
Cena 2,00 zł Nr 4 (191) Kwiecień 2012 r. I S S N  1 2 3 1 - 9 0 2 3

Wieści z
magistratu

str. 4

Majówka 2012

Coś z historii

Kriegsgefangenenpost

(Poczta jeniecka)

str. 6-7

Perły 
na podium 
w Warszawie

str. 10

- Wiele było pomysłów zorganizowania
muzeum miejskiego w  Olsztynku - tłumaczył
Artur Wrochna - Koncepcja powstania multime-
dialnego muzeum upamiętniająca dzieje miasta,
w tym tragiczne losy jeńców Stalagu I B Hohen-
stein, zostanie wreszcie zrealizowana z udziałem
unijnych środków. 

Ekspozycja powstanie w części pomieszczeń

ratusza, który zostanie odnowiony w całości.
Autorką wniosku jest sekretarz miasta, Monika
Wadowska, a impulsem do utworzenia muzeum
stało się zarówno odkrycie pieczęci miejskich jak
i umożliwienie szerszego udostępnienia pamiątek
po jeńcach dawnego obozu jenieckiego (obecnie
w Gimnazjum im. Noblistów Polskich). Orygi-
nalne przedmioty będą prezentowane w gablo-

tach muzeum, ale część ekspozycji będzie miała
charakter multimedialny, aby przyciągnąć dzieci
i młodzież. Muzeum powinno być gotowe do
grudnia 2014 r. Prace mają objąć adaptację pod-
dasza, zagospodarowanie dziedzińca, ratuszowej
wieży i remont miejskiej biblioteki. Na ten cel
gmina otrzymała dofinansowanie unijne w wyso-
kości blisko 3,5 mln zł. Na remont pozostałej
części gmina musi wyłożyć środki własne. War-
tość całego projektu to ponad 6,5 mln zł. 

Należy podkreślić, że była to najwyżej ocenio-
na inwestycja turystyczna na Warmii i Mazurach
wśród projektów zgłoszonych w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013.

30 marca Burmistrz Artur Wrochna i Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Protas podpisali umowę na utworzenie nowego obiektu muzealnego w Olsztynku. 
- Jesteśmy już na finiszu kontraktowania funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego
i staramy się wybrać najbardziej wartościowe przedsięwzięcia. Do takich właśnie należy
utworzenie muzeum w ratuszu w Olsztynku - podkreślał na spotkaniu z samorządowcami
marszałek.

W ratuszu powstanie muzeum miejskie

Wiosna zawitała
do nas w całej kra-
sie, dlatego z przy-
jemnością  zaprasza-
my Państwa na
Olsztynecką Majów-
kę. Warto aktywnie 
i rodzinnie spędzić
pierwszy majowy
weekend,  np. biorąc
udział 1 maja w
otwarciu sezonu
turystyki aktywnej
„Na Szlaku”. Zapra-
szamy do udziału 
w  rajdzie rowero-
wym i spływie kajakowym. Na polu
namiotowym w Swaderkach będzie cze-
kać ognisko, kiełbaski i gorąca herbata. 
2  maja amatorów ciężkiego brzmienia
gitar i motocykli zapraszamy na  Olszty-
neckie Konfrontacje Zespołów Rocko-
wych PRO-ROCK. Będzie się działo! 
W części konkursowej zagrają zespoły
nie tylko z naszego regionu. Konkursowi
towarzyszyć będzie II Olsztynecki Zlot
Motocykli (od 15.30  pokaz  ratownic-
twa, parada, konkursy). Wieczorem
zapraszamy na koncert laureatów.
Gwiazdą PRO-ROCKA będzie Lipa –
Tomasz Lipnicki, legendarny lider zespo-

łu SHE i ILUSION, tym razem z zespo-
łem LIPALI. Potem już tylko dyskoteka
pod gwiazdami.  3 maja przenosimy się
na teren gimnazjum. Festyn rozpocznie-
my turniejem tenisa ziemnego na boisku
Orlik. W międzyczasie - dla dzieci gry 
i zabawy. Później  na boisku do piłki
nożnej mecze w kat. orlików, juniorów 
i oldbojów. Program tegorocznej majów-
ki obfituje w wiele atrakcji, nie tylko dla
najmłodszych czy młodzieży, ale również
dla starszych. Wszystkich mieszkańców 
i gości serdecznie zapraszamy. Program
majówki w numerze.

Organizatorzy

Olsztynecka
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Nowe mieszkania na sprzedaż!

Przedsiębiorstwo Budowlane „ATRIUM” oferuje na sprzedaż mieszkania 

w nowo budowanych budynkach w Olsztynku przy ul. Wędkarskiej



Informacja Turystyczna w Olsztynku, która
swoimi zadaniami propaguje wiele ciekawych
inwestycji w nasze miasto i gminę po raz kolejny
podrzuciła nam ciekawy pomysł - ofertę konkur-
su dla miejscowości do 20 tys. mieszkańców na
stworzenie przyjaznego miejsca spotkań, z bez-
płatnym dostępem do Internetu. Pani Agnieszka
Lewandowska zaangażowała się w tę inicjatywę 
i szybko znalazła dla nas przedstawiciela 
z urzędu miejskiego (wymóg konkursu). Po
wstępnych rozmowach Kierownik Jadwigi Lip-
skiej z Burmistrzem Arturem Wochną zdecydo-
waliśmy się wziąć udział w akcji.

Konkurs ogłoszony został przez Firmę Orange
pt. Pracownie Orange. Wszyscy zainteresowani
mogli zgłaszać swoje wnioski on-line do 16
marca 2012. Spośród 751 wniosków zgłoszonych
do programu wyłoniono zwycięską 50-ka. Wyni-
ki ogłoszono 6 kwietnia 2012 na stronie interne-
towej www.pracownieorange.pl .

Miło jest nam się pochwalić, iż Warsztaty
Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na

Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
w Olsztynku znalazły się w gronie finalistów.
Ponadto, zostaliśmy wybrani jako jedna z pięciu
pilotażowych lokalizacji. Przez kilka dni pracow-
nicy i uczestnicy WTZ ze wszystkich sił przygo-
towywali pomieszczenie starej pracowni kompu-
terowej do nowej aranżacji. W Pracowni Orange
znajdą się trzy stanowiska z bezpłatnym
dostępem do Internetu, nowoczesne meble, kon-

sola SP3 do gier oraz 40 calowy telewizor.
Mamy nadzieję, że nasza Pracownia Orange sta-
nie się nie tylko centrum spotkań młodzieży,
seniorów czy dzieci, ale też unikalną, otwartą
przestrzenią informacji, miejscem dzielenia się
pomysłami i wspólnego działania na rzecz miasta
i gminy Olsztynek.

Osoby zaangażowane w powstanie pracowni -
grupa projektowa: lider Anna Kartaszewicz 
i członkowie: Jadwiga Lipska, Helena Breczko,
Iwona Panasiuk-Kowalewska, Barbara Lacho-
wicz, Paweł Wołk i przedstawiciel z urzędu miej-
skiego Wioletta Pietrzykowska.Osoby zaangażo-
wane w przygotowanie pomieszczenia: Andrzej
Błaszczuk, Janusz Lewandowski, Jacek Karwow-
ski, Kamil Argalski, Adam Żurawek, Marcin
Sokolnicki, Agnieszka Klus, Agnieszka Stupak,
Katarzyna Kominek, Agnieszka Linowiecka,
Bogdan Gruszczyński, Anna Kartaszewicz, Hele-
na Breczko, Paweł Wołk, Barbara Wojtaś.

Zapraszamy WSZYSTKICH mieszkańców
miasta i gminy Olsztynek do bezpłatnego korzy-
stania z Pracowni Orange.

Termin oficjalnego otwarcia i dni f-cjonowa-
nia pracowni zostaną podane na stronie
www.olsztynek.pl , www.wtzolsztynek.cba.pl 
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Celem podstawowym i zarazem
strategicznym olsztyneckiego Ratu-
sza jest zagospodarowanie specjal-
nej strefy ekonomicznej w Olsztyn-
ku, która już niebawem przyjmie do
swojego grona kolejny liczący się
podmiot gospodarczy. Bardziej
szczegółowa informacja na ten te-
mat ukaże się w najbliższym czasie.
Tereny strefy z założenia są prze-
znaczone pod inwestycje generujące
nowe miejsca pracy. Przedsiębiorcy
prowadzący działalność na tym
obszarze mają prawo korzystania 
z pomocy publicznej, dzięki czemu
samorządom łatwiej jest pozyskać
potencjalnych inwestorów. 

Nie tylko jednak specjalna strefa
ekonomiczna wymaga zagospodaro-
wania. Od kilku miesięcy podejmo-
wane są działania, których zamie-
rzeniem jest odbudowa wizerunku
śródmieścia. Mam tutaj na myśli
ulicę Składowa, przy której znajdują
się obecnie garaże. Decyzja o ich
wyburzeniu nie była łatwa, choć nie
można powiedzieć, że była nieocze-
kiwana. Centrum miasta, które
zazwyczaj odpowiada za pierwsze
wrażenie, powinno być wizytówką
całej naszej gminy. 

Miejscem, które wy-
maga podobnych działań,
jak centrum jest targowi-
sko miejskie. Również
temat niełatwy. Niektórzy
handlujący boją się, że ich
sytuacja się pogorszy. Obawa
przed zmianą jest cechą ludzką.
Trzeba jednak pamiętać, że zmiana
jest także szansą na poprawę stanu
obecnego. W tym przypadku, pozy-
skanie środków unijnych pozytyw-
nie zmieni oblicze tego miejsca. 

Przy okazji tych wszystkich dzia-
łań, doszły do mnie informacje
dotyczące ogródków działkowych
przy ulicy Daszyńskiego. Postano-
wiłem zatem zweryfikować te wie-
ści, ponieważ w żadnym przypadku
nie pochodziły z wiarygodnego
źródła. Każdy kto choć przez chwilę
zastanowi się nad atrakcyjnością
inwestycyjną tego terenu dojdzie
zapewne do wniosku, że jest to
miejsce odpowiednie do podejmo-
wania dużych przedsięwzięć.
Pozwolę sobie tutaj jednak przed-
stawić fakty, do których udało mi
się dotrzeć. Z zapewnień burmistrza
Olsztynka wynika, że jeżeli pojawią
się konkretne plany zagospodarowa-

nia terenów przy ulicy Daszyńskie-
go, to w pierwszej kolejności
dowiedzą się o tym działkowcy.
Nastąpi to oczywiście w odpowied-
nim czasie, który określono na
minimum 2 lata przed ewentualnym
zagospodarowaniem tego miejsca.
Nie ma zatem podstaw do tego by
sądzić, że ktoś chce komuś coś na-
gle odebrać i zaproponować gorsze
warunki. Oczywiście należałoby
uwzględnić czynnik losowy, którym
może być pojawienie się inwestora
zainteresowanego tą lokalizacją.
Jednak i taka sytuacje będzie wyma-
gała wcześniejszych konsultacji 
z mieszkańcami. Jestem pewien, że
zarówno Burmistrz Olsztynka, jak 
i radni zdają sobie sprawę z tego, że
reprezentują różne środowiska 
i powinni szukać różnych rozwią-
zań, aby nikt nie poczuł się w żaden

sposób pokrzywdzony. Przy okazji
zachęcam do weryfikowania wszel-
kich informacji w urzędzie miej-
skiej lub u radnych, chociażby pod-
czas dyżurów. 

Każdy z nas jest członkiem
wspólnoty i powinno zależeć nam
na poprawie sytuacji materialnej
całego społeczeństwa. Skoro można
poprawić wizerunek Olsztynka,
tworząc przy okazji lepszy klimat
do powstawania nowych miejsc
pracy, to czy nie warto tego robić?
Nikt nie broni nikomu dostępu do
informacji i nie blokuje możliwości
do wypowiadania się. Ważne, aby
zachować podstawowe zasady dys-
kusji i by nie zapominać o tym, co
w efekcie podejmowanych działań
zamierzamy osiągnąć. 

Roger

NIe BóJMy SIę ZMIAN
Priorytetem w działalności władz samorządowych powinny

być czynności, których celem będzie powstawanie nowych
miejsc pracy. Zapewnia to poprawę życia mieszkańców. Reali-
zując taką politykę, nie zawsze jednak można spotkać się 
z aprobatą, która zazwyczaj wynika z innych czynników, 
aniżeli niechęci do tworzenia nowych etatów.

Pracownia Orange w WTZ
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WIEŚCI Z MAGISTRATU

Dokument Kongregacji Kultu Bożego 
i Sakramentów Stolicy Apostolskiej przekazał
Burmistrzowi Olsztynka Arturowi Wrochnie jego
ekscelencja Metropolita Warmiński Ks. Arcybi-
skup dr Wojciech Ziemba. 

Wszystko zaczęło się w 2009 r. kiedy to pro-
boszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Olsztynku ks. Dziekan Sta-
nisław Pietkiewicz oraz władze miasta złożyły
wniosek do Komisji Episkopatu Polski, a następ-
nie do Watykanu o ustanowienie św. Piotra pa-
tronem Olsztynka. 

Abp Wojciech Ziemba ocenił pomysł władz
Olsztynka jako genialny, za który społeczeństwo
będzie zawsze wdzięczne. Nawiązał również do
odnalezionych pieczęci z wizerunkiem postaci
świętego, które – zdaniem metropolity – świad-
czą o ścisłych relacjach Olsztynka z Rzymem.
Przypomniał również wspomnienia Jana Pawła
II, który niezwykle ciepło wspominał „przymuso-
wy” nocleg na dworcu w Olsztynku. Burmistrz
Artur Wrochna również podkreślał wielowieko-
wą obecność postaci pierwszego papieża  wśród

mieszkańców miasta, najpierw jako patrona
pierwszego kościoła parafialnego w Olsztynku
(dziś Salon Wystawowy MBL), a później rów-
nież  herbu miejskiego. 

Dzieje herbu, odnalezionych pieczęci i postaci
świętego zostały przybliżone przez młodzieżową
radę miejską oraz prezentację przygotowaną
przez pracowników urzędu miejskiego. Bur-
mistrz wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Miej-
skiej Ireną Pisarewicz przekazali metropolicie
akwarelę Cezarego Długowskiego z sylwetką
dawnego kościoła parafialnego. Następnie prze-
kazali oprawione kopie dokumentów Kongrega-
cji księdzu dziekanowi. 

Uroczystość uświetnił występ kwartetu
smyczkowego „Avista” z Olsztyna. Uczestnicy
sesji byli wyraźnie poruszeni tym niecodziennym
wydarzeniem. Oto pieczęć ze św. Piotrem od-
cisnęła swój niezatarty ślad na historii Olsztynka,
tak jak dokument Kongregacji  utrwalił na
zawsze nasze miasto na kartach dziejów Stolicy
Apostolskiej.

Zespół red. UM w Olsztynku

W sobotę 31 marca w Gimnazjum im. Noblistów Polskich odbył się koncert promujący
utworzenie w Olsztynku filii Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach. Koncert 
z batutą i humorem poprowadził dyrektor PSM w Dywitach Janusz Ciepliński. 

Dyrektor serdecznie podziękował inicjato-
rom pomysłu założenia szkoły muzycznej 
w Olsztynku: Staroście Olsztyńskiemu Miro-
sławowi Pampuchowi, Burmistrz Olsztynka
Arturowi Wrochnie, Radnemu Powiatu Olsz-
tyńskiego Januszowi Dembińskiemu oraz
dyrektor gimnazjum Irenie Jędruszewskiej za
życzliwe przyjęcie.

Warto wymienić wykonawców tego znako-
mitego koncertu: Orkiestra Dęta PSM I i II st.
im. F. Chopina w Olsztynie, uczniowie PSM
Dywity: Justyna Barańska, Julianna Sawońska,
Natalia Kapitan, Patrycja Szczęsna, Emilia
Gall, Aleksander Kukliński, Maciej Gajcy,
Aleksandra Sokołowska, Justyna Sierżant,
Konrad Szczęsny, duet akordeonowy nauczy-
cieli PSM Dywity Joanna Górnik i Ariel
Ludwiczak oraz Orkiestra Suzuki. Na zako-
ńczenie Orkiestra Dęta PSM w Olsztynie
zagrała suitę z musicalu „My Fair Lady” F.
Loeve’a i „Caravan” D. Elingtona. Licznie
zgromadzonym rodzicom Janusz Ciepliński, z
uczennicą Pauliną Trojan, zademonstrował
przebieg egzaminu do szkoły muzycznej.
Przedstawiono również młodą i utalentowaną
kadrę nauczycielską. A po koncercie dzieci 
i rodzice mogli porozmawiać z nauczycielami,
zobaczyć z bliska instrumenty oraz uzyskać
odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące
przyszłej nauki w szkole. Wielkie brawa 
i podziękowania należą się dyrektorowi Cie-
plińskiemu za znakomitą organizację i brawu-
rowe poprowadzenie koncertu. Pomysł się zro-

dził, był koncert promocyjny, a teraz tylko
egzamin wstępny, zakup instrumentu i regular-
ne uczestniczenie w zajęciach… Można zatem
powiedzieć, że część sukcesu mamy już za
sobą, teraz wszystko zależy od naszych drogich
rodziców i ich uzdolnionych muzycznie
pociech.

Olsztynek na wysoką nutkę

Kopia Cudownego 
Obrazu w Olsztynku

14 kwietnia na olsztyneckim rynku mieszkań-
cy, z ks. Dziekanem Stanisławem Pietkiewi-
czem na czele, powitali honorową asystę moto-
cyklową Stowarzyszenia Międzynarodowy
Motocyklowy Rajd Katyński peregrynującą 
z kopią Cudownego Obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej. Wydarzenie to godnie rozpo-
częło sezon motocyklowy w ramach IX Zlotu
Gwiaździstego im. ks. Ułana Zdzisława
Jastrzębiec Peszkowskiego z Jasnej Góry do
Gietrzwałdu. Następnie asysta, wraz z ks. dzie-
kanem, udała się na uroczystości do Sanktu-
arium Maryjnego w Gietrzwałdzie. Asyście
towarzyszyli olsztyneccy motocykliści z grupy
OMD. Dla licznie zgromadzonych mieszkań-
ców krótka modlitwa przed Cudownym Obra-
zem Matki Boskiej Częstochowskiej było wzru-
szającym przeżyciem. Niewiele miejscowości
na długiej trasie peregrynacji miało możliwość
powitania w swoich progach kopii cudownego
obrazu.

Młodzieżowa Rada 
Miejska ma swoje logo!

Miło nam poinformować, że rozstrzygnięty
został konkurs na logo Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Olsztynku. Komisja konkursowa
wybrała najlepszą propozycję z 16 zgłoszonych
do konkursu. Zwyciężył projekt Bartosza
Zembrzuskiego z Olsztynka! Zwycięski projekt
można podziwiać na załączonym obrazku. Lau-
reat otrzyma dysk zewnętrzny 320 GB.

W imieniu młodzieżowej rady miejskiej gra-
tulujemy zwycięzcy i dziękujemy wszystkim
uczestnikom za nadesłane projekty.

