resz to wa ny i o sa dzo ny w
wię zie niu na Ra ko wiec kiej.

Dro ga przez mę kę 
w u bec kiej ka tow ni 

Pod da ny bru tal ne mu śle dztwu,
przez mie siąc nieus tan nie przes łu -
chi wa ny, bi ty i po ni ża ny nie wy dał
ni ko go i nie chciał zez na wać. Na wet
zry wa nie paz nok ci, poz ba wia nie
snu, gło dze nie i bru tal ne bi cie nie
zła ma ły te go dziel ne go czło wie ka,
do pie ro kie dy zag ro żo no je go ro dzi -
nie zło żył zez na nia do ty czą ce po by -
tu w ob o zie KL Aus chwitz, pro wa -
dze nia ak cji wy wia dow czej o raz u -
dzia łu w ru chu o po ru prze ciw ko
wła dzy ko mu nis tycz nej. Ni ko go nie
wy dał, a wal kę z ko mu niz mem u wa -
żał za swój pat rio tycz ny ob o wią zek.

W stycz niu 1948 ro ku spo rzą dzo -
no akt os kar że nia, w któ rym za rzu -
co no Pi lec kie mu m.in. kon spi rac ję,
szpie gos two, zdra dę sta nu, przy go -
to wy wa nie za ma chów na przed sta -
wi cie li pań stwa, współ pra cę z hit le -
row ca mi w cza sie woj ny, itp. Cał ko -
wi cie po mi nię to je go po byt i dzia łal -
ność kon spi ra cyj ną w ob o zie w Oś -
wię ci miu. Pro ces przed Re jo no wym

Są dem Woj sko wym w War sza wie
trwał 12 dni i był far są wy mia ru
spra wied li woś ci. Wszys tko by ło z gó -
ry us ta lo ne, a ob ro na nie mia ła nic
do po wie dze nia. Nie bra no też pod
u wa gę wy jaś nień os kar żo ne go. Z
pro ce su u czy nio no wi do wis ko nag -
łoś nio ne przez ko mu nis tycz ną pro -
pa gan dę. Wy rok był tyl ko for mal -
noś cią. Rot mistrz Wi told Pi lec ki ot -
rzy mał trzyk rot ną ka rę śmier ci o raz
ut ra tę praw pub licz nych i ob y wa tel -
skich praw ho no ro wych na zaw sze.

By li więź nio wie Oś wię ci mia zbie -
ra li pod pi sy w ce lu za mia ny ka ry
śmier ci na do ży wot nie wię zie nie. Jó -
zef Cy ran kie wicz, peł nią cy fun kcję
pre mie ra, od mó wił po par cia i nie
pod pi sał te go lis tu. Naj wyż szy Sąd
Woj sko wy od rzu cił a pe lac ję i zat -
wier dził wy rok pier wszej in stan cji.
Bo les ław Bie rut, ów czes ny pre zy -
dent nie zas to so wał pra wa łas ki i na -
wet nie od po wie dział na proś bę.
Praw do po dob nie waż ną ro lę w tej
spra wie od eg rał Jó zef Cy ran kie wicz,
któ ry chciał poz być się nie wy god ne -
go świad ka z KL Aus chwitz. Pro pa -
gan da ko mu nis tycz na u czy ni ła z nie -
go głów ne go twór cę ru chu o po ru w
ob o zie kon cen tra cyj nym. Pos tać Pi -
lec kie go zos ta ła cał ko wi cie wy ma za -
na z kart his to rii pi sa nej przez ko -
mu nis tów.

Śmierć i po hań bie nie
No cą 25 ma ja 1948 ro ku ka ci

wy cią ga ją rot mis trza Wi tol da Pi lec -
kie go z ce li, wią żą mu rę ce na ple -
cach i pro wa dzą na miej sce kaź ni w
nie wiel kim, ciem nym po miesz cze niu
wię zie nia na Mo ko to wie. Sier żant
Piotr Śmie tań ski prze ła do wu je pis -
to let i przys ta wia do kar ku więź nia.
Strzał w po ty li cę to so wiec ki spo sób
za da wa nia śmier ci wyp ró bo wa ny na
pol skich o fi ce rach w Ka ty niu. Su chy
trzask wys trza łu poz ba wia ży cia jed -
ne go z naj więk szych pol skich bo ha -
te rów. Cia ło o su wa się na pod ło gę,
stru myk krwi wy cie ka z gło wy i roz -
le wa się po brud nym be to nie. Jest
go dzi na dwu dzies ta pier wsza trzy -
dzieś ci. Za eg ze kuc ję kat ot rzy mał ty -
siąc zło tych pre mii. W 1968 ro ku
Piotr Śmie tań ski wy je chał do Iz ra e -
la, gdzie do koń ca ży cia po bie rał e -
me ry tu rę wyp ła ca ną przez pol skie,
ko mu nis tycz ne pań stwo. Na e me ry -
tu rę zas łu żył, jak ty sią ce in nych op -

raw ców, cięż ką pra cą, mor du jąc pol -
skich pat rio tów.

Zwło ki Pi lec kie go za ko pa no po -
ta jem nie gdzieś na jed nym z war -
szaw skich cmen ta rzy, dok ład ne go
miej sca nig dy nie us ta lo no. Ro dzi na
do wie dzia ła się do pie ro w 1988 ro -
ku o prze bie gu eg ze kuc ji z u jaw nio -
ne go pro to ko łu. Sym bo licz ny grób
rot mis trza znaj du ję się w Os tro wi
Ma zo wiec kiej. Je go praw dzi wym
miej scem spo czyn ku jest ca ła Pol -
ska, któ rej słu żył i dla któ rej od dał
swo je ży cie.

Ko mu niś ci nie pop rzes ta li na za -
mor do wa niu bo ha te ra, lecz znisz czy -
li wszys tko, co mog ło o nim przy po -
mi nać. W 1956 ro ku o ca la ły od
znisz czeń wo jen nych ma ją tek w Su -
kur czach zos tał cał ko wi cie u ni ces -
twio ny. Zbu rzo no do fun da men tów
za bu do wa nia, wy kar czo wa no sad,
wy cię to wszys tkie drze wa, za tar to
wszel kie śla dy przesz łoś ci. Wi told Pi -
lec ki zos tał ska za ny na śmierć i cał -
ko wi te za pom nie nie. Je go bo ha ter -
skie czy ny nie pa so wa ły do ko mu -
nis tycz nej wer sji his to rii Pol ski prze -
siąk nię tej pro pa gan dą i i de o lo gią
mar ksis tow sko-le ni now ską. 

Czło wiek - sym bol
Pier wsze in for mac je o nie wia ry -

god nych do ko na niach Wi tol da Pi -
lec kie go u ka za ły się na za cho dzie
Eu ro py trzy dzieś ci lat od je go śmier -
ci. U jaw nio no ra por ty z ob o zu w Oś -
wię ci miu i wte dy uz na no go za jed -
ne go z naj dziel niej szych lu dzi w his -
to rii II woj ny świa to wej. Ja ko je dy ny
po szedł dob ro wol nie do ob o zu
śmier ci KL Aus chwitz i dał świa dec -
two praw dy o zbrod niach po peł nia -
nych przez hit le row ców. Zwyk ły
czło wiek zdol ny do niez wyk łych czy -
nów. Bo ha ter ska i tra gicz na pos tać.
Rot mistrz Wi told Pi lec ki jest zna ko -
mi tym sym bo lem wal ki Po la ków z
po tę gą dwóch zbrod ni czych sys te -
mów to ta li tar nych: hit le row skie go
fa szyz mu i sta li now skie go ko mu niz -
mu.

Bo gu mił Kuź niew ski

Wy ko rzys ta ne pra ce:
• Paw ło wicz J., Rot mistrz Wi -

told Pi lec ki 1901-1948, IPN 2008.
• Pat ri cel li M., O chot nik. O rot -

mis trzu Wi tol dzie Pi lec kim, przek ład
K. Ża bok lic ki, Kra ków 2011.

Witold i Maria Pileccy Witold i Maria Pileccy 
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O kobietach nie tylko 8 marca

14 sierpnia tegoż roku, w
Krewie, potwierdzono tę propozy-
cję, w zamian za co książę
zobowią zał się do przy jęcia
chrześcijaństwa przez Litwę oraz
zapłaty Wilhelmowi Habsburgowi
200 000 f lorenów w złocie
odszkodowania za zerwanie
zaręczyn. 

Jadwiga Andegaweńska urodz-
iła się prawdopodobnie między 3
X 1373 a 18 II 1374 roku. Wynika
to z za pisków pośrednich, bo bez -
pośredniego brak. W kalendarzu
katedralnym krakowskim jest
zapis, że 18 lutego 1374 roku Jad-
wiga była już „in annis maturi-
tatis”, tj. musiała mieć w tym dniu
ukończone 12 lat, a więc była
według ówczesnych kryteriów
prawnie dojrzała. Była trzecią
córką króla Węgier i Polski Ludwi-
ka I Andegaweńskiego i Elżbiety
Bośniackiej. Jej pradziadkiem był
Władysław Łokietek, król Polski, i

obie jej bab ki były Polkami z
domu piastowskiego. Od samego
początku życie Jadwigi, podobnie
jak jej starszych sióstr Katarzyny i
Marii, związane było z planami
dynastycznymi ojca, który będąc
już scho rowany - nie mógł się
doczekać mę skiego potomka. Już
w Koszycach (1374 ) Ludwik
zapewnił jednej z córek sukcesję
na tronie polskim, przy czym
raczej nie brano pod uwagę Jad-
wigi, która została zaręczona
niedługo potem z ośmioletnim
Wilhelmem z dynasti i  Habs-
burgów, zgodnie z ówczesnymi
prawami. Zaręczyny takie miały
wprawdzie charakter ślubu między
dziećmi, ale nie był to jednak kon-
trakt nierozerwalny. Śmierć Lud-
wika spowodowała  zmianę
planów dynastycznych. Ponieważ
najstarsza córka Ludwika,
Katarzyna, zmarła, w związku z
tym następną córkę Marię Węgrzy

powołali na swój tron. Polacy w
tej sytuacji zażądali od Elżbiety
Bośniackiej- matki przysłania do
Polski Jadwigi. Elżbieta zgodziła
się na żądania polskiego możno -
władztwa dopiero po dwóch lat-
ach. Jadwiga przybyła do Polski w
sierpniu 1384 roku i 16
października tegoż roku została w
katedrze wawelskiej ukoronowana
na królową Polski. Mimo młodego
wieku królowej, nie powołano jed-
nak regenta. W jej imieniu rządy
sprawowali panowie małopolscy
w porozumieniu z Elżbietą Bośni-
acką. Możnowładztwo małopol-
skie nie było zainteresowane
małżeństwem Jadwigi z Wil-
helmem. Zwracało się do polity-
cznej myśli Władysława Łokietka,
aby związać się z zagrożoną rów -
nież przez Zakon Krzyżacki,
Litwą. Po zawarciu unii polsko -
litewskiej w Krewie z 1385 roku
doszło do ślubu królowej Jadwigi
z , wcześniej ochrzczonym,
Władysławem Ja giełłą w dniu 18
lutego1386r. Władysław Jagiełło
również został koronowany na
króla Polski i tym samym  Polska
miała dwóch korono wanych wład-
ców. Historycy różnie oceniają
relacje małżeńskie królo wej Jad-
wigi z jej o ponad 20 lat starszym
królem małżonkiem. Politycznie
jednak kolejne lata wspólnych
rządów układały się harmonijnie.
To królowa Jadwiga na czele ryc-
erstwa polskiego przyłączyła do
Polski Ruś Halicką, poprzez prze-
jęcie jej od Węgrów. Następnie 8
III 1387 roku Jadwiga potwierdz-
iła przywileje królewskie dla Lwowa
i przyznała temu miastu prawo
składu. Tam też 26 IX 1387 roku
złożył jej hołd lenny hospodar
mołdawski Piotr I. W 1397 r. w
Inowrocławiu odbyła zjazd z
wielkim mistrzem krzyżackim
Konradem von Jungingenem w
celu  wynegocjowania powrotu do
korony Ziemi Do brzyń skiej. Gen-
eralnie była zwolenniczką poko-
jowego rozstrzygnięcia sporu pol-
sko- krzyżackiego. 

Królowa na swoim dworze sku-
piała elitę intelektualną tamtych
czasów. Zleciła pierwsze w naszej
historii tłumaczenie Księgi Psal -
mów na język polski, którego
dzieła zachował się po dziś dzień

egzemplarz jako Psałterz Floriańs-
ki.  Była fundatorką bardzo dużej
ilości kościołów, opiekowała się
licznymi klasztorami i szpitalami.
W 1397 roku ufundowała bursę
dla studentów polskich i litewskich
studiujących na Uniwersytecie
Karola w Pradze. W tym roku
uzyskała również zgodę od
papieża na utworzenie Fakultetu
Teologii w Akademii Krakowskiej.
W testamencie przekazała wszys-
tkie swoje kosztowności na
odnowienie uniwer sytetu w
Krakowie. Świadczyć może o tym
choćby fakt znalezienia w jej
grobowcu (otwartym w l. 80.XX
wieku) w Kated rze Wawelskiej kle-
jnotów grobowych ze skóry i
drewna.

22 czerwca 1399 r. królowa
Jadwiga urodziła córkę Elżbietę
Bonifację, która wkrótce zmarła.
Natomiast 17 lipca 1399 r., praw-
dopodobnie w wyniku gorączki
popołogowej, zmarła także
królowa. Po jej śmierci czyniono
próby kanonizacji .  Fundusze
pochłonęła jednak wojna trzynas-
toletnia z lat 1454- 1466.
Dopiero w 1987 r. królowa Jad-
wiga została w Rzymie wyniesiona
na ołtarze jako błogosławiona
poprzez zatwierdzenie kultu, a 8
czerwca 1997 roku  kanoni-
zowana na krakowskich błoniach.
W obydwu przypadkach osobiście
Jan Paweł II ogłosił ją odpowied-
nio, jako błogosławioną i świętą.
Dniem obchodów kultu w świecie
jest 17 lipca (data śmierci) jako
wspomnienie liturgiczne w koś-
ciele ka tolickim. Natomiast w pol-
skim kościele to dzień 8VI, jako
dzień kanonizacji  ma rangę
wspomnienia obowiązkowego.
Zgodnie z tradycją Kościoła
katolickiego, Jadwiga jest apos-
tołem Litwy.