Ruszają zapisy do szkoły muzycznej

Rodziców uczniów zainteresowanych nauką 
w Powiatowej Szkole Muzycznej I Stopnia 
w Dywitach - Filia w Olsztynku informuje-
my, że można już składać podanie o przy-
jęcie do tej szkoły w sekretariacie Gimna-
zjum im. Noblistów Polskich, ul. Górna 5.
Egzamin wstępny odbędzie się 23 czerwca 
w Gimnazjum im. Noblistów Polskich.
Druki podań dostępne są na stronie 
www.olsztynek.pl

Turniej Tenisa Stołowego

Zachęcamy do udziału w Turnieju Tenisa Sto-
łowego o Puchar Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Olsztynku, który odbędzie się podczas Olsz-
tyneckiej Majówki 2012. Więcej informacji
udziela koordynator turnieju - Maciej Czepe 

e-mail: czepe.m@onet.pl

Święty Piotr oficjalnie patronem Olsztynka
Dzień 27 marca zapisał się szczególnie na kartach historii naszego miasta. Tego dnia odbyła

się XIV uroczysta sesja Rady Miejskiej w Olsztynku, zwołana z okazji przekazania dokumentu
Stolicy Apostolskiej zatwierdzającego wybór Świętego Piotra Apostoła na Patrona Olsztynka.
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Hasło olsztyneckich Dni Biblii
jest fragmentem wypowiedzi św.
Hieronima, wielkiego teologa i tłu-
macza Biblii (Wulgaty, czyli pierw-
szego przekładu Pisma Świętego na
język łaciński). Słowa Hieronima
kierują naszą uwagę na Pismo Św. 
i zarazem mówią o nim coś ważne-
go. Dzięki Biblii bowiem możemy
znaleźć odpowiedzi na pytania kim
był Jezus, czego nauczał. Inaczej
mówiąc, Biblia jest jakby okulara-
mi przez które możemy dostrzec
obraz Jezusa Chrystusa. Doniosłość
tej prawdy czyni z Biblii księgę
poważaną, ale niestety mało czyta-
ną. Dlaczego tak jest? Wynika to
często z trudności czytania i rozu-
mienia tekstów Pisma, które 
w swojej zewnętrznej warstwie
zawiera ślady kultur i historii
sprzed ponad 2000 tysięcy lat (np.
poprzez rodzaje literackie). To
czyni często tę księgę niezrozumia-
łą. A tymczasem, jak podkreślają
teolodzy, ale i życiowe doświadcze-
nie ludzi obcujących z przesłaniem
Biblii, jest ona aktualną dla czło-
wieka każdego czasu i kultury. A co
więcej, zawiera ona życiowe i prak-
tyczne wskazówki, nie tylko chrze-
ścijanina. Pismo Święte jest więc
wciąż aktualnym przekazem odpo-
wiadającym na najważniejsze 
i podstawowe pytania dotyczące
sensu życia. 

Organizatorzy Ekumenicznych
Dni Biblii, dostrzegając tę prawdę,
postawili sobie za cel zachęcić

uczestników spotkania do codzien-
nej lektury Biblii oraz pomóc im
poruszać się po świecie biblijnych
tekstów. Wokół tego założenia zbu-
dowano program imprezy.

Po uroczystym otwarciu przez
Burmistrza Olsztynka Artura
Wrochnę rozpoczął się program
spotkania. W pierwszej kolejności
Towarzystwo Biblijne z Warszawy,
w osobie dyr. Małgorzaty Platajs,
przedstawiało prezentację na temat
„Biblia - księga przystępna i do-
stępna”. W prezentacji pokazano na
czym polega przekład (tłumacze-
nie) Pisma Św. na języki narodowe
i dlaczego tak ważnym jest udo-
stępnianie Biblii innym narodom 
w ich własnym języku – tzw.  języ-
ku serca, w którym modlą się do
Boga. Co ciekawe, dzięki prezenta-
cji słuchacze dowiedzieli się jak
bardzo kultura i język Biblii jest
obecna w językach europejskich, 
a szczególnie też w języku polskim.
Czasami nie zdajemy sobie sprawy,
że powszechne i na co dzień uży-
wane przez nas zwroty, pochodzą 
z historii zapisanych w Piśmie Św.
Wymienić tutaj możemy choćby np.
„stanąć jak słup soli”, „manna 
z nieba”, „umywać ręce”, „ziemia
obiecana”, „niewierny Tomasz”,
„kozioł ofiarny”, „kolos na glinia-
nych nogach”, „wilk w owczej
skórze” itd. W następnej części pro-
gramu wystąpił Piotr Szczepański,
artysta-grafik z Gdyni, który przed-
stawił, przez ułożone w formie

komiksu grafiki, Księgę Jonasza.
Prezentacja przesłania tej starote-
stamentowej księgi była dynamicz-
ną (bardzo swobodną i indywidual-
ną) interpretacją, wyraźnie nawią-
zującą do naszych polskich realiów.
Artysta pokazał jak bardzo uniwer-
salne i aktualne jest przesłanie tej
księgi, która obnaża drzemiącą
często w ludziach wierzących
pokusę traktowania innych wie-
rzących inaczej jako gorszych 
i bezwartościowych. W kolejnej
części programu Grzegorz Olek,
filolog klasyczny z Warszawy, 
w ciekawy sposób odpowiedział na
pytanie „Skąd się wzięła Biblia”.
Czyli w jaki sposób powstawały
księgi biblijne i jak przebiegał pro-
ces formowania się Kanonu Pisma
Św. W prezentacji, oprócz informa-
cji na temat sztuki interpretacji
(zasad tłumaczenia hebrajskich
zwojów i greckich manuskryptów
Biblii na języki współczesne), pod-
kreślono to, co decyduje o szcze-
gólnym charakterze Biblii. Jest nim
boska inspiracja poszczególnych
autorów ksiąg Biblii, a - mówiąc
precyzyjnie - współpraca pisarzy
biblijnych z Bogiem w przekazaniu
Jego poselstwa ludziom. To tym
samy określa sposób prawidłowej
lektury Pisma, która powinna
uwzględniać znajomość kultury 
i realiów społecznych czasów, 
w których powstawały dane księgi
oraz powinna być połączona 
z modlitwą do Boga, aby pomógł 
w rozumieniu czytanych tekstów.
Zwieńczeniem piątkowej ceremonii
były ekumeniczne nieszpory 
i wspólna modlitwa wszystkich
uczestników wydarzenia. Naboże-
ństwo wieczorne wspólnie prowa-
dzili ks. Dariusz Zuber (Kościół

Ewangelicko-Metodystyczny), ks.
Sławomir Piniacha (Kościół Rzym-
skokatolicki), pastor Marcin
Chrząszcz (Kościół Chrześcijan
Baptystów) i ks. Rafał Dawid
(Kościół Ewangelicko-Augsburski). 

Następnego dnia przed Salonem
Wystawowym odbywał się Maraton
Biblijny. W jego trakcie licznie
przybyli najmłodsi uczestnicy ze
szkoły podstawowej wzięli udział
w konkursie plastycznym. Na za-
kończenie całej imprezy wystąpił
raper A.R.C.I. Teksty A.R.C.I.ego
inspirowane są tekstami Pisma 
Świętego i doświadczeniem osobi-
stej wiary muzyka. 

Wydarzenie Ekumenicznych Dni
Biblii w Olsztynku było ciekawym
doświadczeniem współpracy chrze-
ścijan różnych wyznań. Pismo 
Święte jest bowiem wspólnym
dobrem wszystkich chrześcijan,
niezależnie od odmiennych tradycji
poszczególnych Kościołów. Wspól-
na inicjatywa olsztyneckich parafii
była dla organizatorów i uczestni-
ków pouczającym doświadczeniem.
Czasami bowiem inni chrześcijanie
wydają się nam niepotrzebni, bo
uważamy, że nasza tradycja wyzna-
niowa, duchowość jest wystarcza-
jąca i pełna. A właśnie dzięki spo-
tkaniu, dialogu z innymi jest możli-
we zobaczenie naszych własnych
ograniczeń i braków. Jezus Chry-
stus jest polifoniczny, jak pięknie
ujął to ks. Wacław Hryniewicz,
czyli Jego nieskończone bogactwo
dźwięków może oddać tylko orkie-
stra chrześcijańskich Kościołów, 
a nie jeden muzyk, jeden instru-
ment. Warto więc słuchać, rozma-
wiać i uczyć się od innych chrześci-
jan.

Ks. Dariusz Zuber

ekumeniczne Dni Biblii w Olsztynku
„Nieznajomość Biblii jest nieznajomością Chrystusa” – pod takim

hasłem w piątek i sobotę 13-14 kwietnia przebiegały ekumeniczne Dni
Biblii w Olsztynku. Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia
byli: Parafia ewangelicko-Metodystyczna w Olsztynku, Zbór Kościoła
Chrześcijan Baptystów w Olsztynku oraz  Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Bł. Anieli Salawy.

Występ rapera A.R.C.I.ego w Rynku Miasta
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Nasi dumni i dzielni
żołnierze zostali upokorzeni
i sponiewierani. Po krótkiej,
ale niezwykle zaciętej obro-
nie ponad 420 tysięcy
żołnierzy i oficerów polskich
trafiło do niewoli niemiec-
kiej. Sowieci przejęli ok. 250
tysięcy żołnierzy w tym kil-
kanaście tysięcy oficerów.
Niemcy uwięzili polskich
żołnierzy i podoficerów 
w obozach zwanych stalaga-
mi. Większość więźniów po
kilku miesiącach zwolniono
do domu, lub skierowano do
pracy przymusowej. Ofice-
rów osadzono w oflagach,
gdzie byli przetrzymywani
do końca wojny. Większość
z nich doczekała wyzwolenia. Sowieci wywieźli
jeńców do pracy przymusowej na Syberię. Ofi-
cerów zamknęli w obozach i w 1940 roku nie-
mal wszystkich wymordowali. Symbolem tej
zbrodni jest Katyń, jeden z obozów, w którym
zastrzelono strzałem w głowę ponad 4000 pol-
skich oficerów rezerwy, stanowiących elitę mło-
dej inteligencji. 

Wojna zerwała kontakty międzyludzkie.
Przez wiele tygodni rodziny nic nie wiedziały 
o swoich najbliższych. Przychodziły najgorsze
myśli, przecież zginęło tyle ludzi. Czekano więc
w napięciu na jakiekolwiek wiadomości o losie
swoich mężów, synów, braci czy innych bli-
skich. Dopiero po kilku tygodniach dotarły

informacje o jeńcach. Pierwsze wiadomości 
o pobycie w niewoli niemieckiej pochodziły 
z obozów przejściowych, tzw. dulagów. Po
przewiezieniu do obozów stałych umożliwiano
jeńcom wysyłanie zawiadomień do rodzin 
o fakcie dostania się do niewoli oraz o stanie
zdrowia. Zgodnie z postanowieniem Konwencji
Genewskiej z 1929 roku, którą podpisały rów-
nież Niemcy, do obrotu pocztowego dopuszcza-
no przesyłki jenieckie: karty pocztowe, listy,
paczki i przekazy pocztowe. Przesyłki te były
zwolnione od opłat pocztowych i miały umiesz-
czone na stronie adresowej napisy: kriegsgefan-
genenpost (poczta jeniecka) lub kriegsgefange-
nensendung (przesyłka jeniecka). W początko-

Kwiecień uznawany jest za miesiąc pamięci narodowej. Przy tej okazji warto na chwilę
zadumać się nad losem milionów ludzi, którzy kilkadziesiąt lat temu musieli przejść prawdzi-
wą drogę krzyżową. Okrucieństwo wojny, czarna noc okupacji, krwawy terror, mordowanie
ludzi w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, wysiedlenia, deporta-
cje, zsyłki. Wszystko to dotknęło całe pokolenie naszych ojców i dziadków. Nie możemy zapo-
mnieć o morzu krwi i łez wylanych, o ogromnych ofiarach ludzkich, o zniszczeniach dorobku
materialnego i kulturalnego naszego kraju. Musimy pamiętać o tych czasach hańby i poniże-
nia rodzaju ludzkiego, o czasach panowania zła, gdzie prawo stanowiła przemoc i gwałt. 

Kriegsgefangenenpost 
(Poczta jeniecka)

wym okresie pozwalano pisać listy na zwykłym
papierze i wysyłać je w zaklejonych kopertach.
Listy te w ogromnej większości nie dotarły do
adresatów. Po pierwszej rejestracji w obozie
macierzystym władze niemieckie wydały spe-
cjalne karty poczty jenieckiej. Na jednej stronie
wpisywano dane adresata i jego miejsce
zamieszkania. Na drugiej stronie zamieszczano
gotową formułę w języku niemieckim i w pol-
skim tłumaczeniu: „Jestem zdrowy – lekko
ranny – dostałem się do niewoli niemieckiej
jako jeniec wojenny i czuję się dobrze”. Poza
nazwiskiem, stopniem, nic więcej nie wolno
było pisać. 

Stałą obsługę pocztową wprowadzano w obo-
zach stopniowo, w zależności od możliwości
organizacyjnych tworzonych obozów. Po nawią-
zaniu kontaktu listowego z rodziną jeńcy mogli
wysyłać dalszą korespondencję, początkowo na
kartach pocztowych przydzielanych raz na
tydzień, później na specjalnych drukach prze-
znaczonych wyłącznie do korespondencji dla
jeńców wojennych. Druki te miały też składana
formę listową (tzw. faltbriefe). Zawierały one 
7 lub 25 linijek do zapisania. Drukowano je na
białym kredowym papierze, co uniemożliwiało
używanie tzw. atramentów sympatycznych,
czyli niewidocznych dla postronnego czytelnika.
Należało pisać tylko zwykłym kopiowym ołów-
kiem, czytelnie i bez skrótów. Od 1 czerwca
1940 roku wprowadzono nowe przepisy doty-
czące korespondencji. Rodziny mogły napisać
list do obozu tylko na odpowiednim druku prze-
słanym wcześniej przez jeńca. Był to ujednoli-
cony formularz listowy na papierze kredowym,
zawierający 21 linijek, na których trzeba było
kopiowym ołówkiem wpisać treść listu. Takich
druków używano do końca wojny. Podobnie,
paczki można było wysyłać tylko po uprzednim
otrzymaniu z obozu specjalnego druku z adre-
sem. Ten druk nalepiano na paczkę. 

Wszystkie listy i paczki podlegały wnikliwej
cenzurze. Funkcję cenzorów pełnili Niemcy 
z administracji obozowej, a później pozyskani
do współpracy ukraińscy nacjonaliści oraz
różnego typu volksdeutsche. Ocenzurowane
przesyłki i listy stemplowano specjalną pie-
częcią, w przypadku obozu w Olsztynku był to
napis „Stalag IB Gepriift” (Gepriift – sprawdzo-
no). Dodatkowo przeprowadzano wyrywkową
kontrolę przez komendę obozu. Miała ona na
celu sprawdzanie rzetelności pracy cenzorów,



ALBO  4 (191) Kwiecień 2012 r. Strona 7

wykrywanie ewentualnych tajnych kontaktów jeńców 
z ruchem oporu lub wywiadem, a także badanie nastrojów
panujących wśród jeńców. Informacje dotyczące tajemni-
cy obozowej lub wojennej były niszczone, a jeńców
próbujących je przesłać czekały surowe kary, z wysłaniem
do obozu koncentracyjnego włącznie. Doręczeniem listów
i zbieraniem korespondencji do wysyłki zajmowali się 
w obozach łącznicy pocztowi wybierani spośród jeńców
cieszących się zaufaniem.

Prowadzenie korespondencji przez jeńców miało dla
nich ogromne znaczenie emocjonalne, umożliwiało kon-
takt z rodziną i światem zewnętrznym. Możliwość otrzy-
mywania paczek z odzieżą i żywnością dawała szansę
przetrwania długich lat niemieckiej niewoli. Jak ważna 
w życiu jeńców była możliwość prowadzenia korespon-
dencji z bliskimi świadczy powstała już w końcu 1939
roku w oflagu IX B piosenka pod wymownym tytułem
„Kriegsgefangenenpost”. Tekst (prawdopodobnie Nowic-
kiego) powielony w oflagu dotarł wkrótce do okupowane-
go kraju i innych obozów jenieckich. Na przełomie
1940/41 powstała melodia w rytmie tanga autorstwa
Andrzeja Jerzego. Wykonywano tę pieśń na koncertach
konspiracyjnych, i jeszcze w czasie wojny była znana 
i popularna. Po wojnie kompozycja ta w wykonaniu Sławy
Przybylskiej stała się ilustracją muzyczną filmu Andrzeja
Munka „Zezowate szczęście”.

Piszę wciąż do Ciebie najróżniej
Przez te najdziwniejsze w życiu moim dnie,
Listy, jak zgubieni podróżni
Błąkają się gdzieś nie wiadomo gdzie.
Może wiatr je jesienny niesie jesienią,
Może listy jak liście po świecie gna!
Zresztą — Boże — cóż listy zmienią,
Jeśli ciągle, ciągle jeszcze trwa:
Kriegsgefangenenpost — to brzmi, jak tajemnica,
Kriegsgefangenenpost — to pociągów daleki świst.
Kriegsgefangenenpost — to Twój dom, numer, ulica
Kriegsgefangenenpost — to czekanie na Twój list.
Krieg — rozumiesz — to wojna,
Gefangene — jeniec — to ja...
Czy jesteś już spokojna,
Gdy znasz te słowa dwa?
Kriegsgefangenenpost — to brzmi, jak tajemnica,
To pociągów daleki świst,
To czekanie na Twój list.
Nie wiem nawet, czy na mnie czekasz,
Nie wiem, czy powracać warto będzie znów —
Wołam, wołam Ciebie z daleka
Tym najdziwniejszym spośród wszystkich słów!
Głos mój wicher jesienny niesie jesienią,
List mój, jak liść jesienny po świecie gna!
Moja miła — cóż listy zmienią,
Jeśli ciągle, ciągle jeszcze trwa:
Kriegsgefangenenpost — to brzmi, jak tajemnica…

Bogumił Kuźniewski

Zwiedziliśmy wiele miejsc bliskich
poecie. Wędrówkę zaczęliśmy od Kościo-
ła Św. Trójcy w Węndziagole, gdzie
pochyliliśmy się nad pomnikiem nagrob-
nym Artura Miłosza, pradziadka pisarza,
który był uczestnikiem powstania stycz-
niowego. Następnie obejrzeliśmy basztę
dworu Zabiełłów w Łabunowej oraz księ-
gi kościelne z metrykami rodziny Miło-
szów. Zachwycił nas
park i staw, pozostało-
ści posiadłości Miło-
szów w Serbinach.
Zwiedziliśmy również
barokowy kościół para-
fialny pw Św. Piotra 
i Pawła w Optiłokach,
gdzie ślub brał Aleksan-
der Miłosz, ojciec Cze-
sława, z Weroniką 
z Kunatów.  Zatrzyma-
liśmy się również w
Szetejniach, miejsco-
wości, w której urodził
się późniejszy noblista.
W Szetejniach  zacho-
wał się zrekonstruowa-
ny spichlerz dworu
Miłosza oraz była szko-
ła podstawowa założo-
na przez matkę poety. Wciąż w Szetej-
niach, w dolinie Niewiaży, czuć klimat
„Doliny Issy”. Nas zaintrygowała figurka
grzesznicy Marii Magdaleny znajdująca
się w parku Miłoszów. Zwiedziliśmy
kościół w Świętobrości, gdzie w 1911
roku został ochrzczony pisarz, który 
o chrzcie mówił: „tum chrzest otrzymał,
wyrzekł się diabła”. Wycieczkę zakoń-
czyliśmy wizytą w  domu-muzeum Cze-
sława Miłosza w Szetejniach. 

Dzieje rodu Miłoszów opowiadał nam
Pan Ryszard Jankowski, prezes Wędzia-
golskiego Oddziału Związku Polaków na
Litwie, dzięki którego staraninom co nie-
dzielę w Wędziagole odprawiana jest
msza w języku polskim oraz zostało zor-
ganizowanych wiele imprez kulturalnych
i historycznych. Dzięki niemu poznali-
śmy  nie tylko losy poety, ale także losy
Polaków z Kowieńszczyzny, z okolic
Kiejdan, z dawnych terenów historycznej
Laudy.

A co mówią o wycieczce jej uczestni-
cy?

Marta Gutwerska: „Wycieczka była
bardzo udana. Największe wrażenie zro-
biło na mnie Wilno i miejsca związane 

z Czesławem Miłoszem. Z pewnością nie
zapomnę tej wyprawy.”

Magdalena Nyga: „Wycieczka była
świetnym pomysłem. Poznaliśmy wiele
ciekawych miejsc i ludzi, którzy byli bar-
dzo życzliwi i przyjęli nas bardzo ser-
decznie. Zwiedzanie szlaku Czesława
Miłosza pozwoliło nam poznać wiele
interesujących informacji z życia poety,

których nie przeczytamy w książce. Bar-
dzo mi się podobało.”

Dominika Kluf: „Wycieczki szybko
nie zapomnę. Zwiedziliśmy wiele cieka-
wych miejsc związanych z Czesławem
Miłoszem. Poznaliśmy regionalne jedze-
nie, które nam bardzo smakowało. Tuż
przed maturą poszerzyłam swoją wiedzę
nie tylko o poecie, ale również dowie-
działam się wiele z historii Litwy.
Wycieczkę zaliczam do udanych."