Współcześnie rady miejskie:
Nieszawy (2003), Radomska (
2008), Inowrocławia (2009) pod-
jęły uchwały o patronacie
królowej Jadwigi nad ich miasta-
mi, które to uchwały zostały
potwierdzone przez papieży Jana
Pawła II i Benedykta XVI.

Jest patronką Polaków. Ujmuje
wszystkich swoją wyjątkowością.

Stanisława Ziątek

KRÓLOWA JADWIGA 
- PIERWSZA KOBIETA NA TRONIE POLSKI

630 lat temu, na początku stycznia 1385, roku poselstwo litewskie przybyło do Polski i w imieniu
Wielkiego Księcia Litewskiego Jagiełły poprosiło o rękę królowej Jadwigi. W lipcu walny zjazd w Kra-
kowie postanowił powołać Jagiełłę na tron polski.
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NA WESOŁO

TAPCZANIK
Pani Jasiowi zadała pytanie
Jaka ma wiedzę o zwykłym tapczanie
Z czego jest zrobiony, jaki jest duży
Ludziom na co dzień do czego służy
Jasia zdaniem do pokojowej
Jest wykorzystania energii jądrowej

WĄTPLIWOŚĆ

Mosiek do Icka pytając się zwraca
O słowo onanizm , bo nie wie co oznacza
Icek wyjaśnia skąd słowo to się wzięło
Że określa to męskie, wielkie rękodzieło

CIEKAWOŚĆ

Mosiek Rabina pyta się ciekawy
Jakie impotencji mogą być objawy
Rabin odpowiedzi swe zawsze opiera
Na mądrości jakie Talmud zawiera
Powodem impotencji, jego to jest zdanie
Większe niż do kobiet  ziemskie przyciąganie

ALTERNATYWA

Mosiek rozważa problem wielce złożony
O różnicy seksu z miłości lub jak jest płacony
Cytując Mośkowi Rabin Talmud wiernie
Dowodzi, że z miłości jest droższy
niewspółmiernie

PYTANIE  DZIECI

Mama przez dzieci jest często pytana
Skąd one się wzięły-mówi od bociana
Odpowiedź bardziej bym tą sprecyzował
Że przed bocianem dzięcioł pracował

REKLAMA

Hasła reklamowe swą historię maja
Od zarania dziejów handel wspierają
Kiedy prezerwatywa rynek zdobywała
Takim oto hasłem się reklamowała
A treść hasła brzmiała  nieprzeciętnie
„Nie ona a serce prędzej Ci pęknie”

CZY  JEST  RÓŻNICA

Mosiek ma problem do rozwiązania
Na temat którego dręczą go pytania
Czym związek małżeński różni się od innego
Bo on ma dziewczynę a ślubu żadnego
Do konkluzji doszedł takiej bez wątpienia
Że stosunkowo to się nic nie zmienia

Na da nie i mie nia szko le to szcze gól ne wy -
da rze nie w jej ży ciu. Wy bór pat ro na po wi nien
być prze myś la ny i ak cep to wa ny przez ca łą
spo łecz ność szkol ną. Dla te go tak waż na wy -
da je się dys kus ja na te mat war toś ci i norm
wią żą cych się z pat ro nem, a nas tęp nie py ta -
nia o dzia ła nia wy cho waw cze, któ re bę dzie
moż na re a li zo wać w o par ciu o do ko na ny wy -
bór. Te dzia ła nia, po dej mo wa ne przed i  po
wiel kich u ro czys toś ciach na da nia, są naj waż -
niej sze. O ne sta no wią is to tę wy bo ru pat ro na.
Od mo men tu pod ję cia tej de cyz ji szko ła ży je
nor ma mi, pos ta wa mi i za sa da mi rep re zen to -
wa ny mi przez wyb ra ne go pat ro na.

Na da nie i mie nia re gu lu ją od po wied nie
prze pi sy za war te w Roz po rzą dze niu Mi nis tra
E du kac ji Na ro do wej z dnia 21 ma ja 2001 r. w
spra wie ra mo wych sta tu tów pub licz ne go
przed szko la o raz pub licz nych szkół.( Dz. U.
Nr 66, poz. 606; z 2005 r., Nr 10, poz. 75 o -
raz z 2007 r. Nr 35, poz. 222) Szko le pod sta -
wo wej , gim naz jum (…) na da je i mię or gan
pro wa dzą cy na wnio sek ra dy szko ły lub
wspól ny wnio sek ra dy pe da go gicz nej, ra dy ro -
dzi ców i sa mo rzą du ucz niow skie go.

Us ta wo daw ca wpraw dzie nie wska zu je sa -
mej pro ce du ry zgła sza nia wnios ku o na da nie
i mie nia szko le, a le przyj mu je , że to ma być
wspól ny wnio sek trzech wy mie nio nych pod -
mio tów.

Pat ron pla ców ki po wi nien sta no wić punkt
wyj ścia do róż nych dzia łań e du ka cyj nych i
wy cho waw czych, dla te go na le ży roz pat ry wać
każ dą pro po zyc ję w kon tek ście dzia łań od po -
wied nich dla ucz niów w wie ku 6-12 lat. 

Po nie waż ja ko zwią zek za wo do wy nie jes -
teś my właś ci wym or ga nem szko ły (właś ci wy -

mi są: ra da pe da go gicz na, ra da ro dzi ców i sa -
mo rząd ucz niow ski), to jed nak ja ko or ga ni -
zac ja dzia ła ją ca na rzecz oś wia ty i ja ko pe da -
go dzy w ra mach dys kus ji nad na da niem i mie -
nia Szko le Pod sta wo wej w Ol sztyn ku chcie li -
byś my zap ro po no wać na szym zda niem jak
naj bar dziej god ną u wa gi pos tać - Ma rię Zien -
ta rę –Ma lew ską, po nie waż:

- by ła stąd, by ła pol ską nau czy ciel ką, zak ła -
da ła pol skie przed szko la,  a tak że po zos ta wi ła
po so bie pięk ną po ez ję , baś nie i po da nia
war miń skie;

- ja ko War miacz ka by ła zwią za na z re gio -
nem i Ol sztyn kiem;

- w 1980 r. ot rzy ma ła pa pies ki me dal PRO
ECC LE SIA ET PON TI FI CE  czy li dla Koś cio -
ła i Pa pie ża.

Przy ca łym sza cun ku do Żoł nie rzy Wyk lę -
tych, za ich męs two i tra gizm lo su, u wa ża my
tych bo ha te rów za zbyt trud nych w od bio rze
dla dzie ci w wie ku 6-12 lat. Wspom nie nia rot -
mis trza Wi tol da Pi lec kie go  praw do po dob nie
bę dą zat wier dzo ne przez wła dze oś wia to we
ja ko lek tu ra szkol na, a le w szko łach po nad -
pod sta wo wych. 

U wa ża my tak że, że o wy bo rze pat ro na pla -
ców ki oś wia to wej po win ni w głów nej mie rze,
choć nie tyl ko, de cy do wać ro dzi ce ucz niów,
po nie waż to o ni wy cho wu ją swo je dzie ci
wed ług ce nio nych przez sie bie norm i war toś ci. 

Pat rio tyzm to nie tyl ko woj na. Dzie ci i mło -
dzież po win ny rów nież nau czyć się pat rio tyz -
mu w cza sie po ko ju, choć to jest mniej spek -
ta ku lar ne. Zap ra sza my do dys kus ji. 

Za Za rząd Od dzia łu ZNP w Ol sztyn ku
Ro mu ald Ho dy ra

Czy szko ła bę dzie mia ła pat ro na?

W os tat nim nu me rze „Al bo” po ja wił się ar ty kuł p. Ka zi mie rza Czes te ra ”Szko ła
bę dzie mia ła pat ro na”.  Ja ko zwią zek za wo do wy nau czy cie li pos ta no wi liś my włą -
czyć się do pub licz nej dys kus ji do ty czą cej jak naj bar dziej pub licz nej szko ły, ja ką
jest Szko ła Pod sta wo wa w Ol sztyn ku.
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MŁODZI MAJĄ GŁOS

Tytuł tego artykułu jest cytatem
zaczerpniętym z twórczości
Ignacego Krasickiego, odzwier-
ciedlającym nasze, i nie tylko
nasze, rozumienie mody jako
powszechnego zjawiska. Modą
interesuje się cały świat, jest ona
czymś co nas łączy, kwestią, dzięki
której  potrafimy określić to jaki
mamy dzień, lub czy dzieje się coś
ważnego w naszym życiu. Ubrani-
ami wyrażamy siebie.  Zawsze
wyglądaj tak, jakbyś miała spotkać
Coco - to doskonałe motto dla
każdej kobiety.   Każda z nas ma
własny, specyf iczny gust.  W
naszym przypadku spojrzenia na
modę są zbieżne, obie bardzo
lubimy klasyczne połączenia.
Wzorujemy się na najbardziej
znanych projektantach, lecz

lubimy dodać coś od siebie. Grą
dodatków, kolorów i wzorów
stwarzamy nowe stroje. Należy
jednak pamiętać, że zbyt dużo
akcesoriów i błyskotek raczej
odwraca uwagę niż, ją przyciąga.
Wolimy pozostać w stonowanych
barwach. Moda to coś, co nas
interesuje i  jest kluczowe w
naszym życiu. Kto wie, czy nasza
przyszłość nie jest związana ze
światem mody?

Ubiór jest czymś więcej niż
tylko plątaniną materiałów i fak-
tur.  W pewien sposób stroje
przedstawiają kulturę i obyczaje
danego kraju czy regionu. Są
znakiem charakteryst ycznym
związanym z danym terenem, tak
jak gwara i ludowe obrzędy, częścią
historii i kultury danej społeczności. 

Moda kreowana jest od
wieków. I nigdy nie przestanie się
zmieniać. Dla każdego termin ten
oznacza coś innego. Jeden lubi
dresy, drugi dzinsy. Oczywiście
moda to nie tylko ubrania, choć
wielu osobom właśnie tak się
kojarzy. Modny może być zdrowy
tryb życia, wystrój wnętrza, czy
nawet model samochodu. Bardzo
popularny jest dziś tzw. zdrowy
tryb życia. Wiele osób biega,
ćwiczy na siłowni czy w domu, lub
uprawia spor t.  Dotyczy to
zarówno młodzieży, jak i
dorosłych. Modne również jest
dzielenie się zdjęciami, które
pokrótce opisują nasz dzień.
Najbardziej powszechne   jest to
na instagramie i snapczacie.

Obecnie moda jest kreowana i
prezentowana nie tylko na świa-
towych wybiegach. Nasze stylizac-

je, zestawy i połączenia możemy
prezentować szerokiej publicznoś-
ci na blogu modowym. Należy jed-
nak pamiętać, że jest ich wiele i
trzeba być naprawdę bardzo ory-
ginalnym i twórczym, aby zaist-
nieć w mediach.  Obecnie w
Polsce jest kilka znanych mod-
owych blogów prowadzonych
przez tzw. szafiarki. Warto wspom-
nieć tu o Maffashion, Jessice Mer-
cedes, czy żonie Artura Boruca –
Sarze Mannei.

Moda niezmiennie fascynuje
nas i zadziwia od lat. Każdy z nas
ją tworzy. To dzięki nam cały czas
się zmienia. Jedno jednak
pozostaje niezmienne – nasze
zainteresowanie kreowaniem
własnego wizerunku.

Noela Bednarek, 
Paulina Makosiej

Do tej pory w niniejszej rubryce ukazywały się teksty dotyczące działań młodych adeptów sztuki dziennikarskiej. Były to różne próbki
naszej wspólnej twórczości. W cyklu wywiadów pod hasłem Ciekawi ludzie, niezwykłe pasje uczestnicy projektu sami musieli wybrać
osoby, które ich zdaniem są intrygujące i oddają się swojej pracy/hobby z pasją. Na łamach ALBO ukazały się efekty poszukiwań i roz-
mów z pasjonatami.

Tym razem chciałabym pokazać, przybliżyć Państwu uczestników projektu oraz ich zainteresowania. Ci młodzi ludzie oprócz nauki,
realizowania projektów oraz tysiąca spraw, w które się włączają, znajdują jeszcze kilka chwil na rozwijanie własnych pasji i talentów.
Chciałabym zaprosić Czytelników do świata moich uczniów. W poprzednim numerze o miłości do koni pisała Olga. Tym razem przedsta-
wiam obszar zainteresowań  dwóch przyjaciółek, które chciałyby pójść śladami Gabrielle Bonheur Chanel, czyli słynnej Coco Chanel.

Opiekun projektu 
Małgorzata Zapadka Z modą świat się obraca

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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I zno wu wkra czam do fes ti wa lo wej sa li Ki na
He lios we Wroc ła wiu, gdzie po raz pier wszy
prze nios łam się w ma gicz ną fil mo wą przes -
trzeń wyk re o wa ną z dro bin, frag men tów dzieł
zeb ra nych w his to rię ki na wed ług Mar ka Co u -
sin sa. Kie dy prze czy ta łam w za po wie dziach
Mię dzy na ro do we go Fes ti wa lu No we Ho ry zon -
ty w 2013 ro ku, że znaj du je się o na w prog ra -
mie tej im pre zy, od ra zu po myś la łam - kto wy -
sie dzi pięć go dzin przez ko lej ne trzy dni og lą -
da jąc, ską di nąd ab sor bu ją cą Od y se ję fil mo wą?
Sa la zaw sze by ła peł na, mło dzi lu dzie wpat rze -
ni w ek ran, chło nę li nie tyl ko ob raz, a le też o -
so bis tą wiz ję fil mo wej per spek ty wy. A by ło co
og lą dać, bo Co u sins stwo rzył ob raz z se tek
frag men tów wy bit nych dzieł i roz mów z wiel ki -
mi o so bo woś cia mi re ży ser ski mi. „Ki no jest
wszys tkim. Pos ta no wi łem zre a li zo wać pier wszy
w his to rii do ku ment, któ ry o pi sze dzie je ki na
przez pryz mat in no wac ji, któ re się w nim do -
ko ny wa ły” – mó wi twór ca - kry tyk fil mo wy i re -
ży ser. 

Wpro wa dza nas w ten świat w 1895 ro ku,
kie dy po ja wia się no wa for ma sztu ki. Jej mo to -
rem sta ją się pas ja i po mys ły, a nie pie nią dze i
mar ke ting. To his to ria peł na nies po dzia nek,
zas ko czeń. Czy wie cie, że w po cząt kach ki na
naj lep szy mi i naj le piej op ła ca ny mi sce na rzys -
tka mi by ły…ko bie ty. Fas cy nu ją ca his to ria ki na
w sza lo nych la tach 20. Ki no sta je się prze mys -
łem, ro dzą się zna ne gwiaz dy ki na nie me go,
po ja wia się pier wszy dys kurs na te mat is to ty
ki na. To „zło ta e ra” w dzie jach sztu ki fil mo wej,
ma riaż ru cho me go ob ra zu ze sztu ka mi plas -
tycz ny mi. Au tor cyk lu od kry wa, że wiel kie dzie -
ła a me ry kań skie z lat 40 – Prze mi nę ło z wiat -

rem, czy Czar nok sięż nik z Oz ma ja coś ze so -
bą wspól ne go. Da lej kreś li dro gę, ja ką prze -
szedł ję zyk ki na, jak woj na wpły nę ła na pot rze -
bę je go zmia ny. Wpa da my do E gip tu, In dii, Ja -
po nii, Mek sy ku i Chin, a na wet Af ry ki; jesz cze
te ob sza ry kul tu ro we od wie dzi w częś ci 10 i
13, ko men tu jąc krys ta li zu ją cy się w la tach 70
ra dy ka lizm, a u 90 – no wy re a lizm.

Przyz na ję, że naj bar dziej od kryw cze są te
re jo ny fil mu, któ rych nie dot knę ła si ła klisz czy
naś la dow nic twa. Spo ty ka ją się tu fil my do ku -
men tal ne z ko mer cyj ny mi, te pier wsze od bi ja ją
się w lus trze fa buł tych dru gich (E a sy ri der to
roz dział o ol śnie wa ją cych la tach 60). Wi dzi my
fil my re a gu ją ce na rze czy wis tość spo łecz ną czy
po li tycz ną lat 80 i 90, a le z dru giej stro ny wiel -
kie a me ry kań skie ko mer cyj ne wi do wis ka Ro -
bo cop, Żoł nie rze kos mo su. Tu po ja wia ją się
pol skie tro py: Ro man Po lań ski – od kry cie lat
70,  czy Krzysz tof Kieś low ski z wi wi sek cją swo -
ich bo ha te rów. Og lą da my ich twór czość z per -
spek ty wy re ży se ra mło de go po ko le nia, któ ry
wrzu ca ją w szer szy kon tekst świa to wej ki ne -
ma tog ra fii. Co u sins prze no si nas z miej sca na
miej sce, nie da je spo ko ju. Gdy wy da je mi się,
że to już by ło, au tor cyk lu do ko nu je wol ty i
prze no si w re gio ny, któ re bu rzą mo ją us ta lo ną
per spek ty wę og lą du, pro wo ku je do no we go
od czy ta nia te go, co już zna ne. Ta świe żość
spoj rze nia jest za raź li wa.

No i naj waż niej sze, te go zaz drosz czę au to -
ro wi naj bar dziej, a le też jes tem wdzięcz na -
zos ta wia nam wszys tkim ślad po wiel kich ar -
tys tach, czy to w bez poś red niej z ni mi roz mo -
wie (wy wiad z le gen dar ną ak tor ką Ky o ko Ka -
ga wą, zna ną z fil mów Ku ro sa wy i O zu), czy o -

po wieś ciach wiel kich twór ców o swo ich in spi -
rac jach i pra cy z ge nial ny mi kre a to ra mi ki na,
np. Clau dia Car di na le mó wi o Fre de ri co Fel li -
nim, Ber nar do Ber to luc ci o Pier Pa o lo Pa so li -
nim, ach, co to za naz wis ka!

W koń cu, w os tat niej częś ci za nu rza my się
w cyf ro wy świat, któ ry od mie ni ki no na zaw -
sze. Za ta cza o no peł ne ko ło. Z jed nej stro ny
sta je się po waż niej sze (fil my Da vi da Lyn cha,
Su ko row), z dru giej za mie nia się w grę (In cep -
cja). To już XXI wiek, ru sza my w przysz łość.

Bez poś red nie spot ka nia z Mar kiem Co u sin -
sem, w któ rych u czes tni czy łam w la tach 2012 i
2013 pod czas fes ti wa lu No we Ho ry zon ty, sta ły
się niez wyk łą wy mia ną myś li, prze ko nań, wy -
ob ra żeń da le kich od ste re o ty pów, klisz, pow tó -
rzeń. Ar tys ta jest od kryw czy w każ dym wy mia -
rze, a je go Od y se ja fil mo wa war ta ob ej rze nia.

Zap ra sza my na wyp ra wę po świe cie fil mu z
The sto ry of film. Od y se ją fil mo wą w ra mach
Dys ku syj ne go Klu bu Fil mo we go w sa li ki no wej
Pra cow nia Fil mo te ki Szkol nej w Zam ku (bocz -
ne skrzyd ło) w piąt ki o 18.00.

Mag da le na Rud nic ka

Ma gia fil mu w 15 od sło nach
(Od y se ja fil mo wa wed ług Mar ka Co u sin sa)

Trzy mam w rę ku dzie ło niez wyk łe – 15 płyt z cyk lu The sto ry of film. Od y se ja fil mo wa.
Przeg lą dam z na masz cze niem każ dą z nich. Od kry wam war stwa po war stwie, wy da wa ło -
by się przy sy pa ny ku rzem za pom nie nia świat od leg ły, a le gdzieś już wi dzia ny, od kry wam
his to rie niez na ne, a le sen su al nie i men tal nie blis kie. 

Badania w  poradni są
dobrowolne i to rodzice decydują
czy z nich skorzystają. Mają
zapewnioną pełną dyskrecję i pro-
fesjonalną pomoc. Nie potrzebują
jakiegokolwiek skierowania od
nauczyciela czy lekarza. Swoje
dziecko mogą zgłosić osobiście
lub telefonicznie. Usługa jest
bezpłatna. W dniu przeprowad-
zonych badań psychologiczno –
pedagogicz nych lub logopedy-
cznych uzyskują poradę ustną, a

jeśl i  wypełnią odpowiedni
wniosek, opinię na piśmie. Prag-
niemy nadmienić, iż diagnoza
gotowości szkolnej prze pro -
wadzana jest najwcześniej od
maja. Wskazaniem do t ychże
badań  są: widoczny u dziecka
brak poczucia bezpieczeństwa i
przedłużony okres adaptacji w
przedszkolu, aktualna poważna
choroba somatyczna, obser-
wowany brak gotowości szkolnej
w kilku obszarach aktywności

dziecka, w tym niski poziom przy-
gotowania do nauki czytania,
pisania i liczenia oraz trudności w
komunikowaniu się - m.in. duża
wada wymowy.

Pomyślny star t dziecka w
szkole nie zależy wyłącznie od
stopnia jego rozwoju intelektual-
nego. Gotowość szkolna ma
również ważny aspekt społeczno
– emocjonalny. Poziom rozwoju w
tym obszarze decyduje o sa mo -
dzielności, zaradności, łatwości

nawiązywania kontaktów, umiejęt-
ności współdziałania, podejmowa-
nia działań i ponoszenia od -
powiedzialności. Dzieci, które nie
osiągną gotowości szkolnej na
zadowalającym poziomie mogą
skorzystać z odroczenia obow-
iązku szkolnego i ponownie
uczęszczać do tzw. zerówki. Jed-
nakże wydanie takiej opinii o
odroczeniu obowią zku szkolnego
musi być w pełni uzasadnione. 

Pracownicy PPP-P w Olsztynie
Punkt Konsultacyjny 
w Olsztynku Adres: 
11-015 Olsztynek
ul. Klikowicza 4
tel. 89 5192 308

Czy Twoje 6 – letnie dziecko jest gotowe do nauki szkolnej ?

Rozpoczęcie nauki w szkole przez dzieci 6-letnie jest sprawą wielkiej troski rodziców. Często zadają
sobie pytanie, na ile ich pociecha jest gotowa do rozpoczęcia nauki w szkole. Na bieżąco otrzymują
szczegółowe  informacje od nauczycieli przedszkola, jak również mogą zgłosić się po fachową poradę
do poradni psychologiczno – pedagogicznej. 
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Kolejny turniej i kolejne zwycięstwo. Idziesz za
ciosem! Złoto na tych mistrzostwach to Twój
największy dotychczasowy sukces?

W 2011 roku zdobyłam brązowy medal  na
XVIII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski
Taekwondo w Ostródzie, jako młodziczka. Od
tamtego czasu startowałam tylko w zawodach
kickboxerskich, w których też odnosiłam sukcesy.
Jeśli chodzi o taekwondo, udział w XXII Między-
narodowych Mistrzostwach Polski w Wieliczce
jest moim największym osiągnięciem.

552 zawodniczek i zawodników z 22 klubów z
Polski oraz z 2 ekip zagranicznych.  Jak dokład-
nie wyglądają takie zawody?

Klub zgłasza zawodników dwa tygodnie przed
turniejem. Przed zawodami odbywa się rejestrac-
ja, na której zawodnicy są mierzeni, ważeni i
sprawdzane są książeczki sportowców, w których
muszą być aktualne badania. Na tych mistrzost-
wach można było startować w różnych
konkurencjach: semi – contact (walki przery-
wane), light- contact (walki ciągłe), kalaki (walki
na piankowe pałki dla dzieci), w układach i tech-
nikach specjalnych. Ja startowałam tylko w
walkach. W sobotę swoich sił próbowali najmłod-
si, dzieci i młodzicy. Natomiast w niedzielę odbyły
się konkurencje dla kadetów, juniorów, seniorów
i weteranów. 

Jak długo przygotowywałaś się do turnieju?
Jak wyglądały te przygotowania? Jakaś dieta,
może dłuższe niż zazwyczaj treningi?

Do turnieju przygotowywałam się około
czterech tygodni. Oprócz treningów taekwondo i
kickboxingu chodziłam na siłownię i biegałam.
Ćwiczenia były bardziej intensywne, starałam się
poprawić kondycję, odżywiałam się zdrowo.

Sport to twoja pasja, ale rozumiem, że nie
tylko tym żyjesz na co dzień. Czym zajmujesz się,
gdy nie trenujesz?

Sport jest moją największa pasją, trenuję
prawie codziennie, dlatego nie mam dużo wol-
nego czasu. W wolnej chwili lubię czytać książki i
spotykać się ze znajomymi.

Sztuki walki trenujesz od 7 lat. Ile trzeba
poświęcić czasu, by nabyć konkretne umiejętności? 

Umiejętności nabywa się poprzez systematy-
czne i sumienne treningi. Wkładam w nie wiele
pracy i serca. Poprzez udział w zawodach naby-
wam nowe doświadczenia. Po każdym turnieju
analizuję swoje walki i wyciągam wnioski. 

Przydają się (sztuki walki) w życiu codzien-
nym?

Sztuki walki sprawiły, że jestem odważniejsza i
bardziej pewna siebie. Dzięki temu łatwiej radzę
sobie ze stresem.

Na koniec pytanie o przyszłość. Rozumiem, że

nie spoczniesz na laurach, więc chciałbym

wiedzieć jaki jest kolejny cel na twojej drodze?

Czeka mnie jeszcze dużo pracy. Zamierzam

dalej trenować i osiągać dalsze sukcesy. Planuję

doskonalić technikę oraz w przyszłości być posi-

adaczką czarnego pasa. Jesienią odbędzie się

Puchar Polski Taekwondo w Opolu, gdzie chci-

ałabym spróbować swoich sił. Jeśli mi się tam

powiedzie, jest duża szansa, że zostanę wybrana

do kadry Polski i będę mogła reprezentować kraj

za granicą.

Przede mną również egzaminy gimnazjalne.

Chciałabym dostać się do dobrego liceum.

Wywiad z ...

Klaudią Argalską

W dniach 14-15 marca w Wieliczce odbyły się XXII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Taekwondo. W zawodach wzięło
udział  ponad 500 zawodników z 24 klubów, w tym troje zawodników z Olsztynka: Klaudia Argalska, Mikołaj Młodkowski i
Kacper Szczepański, których zgłosił Klub Sportowy Egida Barczewo-Olsztynek.
W tym numerze rozmawiamy z Klaudią Argalską zdobywczynią złotego i brązowego medalu. 

Nasze „Perły” zajęły wysoką -
drugą lokatę w halowej piłce nożnej
dziewcząt  w Halowym Turnieju Piłki
Nożnej „Nowe Miasto Cup”, w
Nowym Mieście Lubawskim. Na 13
zes połów srebro to niewątpliwie duży
sukces. 