Nasze przedsięwzięcie powiodło się
dzięki ofiarności sponsorów, do których
należą: Urząd Marszałkowski w Olszty-
nie, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Olsztynku Robert Waraksa, pracowni-
cy sklepu „Olkwiat” przy ul. Daszyńskie-
go, Gabinet Weterynaryjny Lek Agra Ewa
i Krzysztof Nowakowie, Sklep Spożyw-
czo-Przemysłowy Leon Dzianachowski,
Uczniowski Klub Sportowy „Aviator”
przy Zespole Szkół w Olsztynku, Carre-
four Małgorzata i Dariusz Śliżewscy.
Niech poniższe słowa będą naszym wyra-
zem wdzięczności: „Człowiek jest wielki
nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi” (Jan Paweł II).

Wycieczka na Litwę
W dniach 21-23 marca 2012 roku grupa 17 uczniów z Zespołu Szkół w Olsztyn-

ku wzięła udział w wycieczce edukacyjnej na Litwę. Wycieczka została zorganizo-
wana w ramach projektu „Śladami Czesława Miłosza” przez Jolantę Stejer 
i Magdalenę Rudnicką. Udział w wyprawie umożliwił uczniom poznanie tradycji,
kultury, historii regionu wileńskiego oraz aktualnych problemów społecznych
Polaków mieszkających na Litwie. Zwiedziliśmy Wilno, gdzie poeta studiował 
i pracował. Wizyta w rodzinnych stronach Czesława Miłosza pozwoliła nam lepiej
zrozumieć twórczość wybitnego poety, jego postrzeganie Polski  i polskiej mental-
ności.
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A u nas na wsi ...

Jak większość tego typu wsi –
Ameryka po rozwiązaniu PGR-u
boryka się z wieloma problemami,
do największych na pewno należy
deficyt pracy. Młodzi wyruszają do
pobliskiego Olsztynka lub częściej
– do Olsztyna. Na szczęście jest to
stosunkowo dobrze skomunikowa-
na miejscowość. Okejki, czy auto-
busy PKS kursują tu dość często 
i regularnie.

Wydaje się, że obecnie wieś
powinna znacznie skorzystać na
bliskim sąsiedztwie obwodnicy
Olsztynka. Pytanie, czy zostanie to
w odpowiedni sposób wykorzysta-
ne?

Sołectwo obejmuje Amerykę
oraz Jagiełek. Z przykrością muszę
stwierdzić, że obecny sołtys nie
znalazł czasu, aby porozmawiać 
o rzeczywistych problemach, czy
bolączkach mieszkańców sołectwa.
Z tym pytaniem zwróciłem się
więc bezpośrednio do mieszkań-
ców. Pani Krystyna narzeka, że 
w miejscowości brakuje sklepu
spożywczego. - Mieszkańcy zaopa-

trują się w podstawowe towary 
w pobliskich Gryźlinach lub 
w Olsztynku, na szczęście przy-
jeżdża tu regularnie handel obwo-
źny (samochód-sklep) – dodaje
pani Irena. Na nowym placu zabaw
spotykam grupkę dzieci. To dla
nich ogromna radość i uciecha. -
Nie trzeba już bawić się na zaku-
rzonym podwórku – mówią wyra-
źnie dumne ze swojego placu.

O plany związane z Ameryką
zapytaliśmy Zastępcę Burmistrza
Olsztynka Krzysztofa Wieczorka. 
- W 2011 roku został wykonany
plac zabaw, a do końca czerwca
tego roku planujemy wykonanie
infrastruktury drogowej we wsi. Na
ten cel zostaną przeznaczone pie-
niądze m.in. z funduszu sołeckiego.
Zdajemy sobie sprawę, że budowa
obwodnicy jest dużym utrudnie-
niem dla mieszkańców, ale prosimy
ich o cierpliwość – dodał zastępca
burmistrza.

Od niedawna rozpoczęto budo-
wę konstrukcji na ekrany dźwięko-
chłonne oddzielające wieś od

obwodnicy – to dobra wiadomość
dla mieszkańców.

W Ameryce trzeba jeszcze dużo
zrobić, jeśli chodzi o zagospodaro-
wanie terenu popegeerowskiego,
ale to wymaga czasu i środków.
Jest tu stosunkowo dużo zakładów
mechaniki samochodowej (naliczy-
łem ich w sumie trzy), w tym jeden
serwis napraw wózków widłowych.
Mało kto wie, że  w Ameryce dzia-
ła także olejarnia (pierwsze zabu-
dowania od strony Gryźlin). To
dość rzadki typ produkcji w naszej
gminie. Na pewno atutem miejsco-
wości jest bliskie sąsiedztwo zna-
nego Szpitala Rehabilitacyjnego,
który jest wizytówką całej gminy.

Wokół miejscowości znajdują
się też malownicze szlaki leśne,
zarówno piesze jak i rowerowe.

Pisząc o naszej Ameryce przy-
pomniałem sobie słynną sentencję
prezydenta Kennedy'ego - „Nie
pytaj, co Ameryka może zrobić dla
ciebie – ale co ty możesz zrobić dla
Ameryki”.

Parafrazując to znane powiedze-

nie, moglibyśmy powiedzieć:
zanim zaczniesz domagać się cze-
gokolwiek dla siebie – najpierw
zrób coś dla innych. Każdy powi-
nien mieć „swoją Amerykę” – jakiś
rodzaj zadania lub celu ukierunko-
wanego na dobro wspólne, które
należy podjąć i spełnić - pomimo
przeciwności losu. To zaangażowa-
nie się w sprawy, które wykraczają
poza własny interes, czy indywidu-
alne korzyści. Trzeba stwierdzić, że
to trudne wyzwanie, ale tym,
którzy wybrali taką drogę, przynosi
ono ogromnie wiele satysfakcji 
i zadowolenia.  

Wytrwałości w realizacji celów
tych wielkich oraz tych nieco
mniejszych – mieszkańcom Ame-
ryki i wszystkim pozostałym życzy
autor.

Zygmunt Puszczewicz

* wstęp pochodzi z książki
B.Kuźniewskiego –„Olsztynek.
Miasto i gmina”. Towarzystwo
Przyjaciół Olsztynka. Olsztynek
2007. Publikacja za zgodą autora.

Olejarnia w Ameryce

Krajobraz po byłym PGRze

Wykonywanie nawierceń pod budowę ekranów dźwiękochłonnych

Wieś leży w odległości 3 km na północny- wschód od Olsztynka,
przy drodze Olsztynek - Olsztyn. Początki tej miejscowości sięgają
roku 1917, kiedy to pewien Warmiak za pieniądze zarobione w USA
kupił w okolicach Olsztynka dwór, park, ziemię, a całość nazwał
Ameryką. Przed drugą wojną światową dwór i ziemia przeszły 
w posiadanie Niemca - Pagla, który zmienił nazwę majątku na Pagel-
shof. Po wojnie funkcjonowała nazwa Pawłowo i wreszcie przywróco-
no lepiej brzmiącą, historyczną - Ameryka. W czasach komunistycz-
nych władze utworzyły tutaj PGR, w latach osiemdziesiątych kombi-
nat razem z zakładami rolnymi w Łutynówku i Wilkowie liczył 1940
ha ziemi. W 1993 roku PGR został zlikwidowany. Na koniec 2005
roku mieszkało tu 231 osób.*

AMeRyKA 
– nazwa zobowiązuje
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A wszystko  za sprawą świetne-
go występu zespołu z Inowrocławia
o nazwie - SZULERZY. Dawno nie
słyszałem tak dobrze brzmiącej
kapeli na żywo. Kto był na koncer-
cie, mógł degustować prawdziwie
ożywczy koktajl w postaci solidne-
go rhythm'bluesowego rzemiosła.
Oficjalna strona grupy podaje, że
zespół proponuje odbiorcom miks
rhythm and bluesa i rock and rolla,
doprawiony szczyptą swingu 
i soulu. 

To jak powrót do korzeni muzy-
ki, lub odnalezienie jej źródła 
w chaosie popowej bylejakości.
Rewelacyjne, czyste i - co najwa-
żniejsze - własne brzmienie kapeli
oraz łatwość w poruszaniu się po
różnych stylach i gatunkach

muzycznych - to główne cechy
muzyki Szulerów. Wydaje się, że
ten prosty przepis dla większości
kapel  jest celem, który trudno 
osiągnąć. Wbrew pozorom, nie jest
łatwo znaleźć artystów spełnia-
jących ten warunek. Prawdziwa
radość wspólnego grania oraz zna-
komity kontakt z publicznością – to
najważniejsze elementy wizerunku
scenicznego Szulerów. Myślę, że
podobną świeżość i radość  musieli
mieć The Beatles, czy The Rolling
Stones u progu kariery. Trzeba
mieć w swoim składzie taką woka-
listkę jak Natalia Kaczmarczyk,
czy gitarzystę Marcina Szulkow-
skiego, którzy potrafią w jakiś
przedziwny sposób  zaczarować
publiczność. Doskonała sekcja ryt-

miczna to kolejny atut grupy z Ino-
wrocławia. 

Harmonijka ustna – momentami
jakby w tle, pozwalała wsłuchać się
najpierw w nastrojowe łkania gita-
ry (Modlitwa moja),  innym razem
w porywające riffowe solówki
(Obywatel Nowak Jan, Beethoven
Blues). Większość utworów wyko-
nywanych na koncercie pochodziła
z ostatniej płyty – Blues And Roll.

To był  udany koncert dobrej kape-
li, która ma szansę na sukces ogól-
nopolski. 

Proszę nie zapomnieć, że już
wkrótce (1-3 maja) Olsztynecka
Majówka. Będzie wiele imprez
kulturalnych i sportowych, w tym 
2 maja ‘Pro rock 12’ przy Zamku. 

Zygmunt Puszczewicz

Poczuć bluesa

Tradycja tej nazwy odnosi się
jeszcze do funkcjonowania przed-
wojennego systemu szkolnictwa.
Testy gimnazjalne są powszechnei
obowiązkowe, co oznacza, że musi
je napisać każdy uczeń kończący
szkołę. Przystąpienie do egzaminu
jest bowiem jednym z warunków jej
ukończenia. Wynik egzaminu gim-
nazjalnego jest brany pod uwagę
przez szkoły ponadgimnazjalne
podczas rekrutacji. 

Początkowo egzamin gimnazjal-
ny składał się z części humanistycz-
nej oraz matematyczno – przyrodni-
czej, później doszedł do tego test 
z języka obcego. Z każdej części
egzaminu można zdobyć 50 punk-
tów. W tym roku wprowadzono
sporo zmian dotyczących przepro-
wadzania testów.  Na egzamin 
z części humanistycznej złoży się
arkusz z zadaniami, wśród których
znajdą się tematy z zakresu historii
oraz wiedzy o społeczeństwie.
Uczniowie będą mieli 60 minut na
jego rozwiązanie. Po przerwie,
która będzie trwać 45 minut, gimna-
zjaliści zmierzą się z arkuszem 
z języka polskiego. Na rozwiązanie
tej części będą mieli 90 minut.

Kolejnego dnia
trzecioklasiści będą
mieli 60 minut na
rozwiązanie zadań z
przedmiotów przy-
rodniczych: biologii,
chemii, fizyki i geo-
grafii. Po przerwie
przyjdzie czas na
test z matematyki,
który potrwa rów-
nież 90 minut.
Ostatni dzień
to egzamin z
języka obcego
nowożytnego,
który od tego
roku został
podzielony na
poziom pod-
stawowyi rozszerzony. Wszyscy
muszą zmierzyć się z częścią pod-
stawową, która potrwa godzinę,
natomiast poziom rozszerzony jest
obowiązkowy dla tych, którzy kon-
tynuowali w gimnazjum naukę
języka obcego i będzie  także trwać
60 minut.

Prawdą jest, iż wynik testu ma
ogromne znaczenie w związku z
dalszą edukacją. Wysokie wyniki są

prze-
pustką do najlepszych szkół ponad-
gimnazjalnych, więc jest o co wal-
czyć. Nasi trzecioklasiści przeszli
już testy próbne, w grudniu ubiegłe-
go roku, co pozwoliło im oswoić się
z formułą egzaminu i rzetelnie oce-
nić poziom wiedzy. Próbne testy
były też wskazówką dla nauczycie-
li, nad czym należy jeszcze popra-
cować, a co jest już opanowane do

perfekcji. Tak naprawdę, przygoto-
wania do egzaminu odbywają się 
w całym trzyletnim cyklu nauki 
w gimnazjum, choć oczywiście 
w trzeciej klasie kładzie się na to
największy nacisk. Gimnazjaliści są
obecnie w fazie ostatnich powtórek.
Choć atmosfera jest gorąca, nie ma
objawów nadmiernego stresu.
Wszyscy zgodnie twierdzą, że
dosyć trudna jest ta nowa formuła 
i rozdzielenie części testu na
poszczególne obszary. Novum sta-
nowi rozszerzony poziom z języka
obcego, co też jest elementem stre-
sującym. Po zakończeniu egzaminu
uruchomione muszą zostać pokłady
cierpliwości, gdyż wyniki testów
poznamy dopiero w czerwcu. 

Oczywiście adrenalina i napię-
cie sięgnie zenitu w ostatni

wtorek, środę i czwartek
kwietnia, ale jestem

przekonana, że bę-
dzie to stres mobi-
lizujący i pozwoli
na maksymalne
skupienie i wyko-
rzystanie przyswo-
jonej wiedzy. Choć
została zmieniona
formuła egzaminu,
to typy zadań i testo-
wane umiejętności

pozostały bez zmian. Dlatego przy-
pominam o czarnych długopisach,
dozwolonych przyborach oraz legi-
tymacji szkolnej. Życzę połamania
piór, samych doskonałych odpowie-
dzi i  trzymam mocno kciuki. 

Powodzenia!
Małgorzata Zapadka

Mała matura w kwietniu
Każdemu z nas maj kojarzy się ze wzmożonym wysiłkiem intelektualnym, kiedy kwitną kasztany matu-

rzyści udowadniają, iż zasługują na świadectwo dojrzałości. Okazuje się jednak, że od kilku lat również
kwiecień jest miesiącem wytężonej pracy. Ten czwarty miesiąc roku otwierają i zamykają egzaminy. Naj-
wcześniej swój sprawdzian przechodzą szóstoklasiści, w tym roku było to 2 kwietnia. Natomiast ostatnie dni
tego miesiąca, w bieżącym roku 24, 25 i 26, to szczególne dni dla gimnazjalistów. W tych dniach klasy trze-
cie będą pisały swoje testy zwane małą maturą. 

13 kwietnia, w piątek, w kinie Grunwald  otrzymaliśmy solidną
dawkę wiosennej energii. Taki koncert na początek sezonu – to dobry
znak na całą resztę artystycznego roku.
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W kategorii juniorek młodszych UKS "Perły"
Olsztynek godnie reprezentowały nasze woje-
wództwo. "Perły" grały jak z nut - z TKKF
Grójec wygrały 3:0, ze Stomilem Olsztyn 4:0 
a z MUKS Pragą Warszawa zremisowały 2:2.
Warto wspomnieć, że MUKS Praga Warszawa
jest obecnie halowym wicemistrzem Polski w tej
kategorii wiekowej.

W półfinale dziewczyny zmierzyły się z najle-
piej grającą w tym turnieju drużyną KS Zamłynie
Radom. Przez długi czas utrzymywał się wynik
2:2, po dwóch golach Marceliny Imińskiej. Pod
koniec zabrakło sił, koncentracji i Radom prze-
chylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, a mecz
zakończył się wynikiem 3:2 dla radomianek.

Perłom pozostało walczyć o 3 miejsce ze Sto-
milem Olsztyn. Tym razem dziewczyny wyszły
na mecz skoncentrowane i bardzo chciały
wygrać. Od samego początku zespół realizował
taktykę trenera. Zaowocowało to bramką Kata-
rzyny Pieniak już na początku spotkania. Kolej-
nego gola dla Pereł zdobyła Marcelina Imińska
idealnie wykorzystując błąd bramkarki. Zmoty-
wowane Perły pod koniec zaczęły grać jeszcze
lepiej i doprowadziły do zwycięstwa dzięki nie-
zawodnej tego dnia Marcelinie Imińskiej, która
ustaliła wynik spotkania na 3:2! Piłkarki UKS
Perły Olsztynek uplasowały się na podium.
Ponadto Marcelina Imińska uzyskała tytuł naj-
skuteczniejszej zawodniczki zdobywając 
w pięciu meczach 9 bramek!!!. Bez wątpienia ten
turniej był dobrą nauką dla naszych zawodni-

czek. Dziewczyny zmierzyły się z bardziej
doświadczonymi zespołami, jak np. Praga War-
szawa i nabywały dzięki temu doświadczenia.
Pochwalić należy naszą młodą bramkarkę – Julię
Mieteń, która rywalizowała ze znacznie starszy-
mi od siebie koleżankami i nowy nabytek Pereł
Magdę Węgrzynowską, która przeszła ze Stomi-
lu, a gra - jak na prawdziwą Perłę przystało - fan-
tastycznie.

W kategorii młodziczek Perły zajęły V miej-

sce po dobrej grze ze starszymi od siebie kole-
żankami. Dziewczyny poprawnie rozgrywały
piłkę i stwarzały sobie dogodne sytuacje bramko-
we. Z meczu na mecz grały coraz lepiej i coraz
pewniej.

Składy obydwu zespołów:
Juniorki młodsze: Julia Mieteń (br), Marcelina

Imińska (kpt), Kasia Pieniak, Dominika Jawor-
ska, Marta Masalska, Klaudia Bawolska, Laura
Zakrzewska, Aleksandra Dubicka, Magdalena
Węgrzynowska.

Młodziczki: Natalia Wilk(br), Jesika Makow-
ska (kpt.), Aleksandra Lampkowska, Wiktoria
Podlewska, Wiktoria Rosińska, Wiktoria Tokar-
ska, Milena Budka, Nadia Wysocka, Liwia
Żakowska.

Prezes i trener UKS Perły
Zbigniew Serowiński

Perły na podium w Warszawie
Dwa tygodnie temu (10-11 marca 2012r.), w Warszawie, juniorki młodsze UKS Perły Olszty-

nek zajęły III miejsce w XI ogólnopolskim Wiosennym Turnieju Piłki Nożnej Kobiet pod patro-
natem Burmistrza Dzielnicy Praga Północ.

Badanie przeprowadzone przez
jedną z większych instytucji finan-
sowych pokazało, że ponad połowa
badanych określa swoją wiedzę jako
małą, jedna trzecia jako średnią, 
a tylko pięć procent społeczeństwa
chwali się dużym zasobem wiedzy.
Nasi europejscy sąsiedzi również
nie mają się czym pochwalić.
Ankieta przeprowadzona na
Węgrzech pokazała, że takie pojęcia
jak inflacja, aktywa czy procent
składany są obce 70% Madziarów.
Badanie rynku francuskiego, hisz-
pańskiego i włoskiego dowiodły, że
większość osób o niskich docho-
dach nie zwraca uwagi na różnice 
w cenach, a przede wszystkim, na
warunki oferowane przez różne
instytucje finansowe – de facto nie
potrafi się tych usług ocenić. Świa-
tełkiem w tunelu może być fakt, że
niemal wszyscy Polacy chcieliby
lepiej zarządzać swoimi finansami.

Niestety, aby móc to zrobić należa-
łoby poszerzyć własną wiedzę, 
a ponad jedna trzecia z nas odkłada
to na później, zaś jedna czwarta 
w ogóle nie może znaleźć na to
czasu…

Przyszłość może
być różowa, lecz
powinniśmy zacząć
oszczędzać. Przeprowa-
dzone badania SMG
/KRC wskazują, że
regularnie oszczędza
tylko 8% naszego społe-
czeństwa, mimo to w obawie
przed niską emerytura ponad
połowa Polaków deklaruje
oszczędzanie na ten cel. Co cie-
kawe, ponad 10% badanych
uważa przysłowiową skarpetę za
najlepszą formę oszczędzania. 