Rozgrywki były bardzo emoc -
jonujące i owocowały w wiele zdoby-
tych bramek. Pierwsze miejsce i
główne trofeum wywalczyła drużyna
LUKS „Kormoran” Brzydowo. Drugie
miejsce na podium przypadło SP
„Perły” Olsztynek, a trzecie zajęła
drużyna SKS Dłutowo. Pozostałe

miejsca zajęły: SP Biskupiec, GKS
Szczytno, UKS „Szóstka” Inowrocław,
UKS Mroczno, Stomil Olsztyn, SP
Nowe Miasto Lubawskie, Sokół Ostró-
da, SP Klęczkowo, GKS Wikielec.
Bardzo pasjonujący był pojedynek o
tytuł królowej strzelczyń, w którym Ola
Wojda zmierzyła się z zawodniczką
SKS Dłutowo (pomiędzy słupkami
stanęła neutralna bramkarka –zawod-
niczka LUKS „Kormoran” Brzydowo).
Niestety Oli nie udało się wywalczyć
upragnionego tytułu.

Gratulacje dla dziewczyn za walkę
do końca oraz za to, że w kluczowym

momencie pokazały sportowy charakter.
Perły Olsztynek wystąpiły w

składzie: Zuzanna Cegiełka, Daria
Gutkowska, Kaja Łuszczak, Magdale-
na Plewka, Aleksandra Nowicka, Alek-
sandra Obrębska, Aleksandra Ro -

choń, Kornelia Szczepkowska, Alicja
Szelugowska, Aleksandra Wojda. 

trener drużyny:
Zbigniew Serowiński

Srebro w halowej piłce
nożnej dziewcząt

23 stycznia 2015 roku,  na dzień przed feriami
zimowymi, w Szkole Filialnej w Królikowie odbyła
się choinka szkolna. 

Choinka stała się dobrą okazją do pod-
sumowania projektu, do którego przystąpiła
szkoła, a mianowicie do globalnego projektu
UNICEF ,,Wszystkie Kolory Świata" ( III edycja).

W pierwszych dniach grudnia wszyscy
uczniowie oraz ich rodzice zostali zapoznani z
przebiegiem oraz celem akcji w szkole, poinfor-
mowani zostali  też pozostali  mieszkańcy.
Głównym celem projektu jest pomoc dzieciom w
Sudanie Południowym. Dzieci te bowiem są skra-

jnie niedożywione, nie mają dostępu do czystej
pitnej wody. W zastraszającym tempie zapadają
na niebezpieczne choroby, takie jak gruźlica,
odra, polio. Średnio co piąte dziecko nie dożywa
swoich 5 urodzin. Uczniowie naszej szkoły po
obejrzeniu tych materiałów byli bardzo poruszeni
i to oni zdecydowali, że wspólnie z rodzicami
będą szyli charakterystyczne laleczki, które
następnie wystawią na aukcję podczas szkolnej
imprezy. 

Tą imprezą stała się choinka szkolna. Zorgani-
zowaliśmy licytację 20 laleczek. Wzięli w niej udzi-
ał rodzice uczniów i inni goście. Darowizna w
wysokości 10 zł pozwala już na zaszczepienie jed-
nego dziecka przeciw najpoważniejszym cho ro -
bom wieku dziecięcego.

Wszystkie laleczki znalazły swoich nabywców,
a społeczność szkoły w Królikowie przyczyni się
do uratowania 77 dzieci. To ogromnie miłe uczu-
cie nieść pomoc innym włączając w to również
najmłodsze pokolenie. Pomaganie jest nie tylko
pożyteczne, ale i przyjemne.

O dzieciach ze szkoły w Królikowie nie zapom-
niał natomiast Mikołaj. Przybył z wielkimi worka-
mi prezentów. Zawartość paczek zawdzięczamy
Państwu Słodownik. Za ten dar serca dziękują
uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Filialnej w
Królikowie. Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do sprawienia radości dzieciom.

Kierownik SF Królikowo
Marzenna Stefanowicz

Dzieci ze Szkoły Filialnej z Królikowa 

ratują dzieci z Sudanu Południowego
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Spotkanie autorskie 
z Zygmuntem Jatczakiem

26 lutego w sali posiedzeń Urzę-
du Miejskiego w Olsztynku olszty-
necka biblioteka zorganizowała
spotkanie autorskie promujące
książkę Zygmunta Jatczaka i
Krzysztofa Schramma pt. „Niczego
nie żałuję ! Od Powstania Warsza-
wskiego z Armią Krajową do
Indochin z Legią Cudzoziemską."

Zygmunt Jatczak, wieloletni
miesz kaniec Olsztynka, to żywa leg-
enda Armii Krajowej i Legii Cud-
zoziemskiej. Powstaniec Warszaws-
ki, żołnierz Batalionu „Miotła” i
Legii w Indochinach. Był wielokrot-
nie odznaczany, w tym Krzyżem
Walecznych za powsta nie oraz
Medaille Militaire za Indochiny. 

Niezwykłe wspomnienia pana
Zygmunta spisał Krzysztof Schramm
- historyk zajmujący się dziejami
Legii Cudzoziemskiej.  Książka
opowiada o walce, podróżach, przy-
jaźni, bólu i honorze. Wzbogacona
jest archiwalnymi zdjęciami i nie
publikowanymi nigdy wcześniej w
Polsce dokumentami.

Podczas spotkania licznie zgro-
madzona publiczność wysłuchała
opowieści autorów m.in. o tym jak
powstawała książka. Bogaty życiorys
bohatera książki przedstawił moder-
ator spotkania - lokalny historyk
Bogumił Kuźniewski. Głos zabrali
również przyjaciele pana Zygmunta
ze Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i
Przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w
Polsce - prezes stowarzyszenia Zbig-
niew Truszczyński oraz Ryszard
Doda. Nie zabrakło też pytań z wid-
owni. Odpowiedzi potwierdzały
tylko jak skromną osobą jest pan
Zygmunt, który kilkakrotnie pow-
tarzał,  że miał po prostu dużo
szczęścia, a swoją działalność
wojskową tłumaczył słowami –
„takie były czasy”. 

Na zakończenie pan Zygmunt
Jatczak ps. „Ryszard” otrzymał z rąk
przewodniczącego rady miejskiej
Andrzeja Wojdy i sekretarz miasta
Beaty Pieniak pamiątkową tabliczkę
z wyrazami uznania za walkę o
wolną i niepodległą Polskę.

Uczestnicy mieli możliwość naby-
cia książki, a zainteresowanie było
naprawdę duże. Oczywiście, na

naszych półkach jest już tytuł
„Niczego nie żałuję ! …” ze specjal-
ną dedykacją od autorów. 

„Kobieta – to brzmi dumnie”
W związku ze świętem 8 marca

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsz-
tynku zorganizowała dla swoich
czytelniczek spotkanie pod hasłem
„Kobieta – to brzmi dumnie” (6
marca). 

Prowadząca – Agnieszka Dolińs-
ka – próbowała przekonać zgro-
madzone panie do większej wiary w
siebie i otwartości na rozwijanie
własnych pasji i potrzeb. W miłej
atmosferze, przy kawie i ciastku,
czas upłynął nam bardzo szybko.
Okazało się, że o ważnych sprawach
można rozmawiać nie tylko
poważnie. 

Warsztaty wielkanocne

Nasza biblioteka, jak co roku,
zorganizowała warsztaty wielkanoc-
ne. Tym razem, pod okiem naszej

etatowej specjalistki od zajęć manu-
alnych – Grażyny Wilkowskiej,
uczestniczki uczyły się zdobienia sty-
ropianowych jaj haftem „temari”.
Wszystkich chętnych do udziału w
tego typu zajęciach zapraszamy do
śledzenia naszej strony internetowej
i profilu na facebook’u.

Szkolenie komputerowe

17 marca po raz kolejny roz po -
częliśmy zajęcia dla osób po 50
roku życia w ramach ogólnopol-
skiego projektu „Polska Cyfrowa
Równych Szans”, realizowanego
przez Stowarzyszenie „Miasta w
Internecie” i Ministerstwo Adminis-
tracji i Cyfryzacji. Głównym celem
szkolenia jest nauka podstawowej
obsługi komputerów osobistych
oraz przybliżenia korzyści płynących
z umiejętności poruszania się w
internecie. Grupa seniorów spotyka
się w bibliotece, by zrobić swój pier-
wszy krok w cyfrowym świecie. Zaję-
cia te są bezpłatne. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy odwagi i
życzymy sukcesów w surfowaniu!

MBP w Olsztynku 

Miej ska Bib lio te ka Pub licz na w Ol sztyn ku
Nie tyl ko lek tu ra

26 i 27 lutego 2015r. uczniowie naszej szkoły,
innych szkół oraz mieszkańcy Olsztynka mogli
obejrzeć w kinie Grunwald  przedstawienie „ Bab-
ciu zachowałam się jak trzeba...” oddające cześć
Żołnierzom Wyklętym,  których święto przypada
na 1 marca. Na początku oraz na końcu mog liś -

my obejrzeć krótki film o Żołnierzach Wyklętych i
Ince (Danucie Siedzikównie), której poświęcona
była ta uroczystość. Spektakl reżyserowały p. Ewa
Zarzecka i p. Justyna Dąbrowska, aktorami byli
ucz niowie Szkoły Podstawowej w Olsztynku, a mu -
zyką zajął się p. Maciej Hacia wraz ze swoim chórem. 

Spektakl pokazywał trzy wymiary czasowe:

dzieciństwo Inki, kiedy bawiła się lalkami, smutne

życie podczas II wojny światowej (młodych

żołnierzy przelewających krew za ojczyznę, sani-

tariuszki i dzieci pozbawione dzieciństwa), a także

zaświaty. Paulina Gilarska gościnnie, czytała frag-

menty baśni H.Ch. Andersena ,,Dziewczynka z

zapałkami’’. Przedstawienie było hołdem dla

głównej bohaterki – sanitariuszki AK oraz dla

innych „wyklętych”, o których prawdę zaczęto

odkrywać dopiero niedawno. 

Nie był to teatr realistyczny, a wydarzenia nie

były przedstawione chronologicznie. Spektakl

poruszał smutną tematykę i wzruszał, o czym

świadczyła cisza na widowni oraz łzy wielu

widzów. 

Była to piękna i niezapomniana lekcja historii

naszej ojczyzny.     

Dagmara Michalak kl. Va

W Szkole Podstawowej w Olsztynku wydawana jest gazetka „SKARB”, którą pod opieką Anny Ciesielskiej redagują
uczniowie klasy Va. Uczą się podstaw dziennikarskiego rzemiosła w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uważnie śledzą życie
szkoły i swoje spostrzeżenia publikują na łamach gazetki. Jednym z nich – sprawozdaniem z niecodziennego spektaklu przy-
gotowanego przez kolegów ze szkoły pragną podzielić się z Państwem.

BABCIU,  ZACHOWAŁAM SIĘ JAK TRZEBA…
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Olsztynku został utworzony Zarządzeniem
Naczelnika Miasta i Gminy Olsztynek z dnia 1
marca 1990 r.

W celu uczczenia tego niezwykłego
wydarzenia  4 marca 2015 została zorgani-
zowana uroczystość obchodów 25- lecia dzia -
łal ności Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo -
łecznej.

Wśród gości pojawili się między innymi
przedstawiciele władz lokalnych, powiatowych
i wojewódzkich: Burmistrz Olsztynka Artur
Wrochna, Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda, Sekretarz Miasta Beata
Pieniak, Skarbnik Miasta  Lucyna Łu ka -
szewicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Spo -
łecznych Rady Miejskiej w Olsztynku Alicja
Woźnicka, W-ce Marszałek Województwa
Warmińsko- Mazurskiego Wioletta Śląska-
Zyśk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Olsztynie Arkadiusz Paturej,
Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego
Krystyna Dudzińska oraz Dyrektor Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób
Płuc w Olsztynie  Irena Petryna.

Nie zabrakło również burmistrzów poprzed-
nich kadencji: pana Jerzego Tytza, Mirosława
Stegienko oraz Zbigniewa Wasieczko (zdjęcie). 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Ewa Szersze-
niewska oraz wszyscy pracownicy otrzymali

wiele życzeń, gratulacji oraz słów uznania i
podziwu za wykonywaną pracę na rzecz
najbardziej potrzebujących. Przedstawiciele
oświaty, służby zdrowia, policji, lokalnych
organizacji, instytucji i stowarzyszeń oraz
miejscowi przedsiębiorcy dziękowali za wielo-

letnią współpracę na rzecz społeczności
lokalnej.

Burmistrz Artur Wrochna wyróżnił pra-
cowników, którzy od początku istnienia Ośrod-
ka Pomocy  służą mieszkańcom naszej gminy.
Pamiątkowe statuetki odebrały: pp. Ewa Szer-
szeniewska, Izabela Olczyk, Grażyna Tumiłow-
icz oraz Hanna Rogowska.

Obchody jubileuszu uświetniły występy -
Aleksandry Kucińskiej, zespołu „Swojska
Nutka” działającego przy domu Dziennego
Pobytu w Olsztynku oraz zespołu muzycznego
Dariusza Kani.

Lokalne mistrzynie rękodziel-
nictwa zaprezentowały swoją
twórczość artystyczną i
opowiedziały o pasjach.

Pani Jadwiga Gałązka opo -
wiedziała o metodach robienia
trzciny uformowanej z gazet,
różnych ozdób, które wyglądem
przypominają wiklinę, pani Tere-
sa Barbara Gątkowska przedstaw-

iła haft i roboty na drutach, pani
Łucja Maćkowiak - zabawki zro-
bione na drutach: lalki, zwierząt-
ka, itp, pani Stefania Tułnowska -
haft, wyszywanie i ozdoby wielka-
nocne zrobione na szydełku, pani
Jad wiga Żiółkowska pieknie recy-
towała swoje utwory poetyckie,
opowiedziała o malowaniu
pisanek farbami naturalnymi

wed  ług wzorów tradycyjnych, a
także zaprezentowała robótki szy-
dełkowe, pani Stefania
Zdziechowska opowiedziała o
swoich akwarelach, przeczytała
także swoje utwory poetyckie z
dwóch wydanych tomików poezji.

Mięliśmy okazję podziwiać
również gobeliny pani Krystyny
Matejewskiej i  pani Izabeli
Różańskiej. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyły się torby wyko-
nane z plastikowych jedno-
razówek , autorstwa pani Izabeli
Różańskiej.

Goście przekonywali mło dzież
do realizowania swoich pasji, do
rozwijania umiejętności i zdoby-
wania nowych doświadczeń.
Musimy uświadomić sobie, że
nawet najmniejsza, najskrom-
niejsza pasja wzbogaci nas,
sprawi że poczujemy się szczęśli-
wsi. Warto więc spotykać w życiu
ludzi z pasją, ponieważ oni nie
tylko nas inspirują, ale również
pomagają znaleźć inspirację i
czynią nasze życie o wiele
ciekawszym.

Organizatorkami i inicjatorka-
mi tego spotkania były J. Stejer 

i E.Staniszewska-Górka

25- lecia Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Olsztynku

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie skrzydeł, lecz ich serce jest bez-
piecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie” Phil Bosmans.

"Ludzie z pasją"

9 marca w piwnicach olsztyneckiego zamku odbyło się
międzypokoleniowe spotkanie „ludzi z pasją" z młodzieżą
Zespołu Szkół w Olsztynku. Wśród zaproszonych gości
były panie z klubu seniora, działającego przy MOPS
w Olsztynku i twórczynie ludowe ze Stawigudy. 

Olsztynek, 5.03.2015r.

Szanowny Panie Burmistrzu!
Nazywam się Gabriela Moroz.

Chodzę do klasy IIIb Szkoły Podsta-
wowej w Olsztynku. Piszę do Pana w
spra wie zbudowania ścieżek
rowerowych.

Myślę, że to dobry pomysł, ponieważ
dużo osób jeździ na rowerach. Niestety
rowerzyści przemieszczają się po uli-
cach albo po chodnikach. Może to
doprowadzić do wypadków. Jak ktoś
jeździ po ulicach , to może zostać potrą-
cony przez samochód. Za to jeśli po
chodniku, może na kogoś wpaść.
Można uniknąć takich wypadków, jeśli
będą zbudowane ścieżki rowerowe.
Wiem, że są dzieci, które chodzą jeden
albo dwa kilometry do szkoły. Gdyby
były zbudowane trasy rowerowe, wtedy
dzieci by jeździły do szkoły na rower-
ach. Umożliwia to kontakt ze świeżym
powietrzem. Dużo osób chciałoby przy-
jechać do Olsztynka i ścieżki rowerowe
sprowadziłyby gości. Ludzie latem częs-
to by jeździli na rowerach i by byli sil-
niejsi.

Dlatego proszę Pana jeszcze raz o
zbudowanie tras rowerowych.

Z poważaniem
Gabriela Moroz

list do redakcji
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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 inny-

mi trudnymi sytuacjami życiowymi. 

Przyjmuję w Olsztynie i Olsztynku.

sesje indywidualne -100 zł

sesje grupowe - 120 zł

tel. 883 047 309 
www.olsztynpsycholog.pl

Jubileusz olsztyneckiego MOPS-u

Wydarzenie w Olsztynku –w pełni tego słowa
MOPS ma jubileusz, z nim jego szefowa

Żeby zawsze służebną rolę ta placówka miała
W tym celu Ewa Szerszeniewska  ją organizowała

Ci co na szefową MOPS-u ją desygnowali
Szczególne jej predyspozycję trafnie oceniali

Była  jeszcze podlotkiem, a pomimo tego
Widziano w niej menadżera MOPS-u olsztyneckiego

MOPS to firma szczególna, żeby w nim pracować
Wyjątkowymi cechami charakteru trzeba dysponować

Do tej pracy nie szkoli nigdzie żadna szkoła
Tu charakter po prostu trzeba mieć anioła
Petenci to ludzie nieszczęśliwi – i dlatego

Mają poczucie krzywdy i losu niesprawiedliwego
Cierpliwość, współczucie i dar dobrego radzenia

Daje pewny efekt cierpień złagodzenia
Ludzie, którzy w MOPS-ie pomocy oczekują 

Są zwykle zniecierpliwieni i się denerwują
Dlatego personel MOPS-u to ostoja cierpliwości
Nerwy ma jak liny okrętowe, nigdy się nie złości

Wszyscy pracownicy – którzy w MOPS-ie pracują
Codziennych swych petentów z szacunkiem traktują

Każdy, kto do MOPS-u kroki swe kieruje
Najpierw los swój biedny z żalem komentuje,

A panie muszą sprawnie ocenić potrzebę
By doraźnie złagodzić, tym co mają biedę
Nie tylko nakarmią – odzież również mają
Którą jak potrzeba chętnym zawsze dają
O zdrowie się troszczą – pytają każdego

Czy był u lekarza swego rodzinnego?
Wszyscy zresztą wiedzą i opinię znają

W  olsztyneckim MOPS-ie  pomoc otrzymają
O MOPS-ie w Olsztynku każdy się wyraża
Że to jest  pomocy wszechstronnej oaza
Jubileusz MOPS-u słuszną był intencją

Po ćwierć wieku pracy miłą kwintesencją
To że MOPS się liczy i jest doceniany
Świadczy liczba gości, życzenia, peany 
Gości jeśli wspomnę, nie do policzenia
Z bukietami kwiatów składali życzenia
Drugiego ćwierćwiecza szefowej życzyli

MOPS ma się rozwijać tak, jak do tej chwili
Były to wyrazy szczerego  uznania

Za całe w ćwierćwieczu szczytne dokonania

Czesław Kazimierz Bandzwołek

Bal karnawałowy w Królikowie!
W czasie ferii zimowych w świetlicy wiejskiej w Królikowie odbył się bal kar-

nawałowy. Było to wydarzenie wyjątkowe – wręcz bajkowe.  Wszystkie dzieci były prze-
brane, co zauważył Święty Mikołaj, który nie zawiódł i nagrodził przebierańców
paczkami. Odbyły się też konkursy sportowe i sprawnościowe. W wydarzeniu uczest-
niczyli przedstawiciele lokalnych władz oraz rodzice uczniów.

Inicjatywa została wsparta ze środków  gminnego programu, którym dysponuje
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku. W organizację zaangażowali się
również mieszkańcy wsi oraz sponsorzy. Na stołach gościły domowe wypieki wyko-
nane przez rodziców oraz masa słodyczy. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby impreza mogła się odbyć, serdecznie
dziękujemy. 

Joanna Jaworska

Ósmy marca w Szkole Filialnej w Mierkach
„Dzień Kobiet, Dzień Kobiet niech każdy się dowie, że dzisiaj święto dziewczynek…”

– tak śpiewali chłopcy ze Szkoły Filialnej w Mierkach  6 marca 2015 r.  swoim
koleżankom, babciom, mamom oraz wychowawczyniom. Tego dnia przygotowali wys-
tęp artystyczny, na który złożyły się wiersze, piosenki oraz tańce. Oprócz występu
chłopcy podarowali własnoręcznie wykonane upominki. Były to między innymi laurki
oraz piękne kwiaty. Od raz powiało wiosną. Poza tym młodzi, panowie, z pomocą
pań, przygotowali poczęstunek.  Dziewczynki i te duże i te małe były bardzo zadowolone. 

W imieniu mam, koleżanek i pań pragnę wszystkim chłopcom gorąco podziękować
za wspaniałą uroczystość, piękny występ oraz za życzenia i upominki. 

Jolanta Wieczorek
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W XII 1947r. zamieszkaliśmy w
kaplicy, gdyż ojciec nie miał czasu
szukać innego mieszkania. Bo
jako kolejarz – fachowiec pracow-
ał po całym województwie. Dlat-
ego nie bywał za często w domu.
Trwało to dość długo. Jeśli chodzi
o kaplicę, to nie pamiętam, aby
była tam kazalnica, czy chrzcielni-
ca (baptysterium). Zaś drzwi do
kaplicy były ciągle zamknięte,
otwierano je tyl ko na zabawy, praw-
ie co so bo tę”.[Relacja p.A.R.,Olsz-
tynek,17 II 15r.]. 

Dalej wspominają pp. Helena
(z d. Romanos, ur.1937r. w
Rudzisz kach, woj. wileńskie) i
Mirosław Wirszyłło. „Budynek
kaplicy przy ul. Chopina nr (8) 29.
nie był spalony, lecz nic tam nie
było. W mieszkaniu przede wszys-
tkim nie było okien. Zachowało
się tylko jedno i na dole drzwi. Nie
było nawet ubikacji, czy też kranu.
Natomiast w samej kaplicy w
drzwiach wejściowych były
powybijane szyby. Wszystko po
prostu było zdewastowane. Dlat-
ego tata Antoni Romanos przede
wszystkim zabezpieczył okna.
Kiedy 20 XII 1947r. wprowadzil-
iśmy się do kaplicy, to w głównej
sali był porządek. Prawdopodob-
nie do tego czasu mogły się tam
odprawiać nabożeństwa. Ale od
XII 47r. Mazurów na pew no już
tam nie było. Wtedy była to już
własność Kościoła katolickiego.
Zachowało się nawet wystawione
przez ks. katolickiego zaświadcze-
nie dotyczące kaplicy. Rodzice za -
częli doprowadzać do jakiegoś po -
rząd ku jeden pokój i kuchnię. W
na szym mieszkaniu były: 2 poko-
je, je den na strychu oraz łazienka,
kuch nia i hol. 

Nad głównym wejściem do
kapli cy, w szczycie, był duży krzyż.
Mówiono, aby go zbić, ale ostate-
cznie zasłonięto tablicą Kolejo -
wego Klubu Sportowego
>>Olimpia<<). Krzyż był mu ro -
wany, w kolorze ściany i wystawał
z tynku ponad 10 cm. Zaś, jak się

wchodziło do kaplicy, to między
wejściem, a ścianą po drugiej stro -
nie sali, na całej szerokości, nad
podestem, było malowidło. Na
malowidle było b. dużo zieleni i
przy studni był p. Jezus z kobietą,
chyba Samarytanką. Był tam też
motyw ryby. Malowidło to,
poniemiecki fresk na tynku, było
jeszcze przez jakiś czas po wojnie.
Potem zostało zamalowane, jak
powstał tam klub spor towy
ok.1949 lub 50r. Z głównej sali
przechodziło się do drugiego,
dość dużego po miesz czenia, które
było dwa stopnie wyżej. Pokój ten
być może pełnił rolę zakrystii.
Obok tego pokoju, z holu, były
drzwi na zewnątrz, z tyłu budynku,
gdzie  można było wyjść na ogród. 

Ok.1950r. wprowadził się do
kaplicy Kolejowy Klub Sportowy
„Kolejarz”. Były tam sekcje: ping-
ponga, szachów, piłki nożnej,
siatkówki oraz chór. Chór był od
początku lat 50-tych. Prowadził
go p. Tadeusz Kwiatkowski (był
on chyba też dyrektorem młyna).
Chór funkcjonował na pewno
przez kilka lat, prowadzony bez
żadnych do tacji, oparty przede
wszystkim na entuz jazmie p. T.
Kwiatkowskiego i mło dzieży. Zaś
w kaplicy, po roz cią gnięciu siatki,
grano tam w siat kówkę, a także w
ping-ponga, w drugim po -
mieszczeniu w szachy. Odbywały
się zawody między klubami z
różnych miast. Kiedy padł klub
„Olimpia” (ok.1956 lub 57r.), to
pojawił się nowy - „Unia”. Dostali
oni szybko nowe po miesz czenie w
ratuszu, gdzie teraz jest bank. To
był początek końca spor tu w
naszej kaplicy, w której miesz -
kaliśmy. Mimo, że działali na dal ci
sami sportowcy. Między ok.1957-
72r. nie było w kaplicy już żad -
nego klubu sportowego.  Odby-
wały się tam od ok.1956r. już
tylko imprezy taneczne, które były
przez cały rok, przeważnie co
sobotę. Prywatnie graliśmy jeszcze
tylko w ping-ponga, bo zostały

stoły. Wstawil iśmy dwie kozy
(piecyki) dla ogrzewania dużej sali
i  drugiego pokoju. Między
ok.1950-72r. każdy kto mógł
przynosił ze sobą węgiel, aby
napalić. 

Po piwnicy chodziliśmy jak nie
było wody. A jak zalewało wodą
piwnicę w zimę lub wczesną wios-
ną i zamarzało, to uczyliśmy się
tam wtedy jeździć od ściany do
ściany na łyżwach. W piwnicy było
pomieszczenie z piecem i pompą.
Ale pompa została zainstalowana
już później,  przez klub sportowy. 

Po strychu, gdzie było dość
dużo miejsca, bałam się chodzić,
bo było ciemno. Był generalnie
pusty, bez żadnych przedmiotów.
Ze strychu było widać półkoliste
sklepienie w sali głównej kaplicy.
Bałam się też tam wchodzić, bo
tata mówił: „nie wchodź tam, bo
zaraz Niemiec wyjdzie”. Sklepie-
nie to było zrobione z desek, coś
w rodzaju boazerii .  Dach
zachował się nawet w całości i nie
ciekło, tak że obyło się bez misek
z wodą. Zachowała się również
sprawna instalacja elektryczna na
dole i w mieszkaniu. 

Wyprowadziliśmy się z kaplicy,
jak syn miał 1 rok, czyli w 1964r.
Zamieszkaliśmy przy ul. Świer-
czewskiego w mieszkaniu służ -
bowym. W kaplicy zostali już tylko
rodzice, żona mojego brata Anto -
niego - Jadwiga, brat i ich dzieci:
Iwona oraz Adam. Mieszkali oni
tam do końca lat 60-tych(…)”. 