Poziom świadomości ekono-
micznej Kowalskiego może
podkreślać jeszcze jedna ważna

rzecz, którą jest skłonność do zmian
podmiotów oferujących usługi
finansowe.  W kwestii przynależno-
ści do instytucji  finansowych jeste-
śmy narodem stabilnym i wiernym
– 90%  konsumentów trwa przy
swoich pierwszych wyborach insty-
tucji, jakimi są banki.  I choć powo-
dów do takiej postawy może być
kilka, bo przecież ważną sprawą
jest, np. jakość obsługi, to brak
świadomości różnic w produktach
oferowanych przez instytucje finan-
sowe, może spowodować, iż prze-

staniemy szukać
tego co dla nas
jest najko-
rzystniejsze

– a czy
t o

nie jest istotą finansów? Korzyść?
Zysk?

Świadome zarządzanie finansami
wymaga od nas przede wszystkim
ustalenia jasnego celu, w jakim
będziemy chcieli współpracować 
z instytucjami finansowymi. Wie-
dza o rynku finansowym, o jego
mechanizmach, jak również o pro-
duktach finansowych, ich specyfi-
kacjach i charakterystykach będzie
doskonałym narzędziem wsparcia
podczas pierwszych wyborów
rachunków oszczędnościowo- rozli-
czeniowych, poprzez lokowanie 
i inwestowanie nadwyżek pie-
niężnych, na wiązaniu się na długie
lata z instytucjami finansowymi
poprzez kredyty hipoteczne koń-
cząc. 

Mając na uwadze własne dobro,
powinniśmy pogłębiać wiedzę na
tematy finansowe. Zdobyty zasób
wiedzy ogólnej z pewnością umo-
żliwi nam dokonanie właściwego
wyboru poprzez samodzielną ocenę
własnych potrzeb i możliwości,  jak
również pomoże nam zrozumieć 
i ocenić  proponowane usługi. Taki
stan rzeczy przyniesie wymierne
korzyści obu stronom „finansowej
lady”.

Paweł Gilewicz

Nasze finanse
Co o finansach wie statystyczny Kowalski? Czy rozważnie planuje

swoją przyszłość? Czy wybiera rozwiązania finansowe, które są mu
potrzebne? Komu powinno zależeć na posiadaniu odpowiedniej wiedzy
z zakresu finansów?
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W roku 2007 na terenie
gminy Olsztynek zarejestro-
waliśmy Oddział Warmiń-
sko-Mazurki Fundacji z sie-
dzibą w Waplewie. Mieli-
śmy sporo pomysłów, szu-
kaliśmy partnerów. Kasia
Rosa, nauczycielka punktu
przedszkolnego z Elgnówka,
była jedną z pierwszych
osób, z którą rozmawialiśmy
na temat tworzenia punktów
przedszkolnych. Pomysł
tworzenia punktów  spodo-
bał się także burmistrzowi,
zwłaszcza, że w planach urzędu gminy było wybu-
dowanie domów socjalnych w Kunkach . Pojawiły
się możliwości na współfinansowanie punktów
przedszkolnych ze środków Unii Europejskiej.
Wspólnie z gminą złożyliśmy wniosek na ich uru-
chomienie w Kunkach i w Elgnówku, dla dzieci 
3-5 letnich z tych miejscowości oraz z okolicz-
nych wiosek. TO BYŁA SZANSA!

W Kunkach od kilku lat budynek po starej
szkole stał pusty – TO BYŁA KOLEJNA SZAN-
SA! 

Okazało się, że  dzieci w wieku 3-5 lat, które
mogły rozpocząć edukację przedszkolną było tu
co najmniej 15-cioro. 

Burmistrz też rozumiał potrzeby, dlatego wyre-
montował budynek po starej szkole, a  kiedy zbli-
żał się czas wpuszczenia tam przedszkolaków oka-
zało się, że stał się on (budynek) kością niezgody.
Przedszkole nie wzbudziło entuzjazmu wśród nie-
których radnych, sołtysa i podobno niektórych
mieszkańców.  Od jednego z radnych, pracującego
w komisji oświaty usłyszałam, że przedszkole nie
ma wpływu na rozwój  społeczny wsi. To co
wobec tego ma?  Uruchomienie punktów przed-
szkolnych to była wg nas największa szansa dla
mieszkańców Kunek i okolicznych wiosek. Czy-
telnikom ALBO chcę powiedzieć, że fundacja nie
wydzierżawiła budynku, jak sugeruje autor  arty-
kułu – p. Andrzej Salwin. Pomieszczenia są wkła-
dem własnym niefinansowym samorządu na dzia-
łalność punktów  przedszkolnych, bo takie też
były warunki uzyskania środków unijnych.

Dzisiaj w Kunkach chodzi do przedszkola 
30 dzieci, a w Elgnówku 24. Te liczby pokazują
jak bardzo te placówki są potrzebne. 

Punkty ruszyły. Fundacja uważa, że po 18 mie-
siącach działalności odnieśliśmy, wspólnie 
z dziećmi, rodzicami i nauczycielami ogromny
sukces. Placówka została wyposażona w meble,
materiały edukacyjne. Odbywają się zajęcia ze
specjalistami – psychologiem, logopedą, i innymi.

Odbywają się zajęcia nakierowane na wspólną

zabawę, spędzanie czasu z rodzicami, dziadkami.
Ważnym elementem działalności przedszkoli są
szkolenia dla rodziców. Dla fundacji działanie
punktów przedszkolnych to ogromna radość 
i spełnienie cichych marzeń, że można w takiej
małej społeczności dokonać tak WIELKICH rze-
czy. Uśmiech dzieci, radosne i zadowolone twarze
ich rodziców to nasza największa satysfakcja. 
A wszyscy wiemy, że początki były niełatwe - dla
obydwu stron.  Musieliśmy się poznać, zaufać
sobie. Rodzice zdali egzamin!  Bardzo żałujemy,
że nie udało się zbudować współpracy z sołtysem,
czy z radnym p. Andrzejem  Salwinem, choć
początki współpracy z radnym były obiecujące.
Nie udało się nic wspólnie zrobić, a dzisiaj czuje-
my na plecach oddech niektórych osób, czeka-

Mały człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek – najlepsza inwestycja.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czym skorupka za młodu nasiąknie… wsparcie edukacji przedszkolnej na wsi 

Z dużym zainteresowaniem przeczytałam artykuł pana Andrzeja Salwina na temat historii
Kunek. Bardzo ciekawy, bo i historia wsi nieznana a bardzo interesująca. Był czas szczęśliwy i nie-
samowitej prosperity wiejskiej, jak wynika z artykułu. Wygląda na to, że szczęście opuściło Kunki
w dniu, w którym nastała na tym terenie Fundacja Idealna Gmina. Jesteśmy przekonani, że
Kunki mogą rozwijać się znakomicie pod warunkiem, że ich energia i zapał będą równo traktowa-
ne przez sołtysa i radnego tej wsi.

jących aż punkty przedszkolne znikną z krajobra-
zu Kunek.  Żyjemy jednak nadzieją, że nie znikną,
bo edukacja przedszkolna to największa wartość
jaką możemy najmłodszym ofiarować – proszę
żeby wszyscy ci, którzy nie akceptują działalności
punktów przedszkolnych zrozumieli – „Mały
człowiek największa inwestycja!”. Dzieciom trze-
ba mieć coś do zaproponowania nie wtedy kiedy
są już duże i wystają na przystankach, bo wtedy
bywa, że jest już za późno. O tym, że dzieci doro-
sną trzeba myśleć  kiedy są jeszcze całkiem
malutkie. Nie wiem dlaczego niektórzy stawiają
sobie za punkt honoru wyprowadzenie z Kunek
przedszkola. To jest ich słodka tajemnica. W Kun-
kach gospodarz tej wsi  nie liczy się ze wszystki-
mi mieszkańcami – malutkich mieszkańców i ich
rodziców spycha na margines życia wsi, nie pyta
o ich oczekiwania. A ONI są też elektoratem,
warto o tym pamiętać, zwłaszcza teraz, kiedy
rodzice poczuli i zobaczyli jak wiele się wydarzy-
ło, jak ich dzieci skorzystały z pobytu w przed-
szkolu, jak oni sami się zmienili. Myślę, że będą
bardziej świadomie wrzucać kartkę wyborczą do
urny. Fundacja jest otwarta na współpracę, ale
warto pamiętać, że to nie fundacji stanie się
krzywda, ale najmłodszym odbierze się  szansę
autentycznego wyrównywania szans edukacyj-
nych.  Też chcemy, żeby starsza młodzież znala-
zła swoje miejsce, jeździła na zawody,  zdobywa-
ła medale, ale nie musi się to dziać zamiast… albo
kosztem najmłodszych. Mamy nadzieję, że Bur-
mistrz Artur Wrochna rozumiejąc potrzebę istnie-
nia punktów przedszkolnych – takie odnosiłam
wrażenie w rozmowie z nim - utrzyma je i dzieci
nadal będą mogły korzystać z całego wyposaże-
nia, z materiałów edukacyjnych, ale i naszego
wsparcia i doświadczenia. Taka też jest umowa, 
w której gmina zobowiązywała się do utrzymania
punktów przedszkolnych po zakończeniu współfi-
nansowania ze środków unijnych. Niestety, 
z powodów od fundacji niezależnych, nie mogli-
śmy po raz kolejny złożyć wniosku na współfi-
nansowanie potrzeb punktów, acz miejmy nadzie-
ję, że fundacja nie będzie musiała pakować
manatków,że rodzice dzieci upomną się o to, co
im się najzwyczajniej w świecie należy – otwarty,
działający minimum 5 godzin dziennie punkt
przedszkolny. 

Malgorzata Kramarz

NASZe OTOCZeNIe ŚWIADCZy O NAS SAMyCH
Porządek i czystość na terenie miasta i gminy

Olsztynek leży nie tylko w gestii władz miejskich,
ale także jego mieszkańców. Mając na uwadze
poprawę estetyki naszego najbliższego otoczenia,
zwracamy się z apelem do wszystkich właścicieli,
zarządców, użytkowników nieruchomości i admini-
stratorów budynków o zorganizowanie prac porząd-
kowych na administrowanych terenach oraz w ich
otoczeniu.

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 roku, 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta i gminy Olsztynek właściciele posesji
są zobowiązani między innymi do:

- utrzymywania w należytym stanie sanitarnym
altan oraz innych pomieszczeń i miejsc, miesz-
czących urządzenia na odpady;

- uprzątania piasku z chodnika po okresie zimy 
i na bieżąco w miarę potrzeb;

- uprzątania z powierzchni nieruchomości 
i z wnętrza budynków odpadów;

- usuwania z terenu nieruchomości wraków
pojazdów mechanicznych;

- pielęgnacji i utrzymywania estetycznego
wyglądu ogrodów jordanowskich, terenów zielo-
nych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno
komunalnych jak będących własnością osób fizycz-
nych i prawnych;

- oznaczanie nieruchomości przez umieszczenie
w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych
z numerem porządkowym nieruchomości oraz
nazwą ulicy, oraz zadbanie o ich estetyczny i czytel-
ny wygląd;

- utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych
w stanie wolnym od zachwaszczenia.

Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wyni-
kających z regulaminu utrzymania czystości 
i porządku sprawuje straż miejska.

Porządek w naszym otoczeniu służy nie tylko
estetyce, ale przede wszystkim zdrowiu i dobremu
samopoczuciu. To od Nas zależy czy środowisko 
w którym żyjemy będzie zdrowe i przyjazne. 



- Proszę opowiedzieć o począt-
kach swojej pracy?

- Odpowiedź na to pytanie
powinnam zacząć od słów
...dawno, dawno temu (śmiech) 
- niebawem obchodzę 25 lecie
pracy. Ponad 12 lat pracowałam
jako instruktor  w domu kultury,
prowadziłam zespoły wokalno-
taneczne, teatrzyk, zajęcia pla-
styczne, aerobik. Potem 12 lat 
w urzędzie miejskim na stanowisku
koordynatora zespołu ds. promocji,
turystyki i współpracy zagranicz-
nej. Byłam też pełnomocnikiem
burmistrza ds. organizacji poza-
rządowych, koordynowałam pro-
jekty międzynarodowe. W życiu
staram się wychodzić naprzeciw
wszystkiemu co nowe. Nigdy nie
wiadomo,  która walizka z naszego
bagażu doświadczeń będzie
potrzebna. Pracując w urzędzie
musiałam zajmować się wieloma
rzeczami na raz, teraz myślę,  że to
była niezła szkoła przetrwania
(śmiech). Nigdy nie czułam się
typowym urzędnikiem, muszę być
w ciągłym ruchu, wtedy czuję się
dobrze. Poza tym bardzo brakowa-
ło mi pracy z dziećmi, dlatego pra-
wie trzy lata temu z przyjemnością
przyjęłam propozycję (jeszcze od
P. Stegienki) objęcia stanowiska
dyrektora domu kultury, potem
minęło trochę czasu, ale obecne
władze przychyliły się do tej pro-
pozycji i od stycznia 2011 roku
pełnię tę funkcję.

- Z wykształcenia jest Pani
magistrem sztuki.  Proszę powie-
dzieć, czy w swojej pracy częściej
korzysta Pani z wiedzy, zdobytej
na studiach, czy może z własnych
doświadczeń?

- Uważam że praca  w kulturze
jest specyficzna, trzeba korzystać 
z wiedzy, opierać się na wielolet-
nim doświadczeniu, ale nie można
wpaść w pułapkę rutyny. Zazwy-
czaj mamy do czynienia z ludźmi
utalentowanymi, wrażliwymi,
wszechstronnie uzdolnionymi, po

prostu wybitnymi...i wymagający-
mi. Dlatego trzeba wciąż weryfiko-
wać swoje umiejętności, mieć intu-
icję, wyczucie i...pokorę, by ukie-
runkować, ale nie narzucać swoje-
go zdania  Trzeba uważać, by nie
stłamsić indywidualności i nie
zmanierować. Trzeba mieć chary-
zmę, w  naszej pracy nie można
być „na pół gwizdka”, albo się jest
całym sobą, albo lepiej  odejść.

- Wiem, że Pani praca magi-
sterska była pionierska jak na
owe czasy, proszę zdradzić Czy-
telnikom, czego dotyczyła i w ja-
ki sposób powstała?

- Moją pracą dyplomową był
film trójwymiarowy pt. „W poszu-
kiwaniu trzeciego wymiaru”. Film
edukacyjny o poszukiwaniach trze-
ciego wymiaru w malarstwie.
Napisałam scenariusz, wykorzysta-
łam pasję mojego męża i...wspól-
nie stworzyliśmy pionierski, abso-
lutnie pierwszy w Polsce film 3D,
który przeszedł do historii polskiej
stereografii. Uczelnia miała ze mną
oczywiście problem, nikt nie chciał
być promotorem, nie wiadomo
było jak pracę oceniać. Na egzami-
nie jednak film otrzymał brawa i
najwyższą ocenę. W ten oto sposób
miałam swój maleńki wkład w roz-
wój polskiej stereografii (śmiech).

- Znana jest Pani ze swojej
sympatii do młodych ludzi – czy
dobry kontakt z młodzieżą
wypływa z Pani dobrych relacji 
z własnymi pociechami, czy może
jest wynikiem  wiedzy i doświad-
czenia zdobytego przez lata
pracy z młodzieżą? 

- Dobry kontakt z młodzieżą
wypływa...nie mam pojęcia 
z czego, na pewno nie jest wyni-
kiem doświadczenia. Wiedza na
pewno pomaga, ale czasami zawo-
dzi. Myślę, że chodzi głównie o to,
że ja w ogóle lubię ludzi. Swoje
dzieci  szanuję i poważnie traktuję
ich sprawy, wiem czym się intere-
sują, czego słuchają, razem ogląda-

my ich ulubione filmy i bajki. Te
relacje przenoszą się na innych.
Uwielbiam pracę z dziećmi i mło-
dzieżą, ich twórczy zapał, opty-
mizm, poczucie humoru, może dla-
tego, że jestem takim trochę „Pio-
trusiem Panem” w spódnicy. Dlate-
go lubię te moje przebieranki,
wtedy odcinam się od całego, „uło-
żonego”, dorosłego świata.  Myślę,
że my dorośli boimy się „bujać 
w obłokach”, pokazywać słabość.
Ciągle boimy się, że stracimy auto-
rytet, że musimy być do wszystkie-
go zdystansowani...Przed swoimi
dziećmi, czy w pracy z młodzieżą
nie próbuję im się przypodobać,
nikogo nie udaję...i oni o tym wie-
dzą

- MDK w Olsztynku mieści się
w starych, już dobrze wysłużo-
nych murach, czy jest szansa na
remont budynku w najbliższym
czasie?

Tak , niestety w tej chwili to mój
największy problem. Obiekty kul-
tury są mocno niedoinwestowane
w naszym mieście. Wystarczy
popatrzeć na budynek domu kultu-
ry, kina czy pomieszczenia biblio-
teki. Zauważyłam, że od jakiegoś
czasu pożądliwie patrzę na każdy
wolny i dobrze wyglądający budy-
nek (np. budynek stacji kolejowej),
a tak poważnie... o ile nie widzę
specjalnie powodów do narzekań
jeśli chodzi o naszą ofertę zajęć,
czy imprez kulturalnych, o tyle
nasza infrastruktura woła „ratun-
ku!”. Budynek w którym mieści się
dom kultury już dawno wymagał
gruntownego remontu, nie tylko
kosmetyki,  okna są tak nieszczel-
ne, że zimą udaje nam się dogrzać
pomieszczenia zaledwie do 12-15
stopni (można więc sobie wyobra-
zić ile płacimy za ogrzewanie).
Dekarze ostrzegają natomiast, że
nasz dach tej zimy już nie wytrzy-
ma. Nie są to żarty ani czcze biado-
lenie, ale fakty. Pomysłów popra-
wy tej sytuacji było już parę, bar-
dziej lub mniej realnych. Najlep-

szym oczywiście byłaby budowa
nowego domu kultury. Pomijając
stan obecnego budynku, jest to
wciąż zbyt mała infrastruktura 
w stosunku do proponowanej przez
nas działalności i  ilości zespołów
(które ćwiczą nawet w piwnicy).
Dlatego korzystamy niejednokrot-
nie z innych pomieszczeń, np. gim-
nazjum. Jestem niepoprawną opty-
mistką i myślę, że władze miasta
widzą również ten problem. Czego
dowodem może być fakt, że w te-
gorocznym budżecie zapewniono
środki własne na dofinansowanie
gruntownego remontu dachu, 
a także termomodernizację budyn-
ku. Wiem, że trwają również stara-
nia o pozyskanie funduszy na
remont budynku wewnątrz. Póki
co, staramy się działać na miarę
naszego budżetu.

- Może w kilku zdaniach przy-
bliży Pani czytelnikom ofertę
zajęć prowadzonych przez
MDK?

- W domu kultury działają 23
zespoły. W tym różne formy: pla-
styczne i  rzeźbiarskie, tańca nowo-
czesnego i towarzyskiego, wokalne
i wokalno-taneczne, bractwo rycer-
skie, zespoły muzyczne, szkółka
gitarowa, studio wokalne, grupa
teatralna (w sumie ok. 250 uzdol-
nionych dzieci i młodzieży). Po
kilku latach przerwy powróciły
„moje” zespoły,  wokalno-taneczny
dziecięcy „STONOGA”  i  mło-
dzieżowy „JUMP”. Justyna
Dąbrowska prowadzi zespół
teatralny „12 lat +VAT”. Zespół
przygotowuje obecnie spektakl
„Poskromienie złośnicy”, w naj-
bliższym czasie weźmie też udział 
w przeglądzie teatrów szkolnych
„ARLEKIN”.

Bogatą ofertę mamy dla miło-
śników fitness, pani Agnieszka
Jaruszewicz prowadzi różne formy
zajęć - joga, aerobik, zumba, rytmi-
ka dla dzieci, ćwiczenia w  wodzie,
z piłkami, stepami. 

Każdy,  kto chciałby śpiewać,
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Wywiad z ...