Wspomina p. A. Ro ma -
nos:„(…)W 1966r. najpierw
nastąpiła nasza przeprowadzka,
bo chciano zacząć w kaplicy kapi-
talny remont i przemianować ten
bu dynek na inny obiekt
użyteczności pub licznej. To było
polecenie z urzędu miejskiego.
Następnie prze prowadzka na ul.
Mickiewicza nr 6 (obok kościoła
baptystów) na pobyt stały.[Relacja
p. A.R.,Olsztynek,17 II 15r.].

Dalej wspomina p. Helena:„Od
ok.1971-72r. MDK zaczął się sta -
rać o ten budynek. Rodzice prze -
pro wadzil i  się więc na ul.
Mickiewi cza. [Relacja p. H. (R.)
W., Olsztyn, 14 II 15r.].  C.d.n.

Wspomina p. Gertruda Kijańs-
ka, warmianka (ur.1929r.), za -
mieszkała przed wojną w Orze-
chowie pod Olsztynkiem. „W Olsz-
tynku byłam dopiero od 1 IX 49r.,
więc nie widziałam wcześniej tej
kaplicy „Niebieski Krzyż”. Nazwę
tę słyszałem dopiero po wojnie.
Pamiętam, że była tam w kaplicy
jakaś tablica z napisem „Blau
Kreiz” –  wisiała nad drzwiami
głównego wejścia, do momentu
przekazania (nieruchomości)
przez Miejską Radę Narodową
Klubowi Sportowemu „Olimpia”,
[czyli do ok.1949 lub 50r.]. Na
pewno 1 IX 49r., jeszcze kilka lat
po wojnie, napis ten był, a litery
były w kolorze niebieskim. 

Jako warmianka chodziłam do
katolickiego kościoła w Orze-
chowie. Po wojnie, od 1949r., jak
dostałam skierowanie do pracy od
Kuratora Oświaty z Olsztyna do
Domu Dziecka nr1. w Olsztynku
nad jeziorem, w charakterze naj -
pierw intendentki, a potem księ-
gowej. (później wybrano mnie na
sekretarza miejskiego, a od 28 III
58r. pracowałam w Komunalnej
Gospodarce Mieszkaniowej), do
Kościoła p.w. Serca Jezusa,  który też
był przy ul. Chopina (chyba nr 9.).

Ja znam pp. Romanos, bo
przyjaźniliśmy się, gdy Helena R.
pracowała w księgowości w
Gminnej Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska”, a brat Antoni
Romanos w nadleśnictwie. Ojciec
ich, Antoni Romanos jeździł z
moim mężem na ryby.  W związku
z tym często pp. odwiedzałam pp.
Romanos w kaplicy przy ul.
Chopina nr (8) 29. Wchodziło się
do nich najczęściej od ogrodu.
Kaplica po wojnie należała do
gminy, dlatego główne drzwi do
niej były często zamknięte.  Do
momentu, aż wprowadził się tam
klub sportowy „Olimpia”.[Relacja
p.G.K.,Olsztynek,17 II 11r.]. 

Piotr Rafalski (Olsztyn) 

Kaplica Ewangelikalna 
przy ul. Chopina w Olsztynku  (cz. II)

Dziś druga część wspomnień pp. Romanos, którzy zamieszkiwali
kaplicę przy ul. Chopina w Olsztynku w latach 1947 – 1966.
Obiekt ten na pewno zdążył się już wpisać w historię Olsztynka.
Wspomina Antoni Romanos (ur.1939r.):„Tata Antoni z rodziną
przyjechał najpierw do Olsztyna z Wilna i przywiózł ze sobą
meble. Zaś z Olsztyna przyjechaliśmy do Olsztynka, bo ojciec
został  tu skierowany z PKP. Olsztynek był miastem kolejarzy. Tata
jeździł więc do pracy na PKP w Olsztynie, a mama prowadziła
gospodarstwo domowe.
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SKANSEN PEŁEN ŻYCIA

Prusowie stopniowo asy mi -
lowali się do nowego społeczeńst-
wa, uczyli się nowego języka, aż w
XVI i XVII w. reformacja dokon-
ała tego, co zaczęło się wraz z
podbojem krzyżackim – zniszczyła
odrębność etniczną Prusów. W
XVII w. całkowicie przestał istnieć
język pruski. 

Większość pruskich świąt i
obrzędów miała związek z ziemią i
jej uprawą. I tak na przykład,
święto wiosny utożsamiane jest ze
świętem siewów. Odbywało się
ono na cześć boga Pergrubriusa,
którego imię oznaczało „ten, co
zapładnia zboża”. Nazwa ta
wywodzi się od indoeuropejskiego
rdzenia per-, perg-, nawiązującego
semantycznie do „bić”, „uderzać”,
„zapładniać” i litewskiego grudas
– ziarno. 

Nie wiadomo dokładnie kiedy
obchodzono owe święto. Źródła
podają dwie daty: 22 marca i 24
kwietnia. Moment pierwszego
wyprowadzenia pługa na pole
poprzedzał obrzęd, w którym udzi-
ał brali tylko mężczyźni. Znane są
dwa jego opisy, nieco się od siebie
różniące. W pierwszym mężczyźni
zbierali się najpierw w chacie,
gdzie przy stole każdy z nich brał
czarkę z piwem do ręki odmawia-

jąc modlitwę i dziękując bogu za
utrzymanie wszystkich domown-
ików w zdrowiu. Później prosili
aby dalej był tak łaskawy i chronił
ich dobytek przed wszelkim złem i
nieszczęściem. Następnie prze -
noszono pług do obory z wołami.
Tutaj ceremonii przewodził wur -
szajtis – ofiarnik, który dziękował
po raz kolejny bogu za to, że poz-
wolił całej społeczności przetrwać
zły czas (zimę) i polecał mu w
opiekę ludzi, bydło, pracę, siewy i
pole. Później wychylał rytualny
toast chwaląc Żeminele – bóstwo
urodzaju. Kolejno toast wychylali
wszyscy po trzykroć i dopiero
wtedy mogli udać się do pier-
wszych wiosennych polowych
prac. Wszystko to miało miejsce
głębokim wieczorem.

Według drugiego opisu modlit -
wę odmawiał każdy osobiście
dziękując i prosząc, po czym ule-
wano z czerpaka na ziemię trochę
piwa na cześć Żeminele. Następ-
nie mistrz ceremonii brał czerpak
w zęby, wypijał jego zawartość, po
czym wyrzucał go ponad głową za
siebie, bez użycia rąk. Czerpak był
ponownie napełniany, na stę po -
wała kolejna modlitwa o pomyśl-
ność, znowu ulewano część na
ziemię oddając nieco trunku Żem-

inele i tak trzy razy, modląc się
przy tym, żeby nie zabrakło ani
słońca, ani deszczu, tak aby zbiory
były udane. Pito jeszcze kilka razy,
znowu odmawiano krótką modl-
itwę, po czym tym razem gospo-
darz domu wypijał z czerpaka i
wyrzucał go ponad głowę. Znowu
odmawiano modlitwę i przypijano
do swoich sąsiadów. Wierzono, że
jak wysoko wyrzuci się nad głowę
czerpak, takie wysokie urośnie
zboże. Czerpak nie mógł upaść na
ziemię, gdyż wtedy zboże by nie
urosło, lub mogłoby zostać zniszc-
zone, łapała go więc specjalnie
wyznaczona do tego osoba. Ofi-
arnik rozpoczynał pieśń, po jej
zakończeniu następowała uczta z
tańcami, po niej ofiarnik znowu
się modlił i wypijał toast trzy razy,
za czwartym razem do picia do -
łączał się gospodarz, po czym
wszyscy wypijali po trzy razy i
dopiero wtedy można było pier-
wszy raz wyprowadzić pług w po -
le. Charakter obrzędowych pieś ni
obra z owo oddał XVI-wieczny kro-
nikarz pisząc, iż Prusowie śpiewali
„jakoby wilcy wyli”.

W obu opisach mamy do
czynienia z szeregiem czynności o
pewnym znaczeniu, nic tutaj nie
dzieje się przypadkowo. Jako pier-
wsze uderza ciągłe przypijanie: a
to do siebie nawzajem, a to do
boga, lub też ulewanie trunku na
ziemię. Chcąc zrozumieć taki bieg
wydarzeń, trzeba zastanowić się
nad znaczeniem piwa u Prusów.
Sakralny charakter tego napoju
wywodzi się od wierzeń w jego
niebiańskie pochodzenie. Twórcą
piwa miał być sam Dievs, główny
bóg ludów bałtyjskich. Widoczne
jest to w wielu pieśniach o ogro -
dzie boga nieba, gdzie rośnie
chmiel, o zbieraniu przez niego
jęczmienia i owsa na zacier, o roz-
grzewaniu kamieni i  syceniu
miodu, do którego dodaje droż -
dży. Skoro piwowarem jest sam

Dievs, to piwo jest uosobieniem
sił witalnych, wyobraża sobą krea-
cyjną moc światła, zawartą w
promieniach słońca i płodną po -
tęgę wody w deszczowych chmurach. 

Pierwszy etap całego obrzędu,
jakim jest modlitwa, to połączenie
przez sakrament z bogiem i subli-
macja mocy. Pług i woły, w obec-
ności których wszystko się odbywa
i krąg, w którym stoją mężczyźni,
prowadzą do kulminacji sił wital-
nych i do zamknięcia ich w
hieratycz nym kręgu, w którym na -
stępuje boskie zespolenie. Na
czele tejże hierarchii stoi ofiarnik
– wurszajtis. Tylko on wychyla
toast na część Żeminele i to on
ulewa dla niej część piwa na
ziemię. Jest on boskim zastępcą,
jego czynności symbolizują
zapłodnienie ziemi. Piwo ulewane
na ziemię symbolizuje nasienie
Dievsa, nasycona nim ziemia jest
podatna na uprawy. Stąd też udzi-
ał sprzężaju i wołów, w które wraz
z pierwszym światłem (rano),
dokonuje się rytualnego zaorania
pola. Taniec i pijaństwo związane
są ze świętem wiosny, porą sym-
bolicznego wskrzeszenia życia,
aktu kreacji kosmosu, nastania
nowego ładu i światła po pokona-
niu śmierci – zimy. Zima to stan
chaosu sprzed powstania świata,
a taniec wyraża magiczne wyz-
wolenie płodnej mocy i chęć na sy -
cenia nią ziemi. Pora ob cho -
dzenia obrzędu – późny wieczór –
może być śladem cofania się do
mi tycznego praczasu poczęcia
świata i bogów.

Fascynujący świat dawnych
Prusów na długi czas odszedł w
niepamięć. Na szczęście obecnie
coraz większa liczba naukowców
bada ten lud, pojawiają się cie -
kawe publikacje, muzea z naszego
regionu coraz częściej organizują
wydarzenia poświęcone tematyce
pruskiej, istnieje nawet grupa
naukowców odtwarzających język
pruski. Kultura Prusów jest inte-
gralną częścią tożsamości kultur-
owej naszego regionu, dlatego
warto ją poznawać, do czego go -
rąco Państwa zachęcam.

Monika Sabljak-Olędzka

Pruskie święto wiosny
Obszar dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego zamieszkiwany był przez Prusów
– lud pochodzenia bałtyjskiego. Wykształcił on skomplikowany system wierzeń i obrzędów,
posiadał swój język oraz odrębną kulturę. Wraz z wprowadzeniem chrześcijaństwa religia
Prusów zaczęła zanikać, obrzędy odprawiano w ukryciu, a z czasem całkowicie ich
zaniechano. 
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Radny urósł o głowę

Wybór na radnego to duży
zaszczyt, a także powód do satys-
fakcji dla samych kandydatów.
Niewiele osób zdawało sobie jed-
nak sprawę, że może być to także
powodem fascynujących reakcji
fizjologicznych. Tak właśnie stało
się w przypadku jednego z olszty-
neckich radnych, który w ciągu
kilku miesięcy od momentu wyboru
urósł o niemal 20 cm. 

Jego przypadek już zaintere-
sował naukowców. - To niezwykle
skomplikowany proces, którego
źródeł jeszcze do końca nie znamy.
Wszystko wskazuje na to, że uwol-
nione w trakcie euforii powyborczej
endorfiny weszły w reakcję z testos-
teronem, który produkowany jest
właśnie w momentach rywalizacji i
maksymalnego wysiłku mającego
na celu dominację nad otoczeniem.
W tym wypadku ta kombinacja
pobudziła wzrost produkcji hor-
monu wzrostu i doprowadziła do
zmian organicznych – wyjaśnia pro-
fesor Hieronim Małolepszy z Insty-
tutu Medycyny i Anatomii w
Gdańsku. –  Efektem tego jest bard-
zo głęboka przemiana organizmu.
Obecnie radny nie tylko zyskał na
wzroście, ale prezentuje też większą
pewność siebie i poziom samozado -
wolenia.

To co jest dla naukowców powo-
dem do ciekawych rozważań, stało
się jednak powodem do trosk dla
urzędników. - W związku z tym, że
radny urósł, przestał mieścić się w
drzwiach do swojego gabinetu.
Musieliśmy wstawić nowe i większe.
Poza tym trzeba było dopasować
nowe biurko, fotel i inne elementy
wyposażenia – wyjaśnia Alfred
Rączka, konserwator olsztyneckiego
ratusza.

Urzędnicy zaznaczają, że czują
się teraz nieswojo w obecności rad-
nego, bo ten spogląda na nich z
góry. - Nawet burmistrz odczuwa
przed nim większy respekt – dodaje
jeden z anonimowych rozmówców.

Sam rajca uważa, że wybory
dobrze wpłynęły na jego
samopoczucie, a niedogodności
szybko dało się naprawić. - Wzrost
świetnie podkreśla moją pozycję
społeczną i zawodową. Jestem
bardzo zadowolony z tego co się
stało – mówi Antoni Bujda, radny
dotknięty fenomenem medycznym.
- Owszem, początkowo zbyt krótkie
nogawki i rękawy ubrań wywoły-
wały dyskomfort,  jednak żona
kupiła mi już nowe garnitury i
obuwie. Wkrótce otrzymam też
większą limuzynę służbową, do
której bez trudu się zmieszczę.

Naukowcy już zapowiedzieli, że
będą regularnie badali organizm
olsztyneckiego polityka. – Ten przy-
padek jest jedyny w swoim rodzaju i
dlatego uznaliśmy, że jego wyjaśnie-
nie może okazać się przełomem dla
poznania wielu nieznanych jeszcze
mechanizmów fizjologicznych –
mówi profesor Hieronim Małolep-
szy. - Olsztynek może się natomiast
chwalić, że ma nadzwyczajnego rad-
nego.

Społecznicy zakładają
uczelnię

Jednym z pomysłów Towarzyst-
wa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w
Olsztynku jest założenie  tutaj uniw-
ersytetu wieczorowego dla
młodzieży i dorosłych. - Za uwa -
żyl iśmy, że wiele osób szuka
pożytecznego sposobu na spędza -
nie wolnego czasu. Stąd nasza ofer-
ta. Na naszej uczelni chcemy uczyć
niekłamanej wizji historii i prowadz-

ić dyskusje dotyczące spraw
społeczno-gospodarczych – mówi
Aldona Furmańska, przewodniczą-
ca towarzystwa. – W naszej placów-
ce bezpłatne zajęcia będą
prowadzili doświadczeni pedagodzy
o dużym dorobku.

Do szkoły mogą się zapisywać
zarówno ludzie młodzi,  jak i
emeryci, a wachlarz tematów jakim
będą poświęcone wykłady ma być
bardzo szeroki. - Chcemy m.in.
przypomnieć ważne osoby z historii
Olsztynka, dlatego pierwsze zajęcia
zostaną poświęcone szlakowi
bojowemu generała Karola Świer-
czewskiego „Waltera”. Zaprezentu-
jemy unikatowe wspomnienia i
fotografie poświęcone tej postaci –
zapowiada Aldona Furmańska. -
Drugą część spotkania zajmie
spotkanie poetyckie, podczas
którego zostaną wyrecytowane
wiersze w języku rosyjskim o tem-
atyce patriotycznej.

Pomysłodawcy uniwersytetu
apelują tymczasem do darczyńców
o przekazywanie przydatnych ele-
mentów wyposażenia oraz pomocy
naukowych. - Chodzi o portrety,
obrazy, czy szturmówki. Bardzo
zależy nam także na uzupełnieniu
zbiorów biblioteki uczelnianej, dlat-
ego prosimy posiadaczy dzieł Leni-
na i Stalina o przynoszenie tych
książek. Na pewno naszym
dobrodziejom okażemy wdz-
ięczność – zaznacza szefowa
towarzystwa.

Psi smog nad miastem

Przez kilka dni służby miejskie
usiłowały ustalić pochodzenie
fetoru, który uprzykrzał życie
mieszkańców. Na początku
wydawało się, że może on pochodz-
ić z nieszczelnej kanalizacji, bądź z

oczyszczalni ścieków. Te tropy
okazały się jednak fałszywe.
Naukowcy wynajęci przez zakład
komunalny ustalili, że wszystkiemu
winne są odchody zwierzęce.

Olsztynek doświadczył bowiem w
ostatnich tygodniach nietypowego
zjawiska tzw „psiego smogu”, który
w istocie jest unoszącym się nad
miastem zapachem po niesprząt-
niętych kupach czworonogów. - W
okresie zimy odchody zamarzły i
przykrył je śnieg, a więc nie były
dokuczliwe. Natomiast wraz z nas-
taniem dodatnich temperatur uwol-
niły cały swój zapachowy potencjał
– mówi prof. Kleofas Bizun z
zakładu higieny i epidemii w
Gdańsku. - W normalnych miastach
takie sytuacje nie mają miejsca, jed-
nak w Olsztynku liczba psiego łajna
okazała się porażająco duża. Efek-
tem był lawinowy przyrost nieprzy-
jemnego zapachu, zwanego
potocznie smrodem. Wystarczy
zresztą spojrzeć na pierwszy z
brzegu trawnik, żeby przekonać się,
że zjawisko musiało wystąpić.

Naukowcy ostrzegają, że pod-
czas bezwietrznej pogody lepiej nie
wychodzić z domów i nie ot wierać
okien. Innym roz wią zaniem jest
noszenie specjalnych masek lub
pochłaniaczy.

Część mieszkańców domaga się
natomiast, żeby w ramach walki ze
zjawiskiem władze miasta skie -
rowały do zbierania psich od cho -
dów oddziały straży miejskiej. - Sko -
ro strażnicy nie umieli  zdyscy-
plinować właścicieli psów, niech
teraz sami sprzątają miasto – mówi
emerytowany wojskowy Józef
Zbuczek.

Niejeden szóstoklasista mógłby pozaz-
drościć umiejętności redagowania listu
oficjalnego uczestnikom III Gminnego
Konkursu „O złote pióro Olsztynka” pod
patronatem Burmistrza Olsztynka. Zma-
gania pisarskie odbyły się 5 marca w
Szkole Podstawowej  w Olsztynku i wzięli
w nim udział trzecioklasiści z tejże szkoły.

W tym roku uczestnicy mieli przekonać
bur mistrza, by przeznaczył środki z budże-
tu gminy na wybudowanie ścieżek ro -
werowych w Olszt ynku i okolicach.
Uczniowie poradzili sobie z tym zadaniem
bardzo dobrze, bez trudu argumentując

swoją wypowiedź. Prace były mądre, prze-
myślane, poprawne pod względem stylisty-
cznym i językowym oraz niemal bezbłędne.
Temat listu był bliski dzieciom, więc z łat-
wością poradziły sobie  z zadaniem. Były
też doskonale przygotowane przez swoich
nauczycieli.

Poziom uczniów przystępujących do
zmagań pisarskich był wysoki i wyrów-
nany. Laureaci otrzymali pięknie wy -
grawerowane szklane statuetki oraz pióra
od burmistrza Olsztynka.  I miejsce w
konkursie zajęła Gabriela Moroz, II –
Weronika Pełka, III – Mateusz Kotowski.

O to, by żaden z uczestników nie poczuł
się przegrany zadbała pomysłodawczyni i
organizatorka konkursu „O złote pióro…”
Katarzyna Hacia. Każde dziecko otrzy-
mało upominek oraz dyplom.

Takie konkursy są świetną okazją do
pokazania talentów, jakie drzemią w
naszych najmłodszych uczniach. Oswajają
też ze stresem egzaminacyjnym, którego
już niebawem doświadczą dzieci kończące
I etap edukacyjny. Poza tym, umiejętności
polonistyczne zdobyte podczas przygo-
towywania się do takiego typu konkursów
zaowocują w przyszłości.

Anna Ciesielska

Dzieci listy piszą



Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygod-
nia to okres przygotowań i porządków, zarówno
w domach, jak i  tych bardzo ważnych,
duchowych.

Natomiast  w czwartek wieczorem rozpoczyna-
ją się najważniejsze msze w całym roku litur-
gicznym. To święte Triduum Paschalne, które
skupia się na wspominaniu i celebrowaniu męki,
śmierci i  zmartwychwstania Chrystusa.
Czwartkowa msza ma nam przypominać o Ostat-
niej Wieczerzy, na której Chrystus ofiarował Bogu
swoje ciało i krew pod postacią chleba i wina,  a
następnie dał do spożycia swoim apostołom. W
Wielki Piątek nie odprawia się w kościołach mszy,
cichną też kościelne dzwony, to dzień nie tylko
ścisłego postu, ale przede wszystkim skupienia i
smutku. Tego dnia odprawia się po raz ostatni
Drogę Krzyżową. Wielka Sobota to czas czuwania
przy grobie Chrystusa, tego dnia również, zgod-
nie z tradycją, niesiemy do kościoła koszyczki z
pożywieniem, żeby ksiądz je poświęcił i pobło-
gosławił wszystkich wiernych. Wieczorem natomi-
ast odprawiana jest najważniejsza msza w całym
roku- LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ. Ostat-
nim elementem Wielkiego Tygodnia jest uroczys-
ta procesja rezurekcyjna z  Najświętszym Sakra-
mentem. Po niedzielnej, uroczystej, rannej mszy
wierni udają się do swoich domów na wielkanoc-
ne śniadanie, poprzedzone zgodnie z tradycja
dzieleniem się święconym jajkiem i składaniem
sobie wzajemnie życzeń. Święta Wielkanocne to
niewątpliwie okazja do spotkań w gronie rodziny.
Drugi dzień świąt to przede wszystkim tradycyjny
dyngus, który w Polsce pojawił się w śred-
niowieczu, zapożyczony od niemieckich
mieszczan. W tym dniu  żacy chodzili od domu do
domu głosząc mękę Pańską i składając domown-
ikom świąteczne życzenia, a w zamian otrzymy-
wali datki i świąteczne specjały. Natomiast
niegościnni gospodarze oblewani byli przez nich
wodą. W naszej tradycji śmigus dyngus trak-
towany jest jako wesoła zabawa, szczególnie,
lubiana przez młodzież i dzieci. W dobrym tonie i
w eleganckiej formie, dyngus to zaledwie pokro -
pienie pachnącą wodą damy przez jej wielbiciela.

Ogromną radość mają też dzieci  idące w tym
dniu do  dziadków, gdzie często - w zamian za
odstąpienie od tradycyjnego śmigusa -
obdarowywane są słodyczami i drobnymi kwota-
mi. Święta Wielkanocne mają wiele wspaniałych

tradycji,  wszystkie zasługują na to, żeby je piec-
zołowicie kultywować i przekazywać następnym
pokoleniom, i w żadnym wypadku nie wolno nam
pozwolić na ich zapomnienie.  Dlatego też na
naszym wielkanocnym, pięknie udekorowanym
stole nie może zabraknąć  jajek pod wieloma
postaciami, białej kiełbasy, pieczonych mięs,
żuru, ćwikły z chrzanem, a także  baby wielkanoc-
nej i wielkanocnego dziada, czyli mazurka oraz
bardzo wielu innych potraw, często regionalnych.
Zapewne w każdym domu na poczesnym miejscu
wielkanocnego stołu znajdzie się koszyczek z mal-
owanymi wcześniej, często przez cała rodzinę,
jajkami. 

Święta  Wielkanocne  to święta rodzinne ściśle
wpisane w  kulturę polską  i chrześcijańską, o
wyjątkowo bogatej symbolice, to szczególnie
głębokie przeżycie religijne dla wszystkich kato-
lików. Tradycja Świąt Wielkanocnych przekazy-
wana następnym pokoleniom ma swój wymiar
zarówno w sferze wartości rodzinnych, chrześci-
jańskich jak  i naszej tożsamości narodowej. Dlat-
ego właśnie  należy ze szczególną starannością ją
pielęgnować i przekazywać naszym dzieciom oraz
wnukom w czasach, kiedy  kultywowanie tradycji
postrzegane jest czasami jako cywilizacyjne zaco-
fanie.

Pogodnych, radosnych i rodzinnych Świąt
Wielkanocnych 

życzy Ewa Łagowska- Okołowicz

WESOŁE JAJA

- 9 jaj
- 2 plastry łososia
- 7 łyżek śmietankowego twarożku
- 5 - 6 orzechów włoskich
- 5 oliwek
- bazylia, pietruszka, szczypiorek , sól i pieprz

Jajka ugotować na twardo, obrać i przekroić
na połówki. Z wydrążonych żółtek i pozostałych
składników robimy 3 pasty do nadziewania jaj.

Pasta łososiowa- plastry łososia drobno
kroimy, dodajemy 2 łyżki twarożku, 3 żółtka i
posiekany szczypiorek, sól i pieprz do smaku.

Pasta orzechowa- posiekane orzechy łączymy
z 2 łyżkami twarożku, 3 żółtkami i zielona
pietruszką, solimy i pieprzymy do smaku.

Pasta oliwkowa- drobno krojone oliwki dodaje-
my do 3 łyżek serka, 3 żółtek, bazylii, solimy i
pieprzymy do smaku.

ŻUREK Z CHRZANEM

- 5 szklanek wywaru z wędzonki (szynka, boczek,
polędwica)
- 2 szklanki zakwasu żytniego
- 1/2 szklanki gęstej śmietany
- 20 dkg wędzonej kiełbasy (lub zamiennie
gotowane jajka)
- 1/2 łyżeczki mielonego kminku
- 5 łyżek startego chrzanu
- sól, pieprz

Wywar z wędzonki wymieszać z zakwasem,
zagotować, przyprawić kminkiem, solą i
pieprzem. Śmietanę zmiksować z chrzanem i
kilkoma łyżkami zupy. Wlać do zupy, wymieszać i
podgrzać. Kiełbasę pokroić i rozłożyć w talerzach.
Zalać gorącą zupą. ( można podawać z połówka-
mi gotowanych jaj)

BIAŁA KIEŁBASA W GLAZURZE

- 1 kg białej kiełbasy
- 2 łyżki oleju
- glazura: 1/2 szkl żurawiny, 4 łyżki startego
chrzanu, łyżka czystej wódki

Kiełbasę ponakłuwać, włożyć do garnka, zalać
wodą i zagotować. Zmniejszyć płomień  i
gotować około 15 min. Wyjąć, przestudzić i pos-
marować starannie olejem. Włożyć do naczynia
żaroodpornego i piec w temp. 180°C. Wymieszać
składniki glazury. Kiedy kiełbasa się zrumieni,
posmarować glazurą. Po 10 minutach wyjąć i
przełożyć na drugą stronę, posmarować resztą
glazury i piec kolejne 10 minut.