Katarzyną Waluk
Katarzyna Waluk – dyrektor MDK w Olsztynku. Redaktor naczelna nasze-

go biuletynu ALBO. Osoba znana i rozpoznawalna. Założycielka olsztyneckie-
go bractwa rycerskiego. Szczególnie lubiana przez młodzież, z którą ma zna-
komity kontakt. Potrafi doskonale prowadzić każdą imprezę – rasowy konfe-
ransjer, ale także osoba obdarzona talentem aktorskim. Bez trudu wciela się 
w rolę wróżek, czarownic, super kreację „Kura-Chodząca Kultura” czy
gospodyni na Wojewódzkich Dożynkach w 2011 r. Od wielu lat związana 
z naszym miastem i olsztynecką kulturą.
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1-3 V Olsztynecka Majówka
1 V Otwarcie Sezonu Turystyki Aktywnej 
„Na Szlaku”, 
2 V Ogólnopolskie Konfrontacje Rockowe 
„Pro-Rock”
3 V Festyn Rodzinny „Akcja- Rekreacja”

10-11 V Wojewódzki Przegląd Teatrów Szkolnych - 
,,Arlekin”

15 V Spotkania z poezją –  konkurs rejonowy 
27 V Festyn Zielonoświątkowy
31 V  Światowe Dni Bajki w Olsztynku

CZeRWIeC

1 VI Dzień Dziecka w Skansenie
23 VI Wianki Mazurskie

Integracyjny Rajd Rowerowy  „Gościńcem 
Niborskim”
Turniej Tańca Towarzyskiego 

30  VI Święto Patrona Miasta  

LIPIeC

4 VII Olsztyneckie Spotkania na Zamku
6 VII  Święto Ochotniczej Straży Pożarnej
7-8 VII DNI OLSZTyNKA
21 VII Festiwal Piosenki Turystycznej Żeglarskiej 

w Swaderkach
28 VII Festyn w Witramowie

SIeRPIeŃ

15 VIII Regionalne Święto Ziół 

WRZeSIeŃ

1 IX Pożegnanie wakacji „A nam jest szkoda lata”
23 IX  Dożynki,  Targi Chłopskie  

LISTOPAD

11 XI Święto Niepodległości

GRUDZIeŃ

Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego 
6 XI Impreza estradowa dla dzieci 

„Mikołajkowe Niespodzianki”
16 XII Regionalny Jarmark Wigilijny
31 XII Powitanie Nowego Roku

O lsztyneckie  
K alendarium 
‘I  mprez 2012

szkolić się wokalnie, może  przyjść
do studia piosenki, w którym Pani
Marianna Kucińska pracuje z uczest-
nikami nad emisją głosu, natomiast
Czarek Makiewicz prowadzi zespoły
wokalne „Crazy Daisy” i „Tabu”.

Dla miłośników gry na gitarze kla-
sycznej, akustycznej, elektrycznej
oferujemy zajęcia dla początkujących
i zaawansowanych.  Prowadzi je
doświadczony instruktor Wiesław
Gąsiorowski, który zajmuje się rów-
nież zespołami muzycznymi m.in.
„Śparogi” „2+2”, „Spam”, „Trio” 
i dwoma zupełnie nowymi. Olsztynek
jest znany w regionie jako „wylęgar-
nia” perkusistów, a to za sprawą
Zbyszka Chrzanowskiego, który od
lat prowadzi zajęcia perkusyjne. Jego
podopieczni grają w renomowanych
zespołach w całej Polsce. Szeroką
ofertę mamy dla  plastyków, Pan Cze-
sław Minkiewicz prowadzi zajęcia
rzeźbiarskie. A ja prowadzę zajęcia
plastyczne dla dzieci i  „Dekorator-
nię” dla młodzieży. Wszystkie
pomieszczenia domu kultury są prak-
tycznie non stop wykorzystywane,
spotyka się tu bractwo rycerskie,
olsztynecki chór kameralny, raperzy,
przyjeżdżają na próby znane olsztyń-
skie zespoły. W kinie „Grunwald” co
tydzień odbywają się seanse filmowe,
niemało wysiłku kosztuje zapewnie-
nie aktualnego repertuaru. Ruszył
Dyskusyjny Klub Filmowy, miłośnicy
dobrego kina mają okazję raz w mie-
siącu spotkać się, obejrzeć ciekawe
filmy i podyskutować.  Jednym sło-
wem, choć ciało (infrastruktura)
słabe, to duch w domu kultury mocny
(śmiech).

- Bardzo cieszy fakt, że w Olsz-
tynku odbywa się tak wiele imprez
– jednak daje się zauważyć brak
infrastruktury do prowadzenia tego
typu przedsięwzięć – mam tu na
myśli całą sferę związaną z obsługą
techniczną, logistyczną, itp.? 

- O tym, że w Olsztynku dużo się
dzieje słyszę nie raz (oczywiście naj-
częściej od ludzi z poza gminy).
Jestem tego świadoma bez względu
na krytykę, która niestety najczęściej
pada z ust tych, którzy na imprezy 
i wydarzenia kulturalne po prostu nie
chodzą. Wkładamy wiele wysiłku, by
urozmaicać ofertę.  Dzięki dobrej
współpracy z urzędem miejskim,
skansenem, szkołami  udaje nam się
zorganizować wiele wspólnych
przedsięwzięć, które na stałe wpisują
się w olsztyneckie i regionalne kalen-
darium imprez. Niebawem Olsztynec-
kie Konfrontacje Rockowe Pro-Rock
- impreza młodzieżowa, która, mam
nadzieję, będzie znana w  Polsce.  Na
Przegląd Teatrów Szkolnych „Arle-
kin” zjeżdżają zespoły z całego woje-
wództwa. Wspólnie organizowana
impreza Dni Olsztynka, to z roku na

rok coraz większe przedsięwzięcie. 
W tym roku w obchody tego święta
włączymy również koncert finalistów
Olsztyńskich Spotkań Zamkowych,
ale to zupełnie świeża sprawa, więc
informacje na ten temat w kolejnym
numerze. W tym roku podczas  Dni
Olsztynka dużą dawkę energii zapew-
nią nam  rytm and bluesowi Szulerzy
(odkrycie Must be The Music), show
na scenie zrobią niewątpliwie skrzy-
paczki ze Spice Violin, a jako gwiaz-
da wystąpi Szymon Wydra z zespo-
łem Carpe Diem. Drugiego dnia pod-
czas festynu w skansenie rozbawi nas
występ kabaretowy Grzegorz Halama
Oklasky, natomiast w nastrój krakow-
skiej Piwnicy pod Baranami wprowa-
dzi recital Jacka Wójcickiego. Na
zakończenie, mocny akcent tańca 
i seksapilu, show-dance w wykonaniu
zespołu Magnific Dancers. To tylko
niektóre atrakcje, więc już dziś zapra-
szam zarówno krytykantów, jak 
i tych, którzy na imprezach dobrze się
bawią. Zapewne niewiele osób wie 
o tym, ile technicznych wymogów
trzeba spełnić, by zagrał u nas zespół
np. Big Cyc, Video, Bracia czy Carpe
Diem. Często zapewnienie odpowied-
niej techniki (nagłośnienie, scena,
światła, ochrona, noclegi, garderoba,
agregat) przewyższają gaże artystów.
Zgodnie z ustawą duże imprezy ple-
nerowe np. Dni Olsztynka musimy
zgłosić jako imprezę masową
i...oczywiście spełnić szereg kolej-
nych wymogów sanitarnych, bezpie-
czeństwa itp. Im gorsza infrastruktu-
ra, jaką dysponujemy, tym większe
koszty organizatora. Dlatego, tak
ważną dla mnie rzeczą jest przygoto-
wanie odpowiedniego miejsca na
imprezy plenerowe. Przyzamcze jest
doskonałym miejscem, niestety
mocno zaniedbanym, dlatego 
z ogromnym entuzjazmem przyjęłam
wiadomość o koncepcji zagospodaro-
wania  tego terenu (o czym pisał już
na łamach gazety radny Robert
Waraksa). Niestety od projektu do
realizacji droga bywa  długa.  Jednak
każde działanie  (tak jak ostatnio,
wycinka chorych drzew, uporządko-
wanie terenu, zasianie trawy) to
kolejny krok do przodu, to kolejny
krok w kierunku pięknego, olsztynec-
kiego parku kultury, sportu i rekre-
acji...ech! 

- Na koniec jeszcze pytanie 
o naszą lokalną gazetę. Tutaj rów-
nież dostrzec można pewne zmiany.
Czy mieszkańcy chętnie czytają
ALBO? Czy przesyłają swoje
uwagi, sugestie, być może artykuły?

- Jak już mówiłam, jestem opty-
mistką, więc optymistycznie zakończ-
my nasz wywiad. W  roku 2011 udało
się odbudować redakcję (skład ok. 10
osób) oraz doprowadzić do regularne-
go, miesięcznego wydawania gazety.

Gazeta schodzi jak ciepłe
bułeczki, dlatego zwiększyliśmy
nakład o 200 egzemplarzy.
Prawda że optymistycznie?
Czytelnikom ALBO życzę
wszystkiego dobrego, czekam

na sugestie, uwagi i artykuły.
Zapraszam do współpracy
- Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał 
Zygmunt Puszczewicz
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Zacznijmy jednak od początku.
W 2009 roku w Szczecinie 24 letni
Maciej Stawinoga jest świadkiem
wypadku na przejściu dla pieszych,
w którym ginie dziewczynka.
Wtedy w Maćku rodzi się szczytna
idea pomagania ludziom, w taki nie
inny sposób. Dwa dni później, już
jako Odblaskowy Anioł, Maciek
wsiada na rower i wyrusza w Pol-
skę. Zabiera ze sobą odblaski, które
postanawia rozdawać po drodze
rowerzystom, aby byli lepiej
widoczni dla kierowców. Tak
zaczyna się kolejny etap w jego
życiu. 

Maciek podróżuje rowerem,
wyposażonym w CB radio, światła,
odblaski. Ciągnie za sobą przyczep-
kę pełną materiałów, z których 
w wolnej chwili wycina odblaski.
Odblaski rozdaje i nakleja na rowe-
ry jedynie poza terenem zabudowa-
nym, gdzie świadomość na drodze
jest, w jego ocenie, najmniejsza.
Materiały odblaskowe pozyskuje od
firm ubezpieczeniowych, firm pro-
dukujących znaki drogowe oraz
innych instytucji, które dysponują
takimi surowcami. Za każdym
razem rozmawia osobiście z przed-
stawicielami firm i, jak podkreśla,
nie zawsze te rozmowy są łatwe.
Właścicieli firm przekonuje otwartą
postawą i rzeczowymi argumenta-
mi. Każde otrzymane wsparcie jest
ważne. 

Jak wygląda
właściwie jego
życie? Sypia na
stacjach benzy-
nowych, par-
kingach, cza-
sem na swojej
n i e w i e l k i e j
przyczepce, je
co wpadnie mu
do ręki, korzy-
sta z pomocy
mieszkańców
odwiedzanych
miejscowości.
Praktycznie bez
przerwy jest w
trasie. Pokonał już blisko 90 000
kilometrów. Od czasu do czasu pra-
cuje dorywczo. Na ogół ludzie
reagują pozytywnie widząc Odbla-
skowego Anioła, a czasem dener-
wuje go zdziwienie ludzi i długie
wpatrywanie. Dlaczego to robi?
Zależy mu na rowerzystach, którzy
są słabo widoczni na polskich dro-
gach. Walczy również o infrastruk-
turę drogową dla wszystkich uczest-
ników ruchu. Według Anioła wypo-
sażenie roweru w podstawowe ele-
menty odblaskowe nie jest wielkim
kosztem, zwłaszcza jeśli chodzi 
o nasze życie. Jazda na rowerze jest
czymś fantastycznym, ale Anioł nie
pozwala zapomnieć o niebezpie-
czeństwie, jakie się z tym wiąże. Ile
miejscowości odwiedził? Nie pa-

mięta, ale od razu dodaje, że najwa-
żniejsze są miłe wspomnienia, jakie
się z tym wiążą. Czy ta akcja się
kiedyś skończy? - Wtedy, gdy
ludzie będą bardziej świadomi nie-
bezpieczeństw czyhających na dro-
dze, ucina Anioł. Specjalnie dla
naszej gazety zdradza, że jego
kolejnym celem będą motocykliści,
ponieważ i tutaj świadomość 
o zagrożeniach na drodze jest ślado-
wa. A co na to rodzina, znajomi.
Muszą się oswoić – odpowiada
Maciek. 

Odblaskowy Anioł przyjechał do
nas z Olsztyna i zmierza do Ciepie-
lowa. Olsztynek odwiedził już po
raz drugi w tym roku. Był u nas 
w lutym. Bardzo dobrze wspomina
ten pobyt, ponieważ, jak twierdzi,

został bardzo dobrze przyjęty 
i ugoszczony przez osoby, z który-
mi przypadkiem spotkał się kiedyś
w okolicach Radomia. Właśnie 
z nimi kojarzył Olsztynek. Poznali
się, bo zwrócił uwagę na problem 
z kołem w ich przyczepie, gdy go
mijali. Zgłosił to kierowcy przez
CB radio. Ubolewa nad faktem, że
on zareagował, mimo że mijało ich
wielu kierowców. Przyczepa była
wypożyczona. Nie rozumie dlacze-
go ktoś narażał ludzi, udostępniając
uszkodzony sprzęt. Jak sądzi, ludzie
rzadko przejawiają inicjatywę,
zwłaszcza gdy nie leży to w ich pry-
watnym interesie. Jak zapamięta
Olsztynek? Dobrze. Zwraca uwagę,
że przydałaby się ścieżka rowerowa
do Olsztyna, ponieważ jest to głów-
ny szlak komunikacyjny. Pragnie
podziękować wszystkim, którzy mu
tutaj pomogli, zwłaszcza ekipie 
z Imbiru.  

Nie zapomni także o innych
ludziach, którzy wyciągnęli do
niego pomocną dłoń. Nawet jeśli
już nigdy ich nie spotka, dziękuję
im za to. Nie wiemy ilu osobom
Anioł uratował życie. Być może
niejeden nasz znajomy żyje dzięki
jego poświęceniu i determinacji.
Każdy przeżywa życie na swój spo-
sób. Niesamowite w Maćku jest
jego poświęcenie, godne podziwu.
Brakuje nam we współczesnym
świecie ludzi pomagających bezin-
teresownie innym. Z drugiej strony
cieszy świadomość, że jednak
gdzieś jeszcze tacy są. 

Robert Waraksa

Odblaskowy Anioł zawitał do Olsztynka
Spotkanie nietypowe, bo nie codziennie Olsztynek odwiedza tak wyjątkowy człowiek. Nie byle kto, bo

Odblaskowy Anioł. Niewiele nam to mówi o człowieku, który poświęca czas dla idei ratowania ludzkiego
życia. Czy może być coś ważniejszego? Zapewne nie, ale ile osób mogłoby dokonać takich wyrzeczeń w celu
ochrony życia ludzi kompletnie mu nieznanych.

„Modlitwa do szefa”
Mój szefie drogi, chlebodawco mój,
Ty jak najrzadziej nade mną stój.
Pozwól mi w ciszy wykonać swą pracę,
za którą co miesiąc dostaję płacę.
Nie gań za każde moje spóźnienie
bo to od rana podnosi ciśnienie.
Ściska żołądek, przyprawia o mdłości
i z mojej pracy już nie mam radości.
Wybacz me grzechy i przewinienia,
ja spełniam tylko twe polecenia.
I choć nie zawsze mam na to ochotę,
ktoś musi odwalić tą czarną robotę.
Dziękuje za etat i ciepłą posadę,
za własne biurko i przerwę na kawę. 
Wyrazy szacunku dla szefa mojego,
choć wiem, że można trafić na lepszego.

-Kolka-

Uczniowie Zespołu Szkół włączyli się do akcji
"Transplantacja, jestem na tak-drugie życie". Głów-
nym adresatem akcji jest młodzież Zespołu Szkół, spo-
łeczeństwo Olsztynka i okolic. Młodzież, podczas pro-
wadzonej akcji w mieście, będzie reklamowała oświad-
czenie woli, które za sprawą podpisu, zyskuje niezwy-
kłą moc. Jedno świadome wyrażenie zgody na oddanie
swoich narządów do przeszczepu jest decyzją, która
może uratować życie i przywrócić zdrowie kilku oso-
bom.

Popularyzacja wiedzy ma być narzędziem pozwala-
jącym zwiększyć liczbę przeszczepów w Polsce. Trans-
plantacja to życie, a działania podejmowane przez nas,
mają spowodować wzrost świadomości społecznej. Chce-
my, aby młodzież zarażała oświadczeniami woli swoich
krewnych i znajomych.

W ramach akcji „Drugie życie” przeprowadzimy lekcje
wychowawcze na tematy: biologia przeszczepiania
narządów, dylematy i problemy dotyczące transplantacji.

Przeprowadzimy również szkolenia z ludźmi, którzy
zajmują się problematyką transplantacji. Będziemy rów-
nież reklamować akcję wśród mieszkańców Olsztynka,

Drugie Życie

którym przedstawimy dokument, oświadcze-
nia woli.

Transplantacja to szansa dla drugiego czło-
wieka. Koordynatorami projektu są Elżbieta
Staniszewska- Górka i Dorota Dworczak

Pisać każdy może

Powyższy wiersz napisała mieszkanka Olsztynka.
Czekamy na wiersze, fraszki, rysunki ...

(mgok@olsztynek.com.pl lub alboolsztynek@wp.pl)
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Wszystkich uczniów, ich opie-
kunów oraz przybyłych gości –
przedstawicieli władz samorządo-
wych – Przewodniczącego Komisji
Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Olsztynku Andrzeja Wojdę 
i  Kierownika Referatu Oświaty,
Kultury i Promocji Urzędu Miej-
skiego w Olsztynku Mirosława
Obrębskiego, a także Wojciech
Tańskiego, konsultanta w WMO
DN w Olsztynie, autora tegorocz-
nego dyktanda, przywitała pani
Violetta Panasiuk-Michalak.

Minutą ciszy została uczczona
pamięć pana Marka Domagalskie-
go, który był pomysłodawcą tego
konkursu, autorem wielu dyktand 
i przez kilka lat prowadzącym to
przedsięwzięcie. Całym sercem

angażował się w pracę z młodzieżą.
Dawała mu wiele radości i satys-
fakcji. Niestety, odszedł na zawsze
we wrześniu ubiegłego roku, mając
49 lat. Był wspaniałym wycho-
wawcą, pedagogiem, polonistą,
którego zasługi były znaczące dla
gminy, powiatu i województwa.
Teraz poloniści kontynuują jego
dzieło.

Tegoroczne dyktando nosiło
tytuł „Rzecz o Januszu Korczaku,
lekarzu żydowskiego pochodze-
nia”. W tym roku mija 70 lat od
śmierci tego wielkiego pedagoga 
i doktora, który wraz z dziećmi 
z domu sierot zginął w 1942 roku
w obozie koncentracyjnym w Tre-
blince. Rok 2012 został ustanowio-
ny przez Sejm RP Rokiem Janusza

Korczaka. 
Dyktando sprawdzało znajomo-

ść wielu reguł ortograficznych, 
a także było źródłem wiedzy na
temat życia oraz działalności
wychowawczej i pisarskiej autora
lektury „ Król Maciuś Pierwszy”. 

„Trzynastka” okazała się
szczęśliwą liczbą dla uczniów  
z Olsztynka. Zwycięzcami etapu
powiatowego konkursu zostali:
Katarzyna Kaska z Gimnazjum
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich w Olsztynku, która
zajęła I miejsce, Kaja Ostrowska 
z Gimnazjum im. Noblistów Pol-
skich w Olsztynku – II miejsce,
Katarzyna Małek z Gimnazjum
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich w Olsztynku – III

„Nie bój się miłości. Nigdy”… 
- rzecz o charyzmatycznym lekarzu

Po raz trzynasty - 30 marca 2012 roku - w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku organi-
zowało Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Corrida Ortograficzna”. Wzięło w nim udział 21 uczniów 
z 8 gimnazjów powiatu olsztyńskiego ziemskiego. Laureaci szkolnych eliminacji reprezentowali gimna-
zja z Gietrzwałdu, Jonkowa, Purdy, Stawigudy, Dywit, Biskupca, oraz Gimnazjum im. Noblistów Pol-
skich i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku.

Już po raz drugi w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej, 
14 kwietnia 2012r., odbyło się
spotkanie z  kosmetyczką.

Pani Agata Wilczek, wła-
ścicielka salonu „Uroda” była
tak miła, że zgodziła się
poprowadzić kolejne spotka-
nie z naszymi czytelniczkami.

Tym razem spotkanie
odbyło się pod hasłem „Uroda
od kuchni” na temat wykorzy-
stania produktów, które znaj-
dują się w każdym domu.
Pokazała jak można zrobić 
z nich maseczki, toniki i pe-
elingi.