BABA WIELKANOCNA
DROŻDŻOWA

- 2 szkl maki
- 5 dkg drożdży
- 4 żółtka
- jajko
- 2/3 szkl mleka
- 2/3 szkl cukru
- 10 dkg masła
- 1/2 szkl rodzynków
- masło i mąka do formy
- 1 szkl. cukru pudru
- cytryna
- wódka. 

Drożdże rozetrzeć z łyżką cukru. Do miski wsy-
pać jedną niecałą szklankę mąki, wlać gorące
mleko, dokładnie wymieszać. Odstawić na kilka
minut do przestygnięcia. Dodać drożdże i
wymieszać. Zaczyn  odstawić w ciepłe miejsce do
podrośnięcia. Masło stopić i przestudzić. Żółtka
utrzeć z połową cukru i dodać do zaczynu. Dodać
resztę mąki, jajko i pozostały cukier.

Dokładnie ucierać aż w cieście zaczną tworzyć
się pęcherzyki. Nie przerywając ucierania wlewać
masło. Dodać rodzynki i  ew. otartą skórkę z
cytryny. Ponownie wyrobić i  odstawić do
wyrośnięcia. Natłuszczoną i posypaną mąka
formę napełnić do połowy i ponownie zostawić
do wyrośnięcia. Piec około 40- 50 minut w tem.
170°C.

Cukier puder, łyżkę wódki i sok z cytryny
utrzeć na lukier. Polukrować babkę.
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DObRE RADY

PANi EWY

Tradycje
ŚwiąT wielka-

nocnych 

Wielkanoc, Pascha, Niedziela Wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie – najstarsze i
najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystu-
sa. Jego ostatnie dni przed ukrzyżowaniem obfitowały w jakże istotne dla chrześcijan
historyczne wydarzenia. To między innymi wjazd Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmo-
wą, Ostatnia Wieczerza, ukrzyżowanie a na koniec radosne zmartwychwstanie Chrystusa.  
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Co słychać w Olimpii?

SPORT

22/23 II ul.  Świer-
czewskiego. Kradzież
dwóch pił spalinowych
(700 zł) do drewna z ga ra -
żu Rafała Sz.

27 II ul. Kościuszki -
magazynek zewnętrzny
mar ketu Carefour. Alek-
sander Sz. i Jarosław W.
włamali się, by ukraść 8

szt. plastikowych skrzynek.
Bez komentarza!

26/27 I I ul . Świer-
czewskiego. Włamanie do
garażu i kradzież sprzętu
wędkarskiego o wartości 2
tys. zł, własności Jacka J.

4 III ul. Chopina. Alek-
sander Sz. i Łukasz O. wła-
mali się do pomieszczenia
gospodarczego Jolanty I,
by wynieść drobne przed-
mioty metalowe o wartości
180 zł, które następnie
„upłynnili” w skupie zło -
mu. Po interwencji policji
skradzione rzeczy szybko
wróciły do właścicielki.

5/6 III ul . Kolejowa.
Nieznani, póki co, spraw-
cy wyłamali zamek, dostali
się do mieszkania, ale z
nieustalonych jeszcze
powodów nic nie ukradli.

10 III Dzięki kamerom
monitoringu leśnego Nad -
leśnictwa Jagiełek zatrzy-
mano kłusownika, Rober-
ta W., który dwa dni
wcześ niej w miejscowości
Łęciny, zostawił wnyki na
zwierzynę łowną.

II-  12 III Z ekranów
dźwiękochłonnych przy
trasie s-51 nieznani spraw-
cy wymontowali 2 szt,
drzwi o wartości ok. 4 tys.

zł, własność GDDKiA w
Olsztynie.

15 XII-  10 III 2015
Gospodarstwo Rybackie w
Czarcim Jarze. Kradzież
1000 kg pstrąga tęc-
zowego o wartości 90 tys.
zł. Poszkodowanym jest
Rafał Ch.

3 I II Rafał G. został
okradziony z zegarka, ko -
mórki i laptopa (łącznie
1500 zł) przez ustalonych
już sprawców, bezpośred-
nio po wspólnym spoży-
waniu napojów wy sko -
kowych. Okazuje się, że
alkohol faktycznie szko dzi!

25 III Elgnówko. Łukas-
zowi Sz. przedstawiono
zarzuty tzw. naruszenia
miru domowego (wdarcie
się siłą do mieszkania) i
uszkodzenia mienia (tutaj
zniszczenie drzwi) u Anny
Z. Jest również podejrzany
o kradzież por tfela z
pieniędzmi w kwocie 500
zł. w mieszkaniu Ce liny B.
przy ul. Sien kiewicza.

W o ma wia nym ok re sie
po lic ja zat rzy ma ła też 3 o -
so by po szu ki wa nych, 21
do wo dów re jes tra cyj nych,
1  prawo jazdy o raz 3 o so -
by do wyt rzeź wie nia.

Dla piłkarzy drużyny występującej w III lidze,
przerwa zimowa już się skończyła, na początku
kwietnia wystartują pozostałe ligi. Nasz I zespół
rozegrał dwa mecze i zdobył w nich 4 punkty. W
pierwszym,  wyjazdowym - 14 marca 2015r. z
Płomieniem Ełk, wywalczył remis 2:2. Zwycięstwo
było blisko, ponieważ do 80 min. prowadziliśmy
2:1 i mieliśmy trzy bardzo dobre sytuacje na pod-
wyższenie wyniku. Pozostał maleńki niedosyt, ale
remis wywalczony z zespołem tej klasy należało
uznać za dobry prognostyk dalszych rozgrywek.
Bramki dla naszego zespołu strzelili: Mateusz
Różowicz i Karol Narojczyk.

W drugim wiosennym meczu (w Olsztynku)
przeciwnikiem naszych III ligowców była drużyna
od lat grająca na tym szczeblu rozgrywek - KS
Wasilków. Goście zaprezentowali się  solidnie i
mimo porażki 0:2 zostawili po sobie dobre wrażenie. 

Piłkarze Olimpii rozegrali dobry mecz, mimo
twardej i ambitnej postawy gości zasłużenie
zdobyli 3 punkty (bramki: Mateusz Różowicz i
Karol Narojczyk) . Kolejny mecz rozegrany

zostanie 28 marca w Gołdapi. Życzymy piłkar-
zom zdobycia punktów na tym trudnym terenie.

Pozostałe nasze zespoły przygotowując się do
rundy wiosennej trenują i rozgrywają mecze
sparingowe. Najmłodsi piłkarze (a jest ich ponad
40 w 2 grupach),  trenujący pod okiem Tomasza
Wilka, chętnie uczestniczą w treningach. Mają już
za sobą swój pierwszy turniej,  rozegrany w
Gietrzwałdzie. Na 12 startujących drużyn nasze
„maluchy” zajęły 7 miejsce, jak na pierwszy raz to
nieźle.

Grupa „młodzik”, prowadzona przez trene ra
Rafała Argalskiego, brała udział w programie
MOPS w Olsztynku pod nazwą „Piłkarskie ABC”,
w tym w spotkaniu, które na zaproszenie zarządu
Olimpii przeprowadziła policjantka - aspirant
Joanna Rogozińska z KP w Olsztynku. Poruszane
były tematy problemów i zagrożeń wynikają-
cych z używania alkoholu, narkotyków i do -
pa laczy. 

Efektem współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej był zakup dresów dla wy mie -

nionej grupy sportowców, dofinansowany ze
środków przeciwdziałania alkoholizmowi, za co
dziękujemy Pani Dyrektor Ewie Szerszeniewskiej i
mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Zarząd MKS „Olimpia” w Olsztynku po nownie

zwraca się z prośbą o przekazywanie na nasz klub

1% podatku przekazywanego na rzecz Organiza-

cji Pożytku Publicznego. Po niżej podajemy dane

do przekazywania wpłat:

MKS OLIMPIA OLSZTYNEK 
KRS 0000086043 

W związku z nadchodzącymi Świętami w  imie-

niu zarządu oraz sportowców MKS Olimpia Olsz-

tynek pragnę złożyć wszystkim naszym Spon-

sorom, Kibicom oraz Sympatykom życzenia

zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt Wielka-

nocnych.   

prezes zarządu

Kazimierz Borkowski
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 15 kwietnia pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nagro-
dę - obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa . Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: "Nic dwa razy się nie zdarza". Nagrodę
wylosowałi Elżbieta i Waldemar W.  z ul. Szkolnej.

30

32

18

1

23

4 1313 20

24

31

57

6 12

33421

22 8

2725

2

1110

26

1914

35

28

9

1533

17

2916

Poziomo: 2) kij w zapałce, 4) różany, 6) z kabaretem

elita, 7) gwiazdozbiór, 8) chiński owoc, 10) podnosi

oglądalność, 12) goła teczka, 13) nie lubi

Mośka, 14) zewnętrzny, 15) przywódca w

lejcach, 17) czas papieża, 

19) tyka, 20) konserwant, 

23) produkuje powozy, 

24) kapitalizm państwowy,

26) klacz wojskowa, 

27) bez kantów, 

28) do transportu ze

Szwecji, 29) do trzech

razy, 33) psucie piwa, 

34) gra najwyżej

Pionowo: 1) wolny na

uczelni, 2) posąg grecki, 

3) z Bałtykiem, 

4) naczyniowiec, 5) miasto

w Stanach, 7) magik

niewymowny, 9) kursant na

statku, 11) szaraczek, 

12) klub abstynentów, 

13) krążownik handlowy, 

14) katedralny, 16) daje i

odbiera, 17) cześć prezentacji,

18) zamek – uczelnia, 

21) łagodny prawnik, 22) zatrzy-

muje wodę, 25) ćwiczenia

mechanicz ne, 28) do oddychania

w wodzie, 30) nad Arabem, 

31) pieniężny, 32) tłok w stolarni

Krzyżówka sponsorowana przez restaurację:
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6 III Wieczór pełen niespodzianek! Bur-
mistrz Olsztynka Pan Artur Wrochna zaprosił
Panie z naszej gminy na tradycyjne już
obchody Dnia Kobiet. W tym roku gościliśmy
Kapelę Jakubową z Olsztyna oraz Olsz-
tyńskiego Iluzjonistę Łukasza Ogonowskiego.
Były śpiewy, tańce oraz wspólne pokazy
iluzji. Na Panie czekał słodki poczęstunek i
niezwykle miła atmosfera.

8 III Dire Straits w Olsztynku! Miejski
Dom Kultury był organizatorem koncertu
zespołu SOLID ROCK. W skład zespołu
wchodzą instruktorzy MDK - Andrzej Waluk,
Zbyszek Chrzanowski, Przemek Lenart oraz
Maciek Hacia, którzy inspirują się twórczoś-
cią Marka Knopf lera. Frekwencja była
niezwykle wysoka i kino Grunwald dawno nie
widziało takiej ilości publiczności na koncer-
cie muzycznym.

13 III W Gimnazjum im. Noblistów Pols-
kich wystąpił Kabaret Moralnego Niepokoju
z programem "Jerzyk dzisiaj nie pije". To
najnowszy program kabaretu, który stał się
typowym zbiorem skeczy i piosenek tworzą-
cych typowy obraz rzeczywistej Polski i Po laków. 

13 III „Pamiętajcie Wy o mnie, co sił! Co
sił”. Pod tym hasłem, w Miejskim Domu Kul-
tury w Olsztynku odbyła się edycja Festiwalu
Piosenki i Poezji im. Jacka Kaczmarskiego.
W konkursie wzięło udział ponad 40
miłośników twórczości tego poety. Interpre-
tacjom poezji i piosenki nie było końca. Grat-
ulujemy wszystkim zwycięzcom!

14 III Wyróżnienie w Morągu! W sali wid-
owiskowo - kinowej Morąskiego Domu Kultu-
ry odbyła się czwarta edycja konkursu
gitarowego „Kolaż Dźwięków”. Nasz zespół
"SZARLOTKA" otrzymał wyróżnienie. Ko -
mis ja doceniła wspaniałą grę i mistrzowskie
wykonanie prezentowanych ut wo rów. Gratu-
lujemy!

28 III Jarmark Wielkanocny w Olsztynku.
W tym roku swój udział zapowiedziało blisko
50 wystawców, którzy oferowali świąteczne
wypieki, domowe wędliny, pisanki, palmy i
ręcznie robione ozdoby wielkanocne. W Sa lo -
nie Wystawowym w Olsztynku wystąpili olsz-
tyneckie przedszkolaki, uczniowie Powiatowej
Szkoły Muzycznej oraz Olsztynecki Chór Ka -
meralny Arte del Canto.

31 III BÓG NIE UMARŁ! To kolejne
zaproszenie do Kina Grunwald. Naj głoś -
niejszy film religijny ostatnich lat. Kilka mie -
sięcy temu był wielkim przebojem kinowym w
USA. Od 6 marca w polskich kinach.

Wkrótce:

17 IV  wokalistki „Studia Wokalnego P.
Marii” wezmą udział w VI Wojewódzkim
Przeglądzie Wokalnym „Komu Piosenkę” w
Bartoszycach 

20 IV „Studio Wokalne P. Marii” zaprezentu-
je Olsztynek podczas XI Stawigudzkich
Spotkań Wokalnych „Kamerton 2015”

25 IV Otwarcie Parku Rozrywki Aktywnej w
Butrynach -  wystąpią „Wariatki” i
„SolidRock”

30 IV zakończą się eliminacje środowiskowe
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
„Spotkania z poezją”

Kronika MDK-u

SolidRock gra Dire Straits Dzień Kobiet w Gimnazjum

Wspólne zdjęcie tuż po występie Kabaretu Moralnego Niepokoju
Wspólne zdjęcie tuż po występie Kabaretu Moralnego Niepokoju

Olsztynecki Jarmark Wielkanocny

Wypełniona sala podczas występu Kabaretu Moralnego Niepokoju



ALBO 3 (226) Marzec 2015 r Strona 23



Olsztynecki Jarmark Wielkanocny