Panie przyglądały się,
zadawały pytania i, na koniec,

Kwadrans z „Urodą”

wypróbowywały  specyfiki.  
Wszystkie  były  wyraźnie

piękniejsze i z dużo lepszym
samopoczuciem  udały się do
domów. Oczywiście czekają na
kolejne spotkanie.

Alina Wołodkiewicz

Prezentacja multimedialna, przygoto-
wana przez uczniów pod kierunkiem
pani Wioletty Kowalewskiej na temat
losów polskich oficerów zamordowa-
nych w katyńskim lesie oraz innych
miejscach kaźni na terytorium Związku
Radzieckiego, była odebrana z powagą,
w ciszy i skupieniu. 

Od  kwietnia 2010 roku Gimnazjum
włączyło się do Ogólnopolskiego Pro-
gramu Edukacyjnego „KATyŃ… oca-
lić od zapomnienia”, którego celem
jest uczczenie pamięci Bohaterów
Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przy-
wrócenie i zagwarantowanie im zbioro-
wej, pokoleniowej pamięci poprzez

posadzenie 21857 Dębów
Pamięci. Potwierdzeniem tego
faktu jest certyfikat o unikal-
nym numerze 2862/6114/
WE/2010. 

Jeden z Dębów Pamięci
posadzony został dla uhonoro-
wania pamięci porucznika
Leona Łuczaka. Napis na
tabliczce przekazuje następu-
jącą informację: „Dąb Pamięci
posadzony na dziedzińcu
Gimnazjum im. Noblistów
Polskich w Olsztynku dnia 21

maja 2010 roku, w ramach programu
„KATYŃ… ocalić od zapomnienia”,
objętego patronatem honorowym przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego dla uczczenia
pamięci porucznika Leona Łuczaka
syna Walentego, ur. 28 maja 1910 roku
w Bochumie, zamordowanego strzałem
w tył głowy w Charkowie w roku 1940
przez NKWD.”

Idea Dębu Pamięci zrodziła się
również po Katastrofie Smoleńskiej.
Różne instytucje, w  tym placówki
oświatowe, włączyły się do działań upa-
miętniających to tragiczne wydarzenie.
Nasza szkoła także oddała hołd wybit-

Niezwykła lekcja historii
11 kwietnia 2012 roku w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku

miała miejsce niecodzienna lekcja historii. Uczniowie uczestniczyli w uroczy-
stym apelu z okazji 72. rocznicy zbrodni katyńskiej i 2. rocznicy katastrofy
smoleńskiej. Gościem honorowym, który przybył na zaproszenie pani dyrek-
tor Ireny Jędruszewskiej, był pan Józef Dulko – członek Stowarzyszenia
Sybiraków w Olsztynku.

nym Polakom. Napis na tablicz-
ce znajdującej się przy „żywym
pomniku” informuje: „Dąb
Pamięci posadzony na dziedziń-
cu Gimnazjum im. Noblistów
Polskich w Olsztynku dnia 16
kwietnia 2010 roku w siódmym
dniu Żałoby Narodowej ogłoszo-
nej ku czci Ofiar Katastrofy Lot-
niczej pod Smoleńskiem. Histo-
ria dębu: drzewko wyhodowano
z żołędzi dębu „Chrobry” po-
święconego przez Ojca Świętego
podczas pielgrzymki Leśników
Polskich do Watykanu 28 kwiet-
nia 2004 r. W dniu 13 maja

2006r. zostało posadzone przy
obelisku Jana Pawła II w Olsz-
tynku, dla uczczenia pontyfikatu
Papieża Polaka w rocznicę
Objawień Fatimskich i cudowne-
go ocalenia z rąk zamachowcy.
W 2010 r. drzewko przeniesiono
na teren Gimnazjum im. Nobli-
stów Polskich w Olsztynku.”

Pod Dębami Pamięci mło-
dzież złożyła kwiaty i zapaliła
znicze. Minutą ciszy uczciła
pamięć Bohaterów Zbrodni
Katyńskiej i Ofiar Katastrofy
Smoleńskiej.  

Danuta Salamon

miejsce. Tytuł Mistrza Kaligrafii przy-
znano Patrycji Michalak z Gimnazjum
Gminnego w Gietrzwałdzie. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplo-
my za udział w konkursie oraz koszulki,
a zwycięzcy – piękne nagrody książko-
we. Organizatorami „Corridy Ortogra-
ficznej” byli nauczyciele języka polskie-
go oraz nauczyciele-bibliotekarze. 

Danuta Salamon
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Nie jestem językoznaw-
czynią, więc trudno mi jest
przeprowadzić naukową
analizę. Jestem jednak użyt-
kowniczką języka polskiego
i, mniej lub więcej, świado-
mą jego twórczynią. Każdy
język żyje i rozwija się,
zmienia wraz ze zmianami
społecznymi danego narodu.
Wiemy, że są wyrazy,
których znaczenie pierwot-
nie było inne niż w obec-
nym użyciu, powstają nowe
lub zapożyczane są z innych
języków. Media starają się
wypełniać tę misję języko-
wą, ale chyba w małym
stopniu. Rzadko widać i sły-
chać, aby w przystępny 
i ciekawy sposób przybliża-
no zmiany językowe. 
W Polskim Radiu program
III pani Katarzyna Kłosiń-
ska w bardzo ciekawy spo-
sób wyjaśnia różne zawiło-
ści naszego pięknego języ-
ka. Przytaczam tutaj p. Kło-
sińską, bo potrafi ona, bez
niepotrzebnych uszczypli-
wości, tłumaczyć nowe

twory językowe, które
powstają w wyniku zmian
roli kobiety współczesnej 
w życiu społecznym i poli-
tycznym. Pora najwyższa
przyzwyczaić się, że nad-
chodzi czas prezydentek 
i marszałkiń. Joanna Mucha
odważnie podjęła się pro-
mowania, tak to nazwijmy,
żeńskiej formy stanowiska
ministra. Językoznawcy, nie
wiem czy z niechęci, czy

lenistwa, nie chcą wprowa-
dzać form żeńskich do języ-
ka, powołując się na głosy
kobiet właśnie. Tłumaczą
oczywiście, że to kobiety
wolą być dyplomatą, a nie
dyplomatką, pilotem a nie
pilotką, czy reżyserem, a nie
reżyserką. Zgoda, dawniej
były to zawody wyłącznie
męskie, stąd i forma męska
się utrwaliła, ale czasy się
zmieniają. Argumenty poja-

wiają się najczęściej takie,
że brzmi to niepoważnie,
Ale już, gdy posłuchamy jak
brzmi nauczycielka, lekar-
ka, konduktorka to chyba
śmiesznie nie jest? Konduk-
torka już nie myli się nam 
z torbą, choć pewien rodzaj
toreb tak się nazywa.
Dyplomatka, jako kobieta
pełniąca służbę dyploma-
tyczną, to już okazuje się
nie do przyjęcia. A niby
dlaczego źle brzmi? Otóż
dlatego, że wciąż mało jest
kobiet w dyplomacji. Ale
już nikogo  w ogóle nie razi
i nikt się nie pomyli, że jest
mężczyzna pilot kierujący
samolotem, czy wycieczką 
i jest rzecz – pilot do telewi-
zora. Mężczyźni jednak
mają tzw. lepsze wejścia.
Zawód pielęgniarski jest
wykonywany w większości
przez kobiety i nikogo zęby
nie bolą na nazwę zawodu –
pielęgniarka. Jeżeli pojawia
się mężczyzna w tym zawo-
dzie, to nie ma żadnego pro-
blemu z nazwaniem go –
pielęgniarz. O co więc 
w tym wszystkim chodzi?

O porządek niemal boski,
czy zwykłe przyzwyczaje-
nie? W końcu gżegżółka to
brzmi okropnie i na dodatek
jest ortograficzną zmorą
młodzieży, a nikt gżegżółki
się nie czepia. Przyzwycza-
jenie więc?

Z pewnością, ale nie
tylko. Język, to jak tajny
agent, działa podstępnie, bo
podskórnie. Posługując się

nim na co dzień, robimy to
odruchowo, niemal bezre-
fleksyjnie. Dlaczego jest
dziwka,  prostytutka, a brak
nazwy sprzedajnych
mężczyzn. Pełno ich, 
a przez brak odpowiedniego
słowa, jakby ich wcale nie
było. Dlaczego, choć
można, nie wysilamy się, 
by wprząc w służbę języka
męski odpowiednik niańki,
sprzątaczki, gosposi, salo-
wej? Język to kwestia przy-
zwyczajenia i powtórzeń.
Pojawiły się w marcowej
prasie zarzuty pod adresem
polskich feministek, że
zamiast działać bojowo, tak
jak, np. w 1908 r. jedna 
z francuskich sufrażystek,
która symbolicznie rozbiła
urnę wyborczą w ramach
walki kobiet o prawa
wyborcze lub robić karierę
posłanki, wolą dyskutować
nad wprowadzeniem jej
żeńskiej nazwy. Ważne jest
działanie, ale słowo też, bo
świadczy o istnieniu. Języ-
koznawcy niechętnie awan-
sują kobiety, a jeżeli już
muszą to pod warunkiem, że
nic się nie zmieni. Kobiety
mają pozostać ukryte za
szczelnym czarczafem utka-
nym ze słów. Odziane są 
w męski tytuł, obce w świe-
cie, w którym nie ma dla
nich nawet nazwy. Stąd
kobietę pełniącą urząd mini-
sterialny najlepiej nazwać
pani minister a nie ministra.

Stanisława Ziątek

Ministra czy pani minister?

O kobietach nie tylko 8 marca

Od dawna zauważam, że niechętnie używana jest żeńska forma zawodów, czy sta-
nowisk. A jeżeli już, to tylko w mowie potocznej, ale nie jest to ujęte w formie języko-
znawczej. Zresztą wiele kobiet chętniej identyfikuje się z formą męską, mówiąc np.
jestem dyrektorem, a nie jestem dyrektorką. Nie wiem, czy to jest problem identyfika-
cji z własną płcią, czy to, że forma męska dodaje powagi, czy jeszcze coś innego.

Łącznie wzięło udział 12 zespo-
łów juniorek młodszych i młodzi-
czek. Organizatorem turnieju był
UKS Perły Olsztynek. Patronat
medialny objęła TV Olsztyn. Uro-
czystego otwarcia turnieju dokonali
Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej
Alina Waleryś, a artystycznego
grupa taneczna TiM Jurgin Dens
Studio prowadzona przez Monikę
Jurgin. Turniej współfinansowała
Gmina Olsztynek. Szczególne
podziękowania należą się sponso-
rom, rodzicom i organizatorom za
udaną imprezę, a wszystkim zawod-
niczkom za emocje jakie dostarcza-
ły w ciągu trwania całej sportowej
imprezy.

Nasze juniorki młodsze (rocznik
97 i młodsze) zajęły IV m, a mło-
dziczki (rocznik 2001 i młodsze) III
m. W obydwu kategoriach wieko-
wych najlepszymi bramkarkami
zostały zawodniczki UKS Perły 
- Julia Mieteń i Natalia Śliżewska.

Piłkarki opanowały Olsztynek 
W sobotę (24 marca) w Olsztynku odbył się - stojący na bardzo wysokim poziomie - VI Ogólnopolski

Wiosenny Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt  o Puchar Burmistrza Olsztynka. Na boisku rywalizowa-
ły dziewczęta z całego kraju, wśród uczestników znalazły się mistrzynie (Sztorm Gdynia) i wicemistrzynie
(Praga Warszawa) Polski juniorek młodszych. Nasze województwo reprezentowały Perły Olsztynek. 



Atrakcyjną formą rozwijania kultury czytelni-
czej są spotkania autorskie. Uczniowie chętnie
czytają książki, których autorów poznali osobi-
ście. Swoimi doświadczeniem dzielą się z inny-
mi, wpływając na ich wybory czytelnicze. Wśród
lubianych i cieszących się dużym zainteresowa-
niem twórców literatury młodzieżowej znajduje
się ewa Nowak – autorka kilkudziesięciu
powieści i opowiadań dla dzieci i młodzieży,
publicystka, z wykształcenia pedagog – tera-
peuta.

28 marca 2012r. społeczność Gimnazjum 
im. Noblistów Polskich w Olsztynku gościła
autorkę w swojej szkole. W spotkaniu uczestni-
czyli uczniowie, nauczyciele języka polskiego
oraz goście z olsztyneckich bibliotek. Od począt-
ku przybrało ono nietypowy charakter, ze
względu na temperament i osobowość autorki.
Wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe
pisarka nawiązała szczególny kontakt z młodzie-
żą. Opowiadała o postaciach ze swoich książek,
pomysłach na kreacje bohaterów i ich perypetie

życiowe. Jej zdaniem, można pisać tylko na czte-
ry tematy: o miłości dwojga ludzi, miłości trojga
ludzi, walce lub podróży. Podczas rozmowy zde-
cydowana była oddać swój zegarek tej osobie,
która wskaże inny temat przewodni książek.
Swoje opowieści przeplatała różnymi scenkami,
angażując słuchaczy do czynnego udziału w spo-
tkaniu. Na uwagę zasługują też ważne spostrze-
żenia i uwagi autorki dotyczące celowości ucze-
nia się i zdobywania wiedzy. 

Żywiołowość i otwartość pani Ewy Nowak
sprawiła, iż spotkanie przebiegało w wesołej,
pełnej zaskakujących momentów, atmosferze.
Jego miłym  akcentem był występ uczennic, śpie-
wających piosenki Jacka Kaczmarskiego. Wyko-
nanie utworów było zaskoczeniem i dużym
wzruszeniem dla autorki, która osobiście znała 
i przyjaźniła się z tym wybitnym poetą. 
W podziękowaniu pisarka otrzymała również
kosz z produktami lokalnych zakładów i filiżan-
kę z logo miasta, aby mogła  wspominać nie
tylko spotkanie z młodzieżą, ale również wizytę

w Olsztynku. Po spotkaniu wszyscy czytelnicy
otrzymali pamiątkowe wpisy i mogli przez chwi-
lę indywidualnie porozmawiać z autorką. 
I mimo, że kolejka po autografy była bardzo
długa, pisarka znalazła czas, aby do każdego
zwrócić się osobiście. Chętnie również udzieliła
wywiadu do gazetki szkolnej „Gimpress”.

Spotkanie było aktywną zachętą do czytania.
Dostarczyło uczestnikom nie tylko wielu nieza-
pomnianych wrażeń, ale zaowocowało także roz-
wojem preferencji  czytelniczych wśród młodych
odbiorców.

Organizatorzy spotkania
Daria Sępkowska i Agnieszka Nyga
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Ludzie tej kategorii to kłopot dla
wszystkich, a szczególnie dla  sąsia-
dów z obsesyjną wolą czystości
otaczającego ich środowiska. Takie
brudasy to kłopot także dla straży
miejskiej. Ileż ci panowie najeżdżą
się po terenie, z anielską cierpliwo-
ścią przekonując do poprawnych,
cywilizowanych obyczajów. Mało
tego, straż miejska zmuszona jest
tropić obłudników, łagodnie ich tak
nazywając, którzy wyrzucają śmieci
w podmiejskich lasach (zob. zdj.).
Panowie strażnicy miejscy, muszą
szperać w workach z wyrzuconymi
śmieciami i jak detektywi szukać w
ten sposób tożsamości wandala.
Trzeba przyznać, że w większości
przypadków im się to udaje,
potwierdza się bowiem zasada
„moje śmieci świadczą o mnie,”
więcej - śmieci mają wiele tych
samych  cech co ich właściciel,
można powiedzieć, że mają  prawie
linie papilarne, zidentyfikowani bar-
barzyńcy dewastujący naturalne śro-
dowisko słono płacą za swoje
postępowanie. W centrum Olsztyn-
ka, na ulicy Szkolnej, wspólnota

kontenery ze śmieciami ustawiła
poza granicami swojej własności, na
terenie należącym do miasta. Zro-
biono to w porozumieniu z Zakła-
dem Oczyszczania Miasta oraz za
wiedzą kierownictwa Towarzystwa
Budownictwa Mieszkaniowego,
które wspólnotą z ulicy Szkolnej
administruje, jednak bez formalne-
go zezwolenia. Wspólnota od kilku-
dziesięciu lat nie płaci za korzysta-
nie z gruntu, a zatem miasto na tym
traci, jednak największy w tym jest
kłopot, że wokół stojących pojemni-
ków na śmieci
jest taki bałagan
(zob. zdj.), że nie
należy wyklu-
czyć możliwości
wybuchu epide-
mii. Stać prze-
cież wspólnotę
na wybudowanie
zasieku na
swoim terenie 
i utrzymanie tam
porządku. Zoba-
czymy czym się
ten skandal 

skończy, zważywszy że w miejscu
tym pokazują się już szczury. 

Nadmienić też należy, że urząd
miejski zlecił w mieście pielęgna-
cyjne przycięcie koron drzew,
między innymi przy ulicy Świer-
czewskiego, w nadziei na poprawę
ich kształtu. Okazuje się jednak, że
firma urząd oszukała, i chociaż nie
miała zielonego pojęcia o takich
pracach, na pewno jednak kazała

sobie za nie słono zapłacić. Pilarz,
czy tak zwany operator piły motoro-
wej, być może miał wiedzę w cięciu
drewna opałowego. Każde drzewo
w mieście to inny przypadek, który
powinien być zbadany przez specja-
listę dendrologa i pod jego nadzo-
rem, lub według jego zaleceń
powinno się wycinać konary 
i gałęzie. Nie zamalowanie miejsc
po cięciu  na pniu i koronie dyskwa-
lifikuje całkowicie wynajętą firmę.
Specjalny bowiem specyfik zabez-
piecza drzewo przed wyciekiem 
i odparowaniem jego soków, przed
rakowaceniem ran drzewa, zamalo-
wanie cięć to bezwzględna koniecz-
ność, nie wolno lekceważyć tego
zabiegu, bo drzewa mogą bez tego
schnąć. Dlatego właśnie  takich nie-
wiarygodnych pseudo-specjalistów
bez referencji, wiedzy i odpowie-
dzialności nie należy w przyszłości
angażować.

Kazimierz Czester

Wiosenne porządki
Po zimowej hibernacji obudziło się życie, które nie toleruje w swoim

najbliższym otoczeniu bałaganu, brudu i nieczystości. Stąd też trady-
cyjnie już robimy wiosenne porządki. Są wśród nas niestety tacy,
którzy z wynikających ze swojej natury niechlujności, tolerancji dla
brudu i bałaganu, nie usuwają go ze swojego otoczenia. Fetor zastępuje
im aromat, a wszystko co jest odpadkiem i śmieciem, to łagodnie mó-
wiąc, mało znaczące drobiazgi, niczym kwiatki do kożucha. 

Spotkanie autorskie z ewą Nowak
Czytanie jest czynnością niezwykle ważną w życiu każdego człowieka. Przeżycia jakich

doświadcza młody czytelnik podczas kontaktów z literaturą mają wpływ na jego system warto-
ści intelektualnych i emocjonalnych, rzutują na zachowanie. Jednakże aktywna postawa czytel-
nicza musi być nieustannie pielęgnowana, aby wykształcony w dzieciństwie nawyk czytania stał
się potrzebą życiową.



12 III   Szkoła Podstawowa 
w Olsztynku. Niestety, znowu
przed sądem stanie nieletni – Piotr
K. za kradzież telefonu komórkowe-
go Anny S. 

20 I – 15 III   Samogowo.
Sprawcą włamania do pomieszcze-
nia gospodarczego Leszka G. i kra-
dzieży narzędzi ogrodniczych 
o wartości 1 000 zł okazał się Syl-
wester S. z Kunek.

15 III   Ul. Daszyńskiego. Wła-
manie do mieszkania. Łup złodzieja
dość nietypowy, jak na Olsztynek,
skradziono bowiem numizmaty 
o wartości 18 tys. zł.

16 III   Kunki. Włamanie do
pomieszczenia gospodarczego
Małgorzaty U. Skradziono piłę spa-
linową o wartości 550 zł.

17 III   Waplewo. Nie ustalono
jeszcze przyczyn pożaru w budynku
magazynowym firmy Techniki
Instalacyjne Bydgoszcz. Spłonęło
45 ton siana o wartości 90 tys. zł.

19-21 III   Zajazd Mazurski.
Tzw. wyłudzenie usług hotelowych,
czyli korzystanie z noclegu bez
zapłaty to, jak się okazało, specjal-
ność zatrzymanego tym razem przez
policję Grzegorza K. z Przełęka
k/Lidzbarka Welskiego.

17-20 III   Drwęck. Kradzież 
2 okien plastikowych o wartości
700 zł z terenu budowy domu, wła-
sność Mariusza W.

20 III   Kradzież z bankomatu.
Przemysław D. z Platyn, lokator
Elżbiety D. z Olsztynka, wykorzy-
stał fakt, że „obił mu się o uszy”
numer karty bankomatowej gospo-
dyni. Podkradł kartę i pobrał 300 zł.
Sprawa się jednak wydała i poszko-
dowana zgłosiła kradzież policji.

22/23 III   Teren budowy 7-ki,
Pawłowo-Waplewo. Kradzież pali-
wa z samochodów ciężarowych –
łącznie 350 l ON o wartości 1 900
zł firmy PUDIZ z Olsztyna.

11-22 III   Barbara S. z Białego-
stoku pozostawiła przy 7-ce, 
w pobliżu Karczmy Świętajńskiej,
uszkodzonego Fiata Punto. Zanim
ściągnęła pomoc techniczną, zajęli
się nim złodzieje zabierając 3 koła,
radio i akumulator (łączna wartość 
1 000 zł).

1-22 III   Ul. Mazurska. Zło-
dzieje, którzy okradli siebie. W
jakiś sposób tak można powiedzieć
o nieznanych jeszcze sprawcach
włamania do magazynów komunal-
nych. Wynieśli 4 kosiarki spalino-
we, gilotynę do cięcia polbruku i 4
taczki o łącznej wartości 10 tys. zł.

19-26 III   Ul. Mrongowiusza 
i Mierkowska. Elementy stalowe 
z posesji Wiesława K. (1 000 zł) 
i Zbigniewa K. (2 200 zł) skusiły
lokalnych „przedsiębiorców” bra-
nży metalowej – Włodzimierza W. 
i Stanisława K. z Olsztynka. Trzeba
bardziej pilnować mienia z metalu –
złom ostatnio podrożał!

Przypadków kradzieży metalu
było więcej – 70 mb siatki ogrodze-
niowej o wartości 800 zł na terenie
Szpitala w Ameryce (sprawca Jan
B.), 30 mb siatki o wartości 300 zł
(własność Jacka K.), 100 mb siatki
w Ząbiu (1 500 zł, własność miesz-
kanki Sulejówka), 70 mb siatki i 15
słupków z terenu MBL w Olsztyn-
ku (1 500 zł) oraz beczka i konewki

z działki przy ul. Mazurskiej (150
zł, własność Mirosława N.,  spraw-
ca to Przemysław Z.).

27/28 III   Waplewo. Doszło tu
do bulwersującej społeczność wio-
ski kradzieży. Dawid L. z Waplewa
włamał się do kościoła parafialnego
(wybił jeden z witraży) i wyniósł
pozłacany kielich mszalny, który –
na szczęście – odzyskano.

X 2011 – 28 III 2012   Okolice
Maróza. Włamanie do domków let-
niskowych. Jarosław R. z Maróza
przywłaszczył sobie poroże jelenia,
artykuły spożywcze i sprzęt elek-
tryczny. Odzyskano poroże i czajnik
bezprzewodowy. 

Okradziono też (w okresie 20-
27 III) domek w Jemiołowie (tutaj
– kuchenka mikrofalowa, odku-
rzacz, zestaw satelitarny i inne,
drobne przedmioty). 

Z kolei w Swaderkach, z jez.
Maróz (27 III – 3 IV) zniknęła nie-
zbyt dobrze zabezpieczona łódź,
odnaleziona jednak przez strażni-
ków rybackich. Poszkodowani w/w
kradzieży to mieszkańcy Warszawy
i okolic oraz Gdańska.

28 III   Okolice Kunek. Doszło
tu do zniszczenia drewnianej ambo-
ny myśliwskiej. Straty w wys. 2 tys.
zł poniosło Wojskowe Koło
Łowieckie „Batalion”. Wandale,
czy obrońcy praw zwierząt?

29 III   Ul. Warszawska. Kra-
dzież kosmetyków o wartości 432 zł
ze sklepu Przemysława S. Sprawcą
na „gościnnych występach” jest
Marcin K. z Ostródy.

29/30 III   Okolice Waplewa.
Z terenu budowy 7-ki skradzione
zostały materiały budowlane o war-
tości 7 tys. zł, firmy CETECH 
z Gdańska.

4/5 IV   Malinowo. Kradzież
200 l ON (1 200 zł) z ciągnika rol-
niczego i samochodu ciężarowego.

Straty poniósł Jerzy M. z Malinowa.
3/4 IV   Orzechowo. 2 m3 drew-

na (jesionu) o wartości 3 tys. zł
wyniesiono z posesji Jolanty W.

4 IV   Ul. Kolejowa, 5 IV   
Ul. Leśna. Zdarzyły się tu 2 oszu-
stwa metodą na, tzw. „wnuczka”
(proceder ten opisywaliśmy we
wcześniejszym numerze). W pierw-
szym przypadku na żądanie 23 tys.
zł Aniela W. zaproponowała niższą
kwotę i oszuści się wycofali, dru-
gim razem „zadowolili się” kwotą 
9 tys. zł od Leokadii T. Policja
ponownie apeluje aby w takich
przypadkach sprawdzać wiarygod-
ność osoby żądającej „pomocy”.

II 2012 – 5 IV 2012. W tym
okresie skradziono z piwnicy Anety
J. rower górski Cross o wartości 700
zł.

8-10 IV   Sudwa. Kradzież elek-
tronarzędzi o wartości 1 000 zł 
z garażu Renaty O. z Olsztyna.

12-15 IV   Kunki. Z posesji Cze-
sława W. „zniknęła” stelwaga do
bron o wartości 1 500 zł.

13-16 IV   Okolice Waplewa.
Włamanie do domu w budowie 
i kradzież nagrzewnicy spalinowej
oraz drobnych narzędzi o łącznej
wartości 2 300 zł (własność miesz-
kańca Morąga).

X 2010 – 20 XI 2011   Zezuty.
Nosił wilk razy kilka! Niezamiesz-
kany dom „odwiedzał” mieszkający
w pobliżu Waldemar S. i wynosił co
się dało, m.in. telewizor, aż odwie-
dziła go policja. Sporo przedmiotów
odzyskano.

W omawianym okresie policja
zatrzymała też 2 osoby poszukiwa-
ne, 4 nietrzeźwych kierowców, 
5 osób do wytrzeźwienia, 22 dowo-
dy rejestracyjne.

Opracowano na podstawie mate-
riałów KP w Olsztynku
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Włącz myślenie na drodze

W 2011 r. na polskich drogach
zginęło ponad 4 tys. osób. Spory
odsetek sprawców wypadków to
młodzi ludzie, którzy mają małe
doświadczenie jako kierowcy. To,
przede wszystkim, do nich skiero-
wane są nasze działania  - mówi
Jerzy Pasik, właściciel ośrodka
szkolenia. Chcemy uwrażliwiać
młodych kierowców i przyszłych
kierowców na temat szeroko pojęte-
go bezpieczeństwa.  Celem 45 minu-
towych prezentacji jest podniesienie

świadomości młodzieży na temat
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
kreowanie postawy uczestnika ruchu
drogowego odpowiedzialnego za
siebie i innych oraz propagowanie
udzielania pierwszej pomocy 
w wypadkach drogowych – dodaje
organizator akcji.

Na prezentacjach poruszana jest
tematyka m.in. podziału zdarzeń
drogowych, skutków prawnych zda-
rzeń drogowych, udziału grupy wie-
kowej 18-24 lata w zdarzeniach dro-

Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Pasik już po raz drugi przepro-
wadza akcję profilaktyczną pt. „Włącz myślenie na drodze”  skierowaną
do uczniów  szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynku, elblągu 
i Ostródzie.  Od marca wzięło w niej udział już ponad 1500 uczniów.  
W kwietniu akcja gościła w Zespole Szkół im. K.C. Mrongowiusza 
i I LO im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku.

gowych. Podczas zajęć ich uczestni-
cy zapoznają się ze statystykami
zdarzeń drogowym (w kraju i woje-
wództwie warmińsko-mazurskim),
analizą przyczyn wypadków drogo-
wych oraz zasadami postępowania
przy wypadkach. Ciekawostką jest
prezentacja alkoholowych gogli,
które symulują zdolności percepcyj-
nych kierowcy po spożyciu alkoho-
lu.  

Dodatkowo obecni podczas pre-
zentacji uczniowie otrzymują karty
ICE (In Case of Emergency), bardzo
pomocne w razie wypadku nie tylko
służbom ratunkowym, ale również
w kontakcie z bliskimi osoby
poszkodowanej.  Akcja „Włącz
myślenie na drodze” potrwa do
końca kwietnia, a jej podsumowanie
dostępne będzie na stronie interneto-
wej www.prawojazdy.net

Anna Nawotka
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Co słychać w Olimpii?
Piłkarska runda wiosenna 

o mistrzostwo klasy okręgowej
grupy 2 rozkręciła się już na dobre.
Wyniki pierwszych meczów roze-
granych przez drużynę seniorów
“Olimpii” Olsztynek zrewidowały
ambitny plan awansu do IV ligi. Po
czterech spotkaniach zespół z Olsz-
tynka zajmuje 7 miejsce w tabeli, 
z dorobkiem 31 pkt. (stosunek bra-
mek 38:31). Strata do drużyn z czo-
łówki tabeli jest na tyle duża, że
praktycznie niemożliwością jest ich
doścignięcie. Pozostaje zatem pogo-
dzenie się z pozostaniem w klasie
okręgowej na kolejny rok, zaś 

w obecnych rozgrywkach konsoli-
dacja  drużyny i uzyskanie jak naj-
wyższego miejsca w tabeli na za-
kończenie sezonu. Pierwszy na wio-
snę, wyjazdowy mecz z drużyną
LKS „Orzeł” Janowiec Kościelny
zakończył się naszą porażką 0:2
(0:0). Gospodarze preferowali siło-
wy, a często wręcz brutalny styl
gry, co spowodowało, że w drugiej
połowie, grając pod wiatr, nie zdo-
łaliśmy przeciwstawić się nawale
grającej z impetem drużyny prze-
ciwnika. Kolejny mecz zespół
„Olimpii” rozegrał  na stadionie 
w Olsztynku z  KS „Iskra” Narzym

(porażka 0:2 (0:2). Nasi zawodnicy
wypracowali wiele sytuacji do zdo-
bycia bramki, ale nie potrafili skie-
rować piłki do siatki. Za to przeciw-
nicy wykorzystali dogodne sytuacje.
Ostatnie dwa spotkania rozegrane
zostały w Elblągu. Pierwszy mecz  
z „Olimpią” II Elbląg nasi zawodni-
cy wygrali  4:1 (1:0). Bramki dla
naszych barw zdobyli: Karol Wani-
siewicz - 3 i Łukasz Duch - 1.
Tydzień później, na tym samym sta-
dionie, mecz z  „Concordią” II
Elbląg zakończył się wynikiem
remisowym  3:3 (2:0). Bramki zdo-
byli: Sebastian Kotliński, Marcin

Rykowski i Karol Wanisiewicz. 
W obu spotkaniach nasza drużyna
zaprezentowała bardzo ładną grę, 
a uzyskanie w 2 meczach 4 punk-
tów na trudnym terenie w Elblagu 
z rezerwami “Olimpii” i “Concor-
dii” należy uznać za bardzo dobry
rezultat. Dodatkowo należy cieszyć
się z dobrej gry naszych juniorów,
którzy zasilili kadrę zespołu senio-
rów, zaaklimatyzowali się już na
dobre i zostali dobrze przyjęci przez
starszych kolegów. Najmłodszy 
z nich Paweł Szantar liczy 16 lat, 
a nieco starszy Bartosz Zieliński 17.

Drużynę juniorów starszych,
którą trenuje instruktor piłki nożnej
Rafał Argalski, opuściło – właśnie
dla zasilenia kadry seniorów – 4
najlepszych zawodników. Na ich
miejsce przyszli młodzi chłopcy 
z drużyny juniorów młodszych.
Duża liczba juniorów młodszych
grająca w drużynie juniorów star-
szych “Olimpii” Olsztynek sprawia,
że wyniki w rozgrywkach nie
wyglądają imponująco, ale trudno
jest uzyskiwać korzystne rezultaty 
z drużynami, w których grają
zawodnicy nawet o 3 lata starsi.
Drużyna juniorów starszych zajmu-
je aktualnie w tabeli klasy okręgo-
wej grupy III -11 miejsce. W wio-
sennej rundzie uzyskała następujące
wyniki: z „Iskrą” Smykówko  0:5, z
„Tęczą” Biskupiec 1:4 (bramkę
zdobył Dawid Tymiński), z OSP
Turznica  2:7 (bramki: Sylwester 
i Radosław Pechta). Należy mieć
nadzieję że gra z trudniejszymi
przeciwnikami zaowocuje w przy-
szłości lepszymi umiejętnościami
piłkarskimi naszych młodych
zawodników.

Za Zarząd Klubu
Jerzy Tytz

MKS „Olimpia” - juniorzy starsi

Górny rząd od lewej: Rafał Argalski (trener), Kacper Kulik, Tomasz Kopeć, Dawid Imiński, Dawid Oliferuk, 
Sylwester Pechta, Maciej Wilk, Radosław Pechta.
Dolny rząd od lewej: Patryk Kwiatkowski, Przemysław Nowakowski, Marcin Rybicki, Mateusz Piasecki, Daniel
Pechta, Andrzej Gburczyk, Robert Nurkiewicz.

Nasz samorząd przystąpił do największej
ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-eduka-
cyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampanijne
zadania w 2012 roku realizują zarówno ucznio-
wie szkół podstawowych, gimnazjów, a także
dorośli, a więc cała społeczność lokalna!

W projekcie bierze udział blisko 900 zaangażo-
wanych gmin z całej Polski, podejmując aktywną
profilaktykę. Startujemy już 2 kwietnia w Ogólno-
polski Dzień Trzeźwości.

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł
przygotowano praktyczne zestawy dotyczące
współczesnych zagrożeń, m.in. materiały profilak-
tyczne – plakaty, ulotki, dyplomy oraz certyfikaty
dla koordynatorów. Ponadto organizatorzy kam-

panii stawiają na zaangażowanie uczestników,
m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz zadania kon-
kursowe z atrakcyjnymi nagrodami.

Pod egidą kampanii ZTU realizowany jest rów-
nież projekt dla kierowców – Odpowiedzialny
Kierowca 2012 oraz platforma edukacyjna dla
nauczycieli – Akademia Nauczyciela. Najaktyw-
niejsi pełnomocnicy lub lokalni koordynatorzy
kampanii tworzą prestiżową Kapitułę Trzeźwego
Umysłu, do której co roku mogą aspirować nowi
członkowie.

Tegoroczna edycja kampanii oscyluje wokół
dwóch dużych tematów, są nimi: asertywność
oraz syndrom wyuczonej bezradności. Jako głów-
ne cele ZTU 2012 można wymienić: zwiększenie
zaradności dzieci i młodzieży oraz rozwinięcie

umiejętności radzenia sobie w trudnych sytu-
acjach życiowych. Zachowaj Trzeźwy Umysł ma
także na celu przeciwdziałanie bierności i bezrad-
ności, a przede wszystkim zmniejszenie dostępno-
ści alkoholu dla dzieci i młodzieży.

– Mamy nadzieję, że kampania Zachowaj Trze-
źwy Umysł 2012 dostarczy Wam wielu pozytyw-
nych wrażeń, a młodym ludziom biorącym udział
w projekcie niezapomnianych chwil – podkreśla
w imieniu całego zespołu koordynator kampanii
prezes Piotr Adamski.

Z ramienia samorządu kampanię koordynuje
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Ewa Szerszeniewska

WIĘCEJ INFORMACJI W INTERNECIE:

Strona kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł
www.TrzezwyUmysl.pl

Platforma edukacyjna dla nauczycieli:
www.AkademiaNauczyciela.pl

Kampania Odpowiedzialny Kierowca:
www.OdpowiedzialnyKierowca.pl

Startujemy z kampanią 
Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012!
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Kronika MDK-u
26-27 III Wokaliści, a raczej

wokalistki, oraz zespoły MDK-u
odwiedzili po sąsiedzku Stawi-
gudzkie Spotkania Wokalne
„Kamerton” zdobywając, przy
okazji, sporo nagród. W kategorii
kl. I-III I miejsce zajęła Amelia
Bartosiak a III m Ola Obrębska,
w kat. IV-VI II m zajęła Magda
kowalewska z zespołem ADHD,
III m Natalia Śliżewska,
wyróżnienie Natalia Rybska, a w
kat. gimnazjum I m Ola Ku-
cińska, wyr. Paulina Gilarska.

1 IV Jarmark Wielkanocny.
Prima aprilis przywitał Olszty-

nek śniegiem, ale to nie odstra-
szyło ani organizatorów, wystaw-
ców stoisk, ani też mieszkańców 
i gości Jarmarku Wielkanocnego.
Jarmark otworzyli Ewa Wrochna
– Dyrektor MBL-PE w Olsztynku
i Zastępca Burmistrza Krzysztof
Wieczorek. Całość poprowadziła,
z „jajem”, Katarzyna Waluk –
dyrektor domu kultury. Impreza
zorganizowana na rynku oraz 
w Salonie Wystawowym cieszyła
się wielkim powodzeniem. Kusił
kiermasz tradycyjnych wyrobów
świątecznych, ale przede wszyst-
kim bajecznie kolorowe koncerty,
zabawne konkursy, ciekawe
warsztaty malowania pisanek
oraz kartek wielkanocnych.
Występowali: przedszkolaki,
uczniowie szkół podstawowych z
Olsztynka, Elgnówka i Waplewa.
Bawiły zespoły „Śparogi i Przyja-
ciele”, „Morawa” oraz olsztynec-
ki chór kameralny. Dzieciom
spodobały się występy teatrzyku i
wielkie jaja ozdobione przez olsz-
tyneckie zakłady pracy: bibliote-
kę, dom kultury, gminne centrum
zdrowia, przedszkole, skansen,
urząd miejski, Bank Spółdzielczy.
Wśród publiczności krążyły sym-
patyczne zajączek i jajeczko oraz

dziewczęta z Zespołu Szkół 
w pięknych strojach ludowych.
Podziwiano tradycyjne pisanki
twórczyń ludowych z Lipska nad
Biebrzą i pań z domu dziennego
pobytu. Gorącym żurkiem często-
wały panie z warsztatów terapii
zajęciowej. Było tak wesoło 
i kolorowo, aż w końcu zaświeci-
ło słoneczko. Konkurs na naj-
wyższą palmę wygrał Zespół
Szkolno-Przedszkolny z Waple-
wa. Organizatorzy: Gmina Olsz-
tynek, Miejski Dom Kultury oraz
Muzeum Budownictwa Ludowe-
go – Park Etnograficzny w Olsz-
tynku dziękują wszystkim uczest-
nikom i zapraszają na szereg cie-
kawych imprez rozpoczynających
się już od maja.

13 IV Blues w Kinie „Grun-
wald”. Gościliśmy znany już 
w całej Polsce, wcześniej z wy-
stępów na festiwalach blueso-
wych, a ostatnio z udziału 
w „Must Be The Music” zespół
„Szulerzy” z Inowrocławia.
Szczegóły w numerze na str. 9.
Fotorelacja na facebook’owym
profilu MDK-u.

20 IV Kapela „Śparogi”
uatrakcyjniła folklorystycznie
imprezę plenerową, tzw. ognisko,
w OW Kormoran.

Wkrótce:
1-3 V  Olsztynecka Majówka

10-11 V  Przegląd Grup
Teatralnych Arlekin 

15 V  Konkurs Recytatorski 
„Spotkania z poezją”

27 V  Festyn Zielonoświąt-
kowy

1 VI  Impreza z okazji Dnia  
Dziecka

Jarmark Wielkanocny w obiektywie
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SKANSEN PEŁEN ŻYCIA

29 kwietnia rodziny z dziećmi będą
mogły obejrzeć hodowane w naszym
Muzeum koniki podczas imprezy Konik
polski – spadkobierca Tarpana. Rasa ta
wywodzi się od wymarłego dzikiego
konia tarpana. Ze względu na wyjątko-
we cechy, które koniki odziedziczyły
po swoich przodkach, czyli doskonałe
zdrowie, wytrzymałość i odporność na
surowy klimat, mogą być użytkowane
wszechstronnie, między innymi jako
konie wierzchowe, zaprzęgowe, w tera-
pii dziecięcej, a nawet w pielęgnacji
krajobrazu! Żeby dowiedzieć się więcej
na ten temat zapraszamy do wycieczki
z pracownikiem Muzeum, który posze-
rzy Państwa wiedzę przyrodniczą 
i wprowadzi w tematykę związaną 
z jeździectwem. Podczas imprezy
będzie też prezentacja multimedialna.

Ze wszystkimi chętnymi  spotykamy
się przy wejściu do Muzeum, obok
młyna wodnego. Wycieczki edukacyjne
zaplanowane są w trzech turach: 
o godzinach 10.00, 12.00 i 14.00.

1 maja organizujemy po raz pierw-
szy, folklorystyczną imprezę plenerową
– Jarmark sztuki nie tylko ludowej.
Tematem przewodnim będzie
współczesna sztuka i rzemiosło, które
dotychczas w woj. warmińsko-mazur-
skim nie doczekały się własnej impre-
zy. Naczelną ideą Jarmarku jest poka-
zanie różnorodności w zakresie tworze-
nia obiektów sztuki i rzemiosła przez
współczesnych artystów nieprofesjonal-
nych zamieszkujących Warmię, Mazu-
ry, Powiśle oraz inne regiony kraju.

W programie:
- pokazy z różnych dziedzin trady-

cyjnej sztuki i rzemiosła ludowego:
kołodziejstwa, wikliniarstwa, garncar-
stwa, koronkarstwa, kowalstwa, rymar-
stwa, tkactwa, wycinanki, rzeźby,
malarstwa na szkle, filcowania;

- plenery prowadzone przez twórców
ludowych : rzeźbiarski, malarski oraz
malowania na szkle;

- kiermasz wytworów sztuki „nie
tylko ludowej”, gdzie artyści będą
mogli eksponować i sprzedawać swoje
wyroby;

- występy kapel i zespołów ludo-

wych lub inspirowanych muzyką ludo-
wą.

2 maja pobyt w Muzeum, za sprawą
Spotkania z przyrodą w skansenie,
zamieni się w dzień pełen przygód.
Zapraszamy zwiedzających do zabawy
podczas konkursu przyrodniczego "Co
w trawie piszczy?". Na terenie Parku
Etnograficznego zostaną ukryte zdjęcia,
tropy i pytania, które z pomocą otrzy-
manej od nas mapy będzie można odna-
leźć i rozpoznać. Konkurs będzie trwał
między godz. 10.00, a 13.00 i zostanie
rozstrzygnięty o godz. 14.00.Oczekiwa-
nie na wyniki umilą Państwu, prowa-
dząc zabawy edukacyjne, pracownicy
trzech parków krajobrazowych północ-
no-wschodniej Polski: Zespołu Parków
Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego
i Wzgórz Dylewskich, Welskiego Parku
Krajobrazowego, Suwalskiego Parku
Krajobrazowego. Spotkanie z przyrodą
w skansenie to idealna okazja na kre-
atywny wypoczynek dla całej rodziny.

3 maja, podczas imprezy Jak daw-
niej budowano- tajemnice wiejskiej cie-
siołki, opowiemy Państwu o tradycyj-
nym budownictwie wiejskim na War-
mii, Mazurach i Powiślu. Pracownicy
Muzeum przestawią historię i specyfikę
budowy drewnianych chałup, omówią
architektoniczne detale oraz zdobnic-
two charakteryzujące wiejskie budow-
nictwo. Zwiedzając Skansen będzie
można zobaczyć tarcie drewna na traku
ręcznym, a także spróbować swoich sił
w składaniu drewnianych modeli cha-
łup. Dla najmłodszych gości, którzy
odwiedzą Muzeum przygotowaliśmy
architektoniczne puzzle oraz drewniane
klocki. Imprezę zakończy pokaz pracy
wiatraka z Wodzian.

19 maja, w ramach Europejskiej
Nocy Muzeów, zapraszamy Państwa na
Nocne wsi podglądanie. Zaglądając
przez okna wiejskiej chałupy będzie
można przyjrzeć się pracy szewca 
i wiejskiej nauczycielki. Zachęcamy do
wysłuchania muzyki organowej 
w kościółku i wspólnych tańców 
w karczmie. Rozpoczęcie imprezy 
o godzinie 20.30.

Zapraszamy na Majówkę w Skansenie!
DLACZeGO NIe 
– PODRóŻe GULIWeRA.
Zbliżające się majowe rocznice historyczne, kierujące naszą uwagę

na kwestie wolności politycznej, ale też osobistej podsunęły pomysł
ponownej lektury utworu, w który cenzura ingerowała wielokrotnie, na
szczęście nie zmieniając w sposób drastyczny jego wymowy.   

Zakazane dzieła literatury

Cenzura to zjawisko powszechne
i ponadczasowe. Jej przyczyny 
i formy są różne. Aż trudno uwie-
rzyć, że dzieła o wielkich uznanych
walorach artystycznych, napisanych
przez nagradzanych autorów, nale-
żących do elity pióra, były na indek-
sach zakazujących ich publikacji.
Przekopując się przez te księgi do-
tarłam do tytułu tak znanego, że
myśl o cenzurze zastosowanej
wobec niego wydaje się dzisiaj prze-
sadzona. A mowa tu o Podróżach
Guliwera (pełny tytuł Podróże do
wielu odległych narodów świata,
przez Lemuela Guliwera, początko-
wo lekarza okrętowego, a następnie
kapitana licznych okrętów) autor-
stwa irlandzkiego pisarza Jonathana
Swifta. Utwór z listy lektur szkol-
nych (i to dla dzieci), o mocno okro-
jonej treści, w rzeczywistości jest
ostrą satyrą na XVIII – wieczne spo-
łeczeństwo. Czy tylko do tego kon-
tekstu należy się ograniczyć ? Cieka-
wie skonstruowana powieść fanta-
styczno – przygodowa (czy raczej
parodia popularnych utworów z
XVIII wieku) ma niewątpliwie zna-
miona uniwersalne. Kolejne krainy
odwiedzane przez Guliwera przywo-
łują na myśl znane nam współczesne
społeczności, oczywiście w metafo-
rycznej perspektywie. I tak, w kra-
inie Liliputów obserwuje, z wyraźną
satyryczną aluzją do czasów brytyj-
skiego władcy Jerzego I, konflikty
polityczne (obsesje i namiętności
prowadzące do nich nie są obce
współczesnym władcom). W krainie
olbrzymów sam staje się atrakcją dla
rządzących (czyż nie przypomina to
współczesnych wielkich tego świata,
zaspokajających swoją próżność
traktowaniem ludzi jak źródło roz-
rywki). Ta trzecia jest też niezwykła,
zaludniona przez fanatyków teorii,
którzy nie potrafią wprowadzić ich
w życie. No i czwarta część, uważa-
na za najciekawszą i najczęściej cen-
zurowaną wprowadza nas w świat
zwierząt, które symbolizują inteli-
gentnych i upadłych ludzi. 

Cenzura wobec tego dzieła przy-
jęła inną, niż powszechnie stosowa-
ną (zakaz publikacji całości) formę –
usuwanie niewygodnych treści (np.
zabawy dworskie, bunt w krainie
Lindalino, aluzja do rewolucji 
w Irlandii) czy dodawanie przez
wydawców fragmentów, żeby złago-
dzić ironię autora. Nie pomogło to
Swiftowi ani utworowi, chociaż
pierwsze wydanie (1726 r.) sprzeda-
ło się w ciągu tygodnia. Utwór stra-
cił swój pierwotny charakter 
i wymowę. Swift sam przewidział
interwencję cenzury – wydał powie-
ść pod pseudonimem i potajemnie
we fragmentach dostarczał wydaw-
cy. Niestety, ten ostatni, bojąc się

reakcji władzy, usunął aluzje poli-
tyczne, nawet dodając treści
pochlebne wobec królowej. Swift
zdemaskował ten zabieg dodając we
wstępie następnego wydania pełen
oburzenia rzekomy list Guliwera do
fikcyjnego wydawcy i wskazując w
nim niezgodności z manuskryptem.

Dziesięć lat później inny irlandz-
ki wydawca Faulkner podjął się
wydać Dzieła zebrane Swifta 
z intencją zamieszczenia w nich
pełnej wersji Podróży Guliwera.
Jednak i to okazało się trudne, bo
pominął z nieznanych przyczyn frag-
ment o Lindalino (może aluzja zbyt
oczywista do niepodległościowych,
niewygodnych dla Brytyjczyków,
zapędów Irlandczyków). Musiało
minąć ponad sto lat, żeby ukazała się
w 1899 r. pełna wersja utworu.

W XX wieku Podróże Guliwera
były adaptowane przez kino. Jak to
bywa z wielkimi dziełami, wykorzy-
stywano tendencyjnie tylko niektóre
fragmenty utworu. Pierwsze ekrani-
zacje powstały już w początkach
kina (1902 i 1903 r.) i były to pro-
dukcje dla dzieci. Należy wspo-
mnieć tu radziecką adaptację z
1935r., ciekawą z punktu widzenia
konstrukcji i wykorzystanej techniki.
Otóż twórca połączył dwie konwen-
cje – kino aktorskie i animację (w
krainie Liliputów spotykamy lalki
grające jej mieszkańców), jak na
tamte czasy technika niezwykle ory-
ginalna. Gorzej niestety z fabułą, bo
ta była nośnikiem komunistycznej
propagandy (nasilenie działań reżi-
mu stalinowskiego). W adaptacji z
1960r. Trzy światy Guliwera (znowu
pominięto część czwartą) połączono
film aktorski z techniką poklatkową
w wykonaniu jej pioniera i mistrza
Raya Harryhausena. Poczyniono tu
ciekawe obserwacje obyczajowe.
Pełną wymowę powieści uwzględ-
niono dopiero w serialu TV z 1996r.,
najwierniejszej adaptacji dzieła Swi-
fta dokonanej przez Charlesa Stur-
ridge’a. Twórca pokazał w doboro-
wej obsadzie wszystkie krainy, do
jakich Guliwera pokierował los.

Wbrew pozorom dzieło, pomimo
konwencji fantastyczno – przygodo-
wej, daje pełny i barwny uniwersal-
ny obraz relacji społecznych, ludz-
kich doświadczeń, zmagań człowie-
ka ze światem zewnętrznym i sobą
samym. Nawet aluzje polityczne –
rozdźwięk między jednostką 
a rządzącymi, konfrontacja inteli-
gencji z miernotą, z których zaczyna
dominować ta druga, znajduje
współczesne odniesienia. Uwzględ-
niając taką perspektywę interpreta-
cyjną, należy obawiać się, że cenzu-
ra może mieć jeszcze wiele do
powiedzenia.

M. R.
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Będzie uzdrowisko!

Władze Olsztynka właśnie wystąpiły
do ministerstwa zdrowia z wnio-

skiem o nadanie naszej miejscowości statusu
uzdrowiska. Szansa na to jest bardzo dużo, a
wszystko dzięki drobiazgowym badaniom
naukowym. - Okazało się, że panuje tu unikalny
mikroklimat, a to co wydawało się przekle-

ństwem, może być atutem miasta – mówi prof.
Leopold Szmit z katedry klimatologii w Gdańs-
ku. - Stwierdziliśmy, że wyziewy z tzw. bacutilu
oraz octowni tworzą unikalną mieszankę,
korzystnie wpływającą na zdrowie człowieka.
Próżno szukać podobnego składu atmosfery w
innych częściach Polski, a nawet w Europie.

Szczególnie zbawienny wpływ olsztyneckie
powietrze ma na błony śluzowe i drogi oddecho-
we. - Lekko podrażnione związkami octu pęche-
rzyki płucne rozszerzają się i lepiej chłoną
mikroelementy zawarte w wyziewach powsta-
jących przy okazji produkcji paszy. Efekt tak
skumulowanych czynników jest po prostu zna-
komity – dodaje dr hab. Aleksander Birzyński z
Instytutu Medycznego w Otwocku. 

Już teraz przygotowywany jest projekt budyn-
ków sanatoryjnych umiejscowionych w pobliżu
mieszalni pasz. Pacjenci przyjeżdżający do Olsz-

tynka będą mogli więc w luksusowych warun-
kach inhalować się unikalnym powietrzem,
którego na próżno szukać gdzie indziej. - Zainte-
resowanie inwestycją wyrazili już biznesmeni z
Austrii i Niemiec. Być może w pobliżu silosów
z paszą powstanie  kompleks wypoczynkowy
nawet na 300 miejsc – wyjaśnia rzeczniczka bur-
mistrza. - To także szansa na nowe zagospodaro-
wanie dworca i okolic. Sanatorium dałoby pracę
dla 100-150 osób.

Ugościmy piłkarzy 
w czasie euro 2012

Ogarnięta kryzysem Grecja oszczędza na
czym się da. Nic więc dziwnego, że

przyjęła ofertę wyciągającego pomocną dłoń
Olsztynka. Nasze władza zaoferowały Grekom,
że za darmo zakwaterują reprezentację piłkarską
Grecji, zapewnią jej wyżywienie i miejsce do
treningu. - Przy okazji będzie to dobra promocja
Olsztynka – mówi Amanda Grzebała, rzecznicz-
ka burmistrza miasta.

Początkowo Grecy mieli mieszkać pod War-
szawą. - Wiedzieliśmy, że tamta oferta była
kosztowna i szukają oni czegoś tańszego. Zaofe-
rowaliśmy więc bogaty wachlarz bezpłatnych
usług. To ich przekonało, żeby zamieszkać w
Olsztynku.

Gmina pokryje nie tylko koszty noclegu i
wyżywienia, ale także dojazdów Greków na
mecze. - Nakłady są wysokie ale to będzie zna-
komita promocja – wyjaśnia Amanda Grzebała.

Na razie udało się znaleźć ok 15 pokoi dla
reprezentantów oraz ekip medycznych i trener-
skich. Potrzeba jeszcze ok 20 kwater, dlatego
władze proszą wszystkich mieszkańców chęt-
nych do przyjęcia Greków o wsparcie.

Chodzi o pokoje w dobrym standardzie oraz
wyżywienie. Każdy, kto chce gościć piłkarza,
może zgłosić się do Ratusza. - Nasza komisja
sprawdzi warunki lokalowe i jeśli będą one
odpowiednie, wówczas pokój otrzyma certyfikat
UEFY – wyjaśnia rzeczniczka urzędu miasta.

Gmina każdej z osób, które zaofiarują się
ugościć Greka, przyzna honorowe statuetki oraz
wypłaci 200 zł.

Złe wieści z dróg 
– opłaty za obwodnicę

W związku z budową obwodnicy Olsz-
tynka, od końca lipca dyrekcja dróg

krajowych będzie pobierała opłaty od osób
korzystających z nowej jezdni. Początkowo
obwodnica miała być płatna jedynie dla samo-
chodów ciężarowych. Okazuje się jednak, że
nowelizacja ustawy o drogach zobowiązuje do
tego także właścicieli pojazdów osobowych.
Teraz, żeby wyjechać z Olsztynka przez obwod-
nicę, trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości 8
zł. Będzie ona pobierana w specjalnych bram-
kach na wjeździe w drogę nr 7 i nr 51. - Według
mnie to skandal, że ktoś coś takiego wymyślił.
Czuję się oszukany. Już wolałbym, żeby obwod-
nicy w ogóle nie było. – denerwuje się Czesław
Szutko. 

Niektórzy już zapowiadają protesty. - Nie po
to płace podatki na budowę dróg, żeby potem
jeszcze za to dodatkowo płacić. Dlatego wysła-
łem list do premiera, a jak to nie pomoże to na
czas Euro 2012 będę z kolegami blokował prze-
jazd – mówi Adam Misiura, taksówkarz spod
Olsztynka.

Drogowcy uspokajają, że kierowcy z Olsztyn-
ka będą mogli zakupić abonament, który już za
60 zł miesięcznie będzie uprawniał do nieograni-
czonego korzystania z obwodnicy miasteczka.

Sprzedam
l Dom, stan surowy otwarty, pow. 130 m2, dział-
ka 2 000 m2. Wszystkie media. Tel. 600 406 986

l Dom do remontu 110 m2, działka 1 350 m2 –
Olsztynek. Tel. 500 621 193

l Działkę (60 arów) nad Jeziorem Dąbrowa Wiel-
ka w Saminie. Tel. 509 094 812

l Działkę budowlaną (1.701 m²) pomiędzy Olsz-
tynkiem a Jemiołowem (300 m za wałem, 150 m do
Jeziora Jemiołowskiego). Atrakcyjna lokalizacja!!!
Cena 90.000 zł - do negocjacji. Tel. 606-99-68-99

l Działkę budowlaną o powierzchni 630 m2 (w
Olsztynku przy ul. Agrestowej) z projektem
budowlanym i aktualnym pozwoleniem 
na budowę. Tel. 502 844 172

l Mieszkanie o pow. 62,5 m² przy ul. Kolejowej,
II piętro. Mieszkanie ciepłe, słoneczne, środkowa
klatka, okna plastikowe, dębowy parkiet, meble
kuchenne i szafa pod zabudowę, blok ocieplony. Cena
155.000 zł. Tel. 606-99-68-99

l OKAZJA !!! Sprzedam działkę budowlaną w
Lipowie Kurkowskim o powierzchni 1,2h za 150
tys. zł. Tel 601 595 016

l Łubin słodki. 120 zł za metr przewiany, dobrej
jakości. Tel. 608 283 005

Do wynajęcia
l Dom w centrum Olsztynka. Tel. 509 094 812

Bezpłatne ogłoszenia drobne przyjmowane 
są w biurze redakcji  (MDK w Olsztynku, 

ul. Chopina 29, w godz. 8.00-18.00)

Ogłoszenia drobne



Pierwsza Komunia Święta to święto dziecka i jednocześnie najważniejsze wydarzenie w życiu katoli-
ka. Samo słowo komunia pochodzi od łacińskiego słowa „COMUNNIO” co oznacza wspólnotę, 
a w religii katolickiej kojarzone jest z ostatnią wieczerzą. Za przygotowanie dziecka do pierwszej
komunii odpowiedzialni są zarówno rodzice, jak i kościół. Dziecko powinno przystąpić do tego sakra-

mentu świętego świadomie i ze zrozumieniem, dlatego na pewno nie powinno traktować przyjęcia z oka-
zji pierwszej komunii jedynie jako zabawy lub rewii mody, co szczególnie dotyczy  dziewczynek. W to szczególne

święto zalecana jest w ubiorze skromność lub jednolitość (alba), na pewno nie jest  też koniecznością  wymyślna fryzura. Przyjęcie komunijne może
być organizowane w domu lub w wynajętym lokalu. W domu na pewno jest zdecydowanie taniej lecz organizacja wymaga  od rodziców więcej
poświęcenia, pracy i czasu, którego obecnie w naszym zabieganym życiu zdecydowanie nam brakuje. 
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Zapomnieliśmy już o czasach,
kiedy to dla dzieci przystępu-
jących do tego sakramentu orga-
nizowano skromny  poczęstunek
w salkach katechetycznych, zwa-
żywszy, ze dzieci przystępowały
do pierwszej komunii na czczo,
nie było to wystawne przyjęcie,
serwowano tam zazwyczaj pie-
czywo drożdżowe z serem lub
marmoladą, a do picia podawano
kakao. Pamiątką natomiast był
obrazek w ramce z wizerunkiem
Pana Jezusa lub Matki Boskiej,
ewentualnie  świętego -patrona
dziecka. Zwyczaj obdarowywa-
nia dzieci z okazji pierwszej
komunii prezentami zapoczątko-
wali rodzice chrzestni, którzy 
z czasem zaczęli prześcigać się
w coraz to kosztowniejszych
upominkach. Przyjęcia komunij-
ne przeniosły się do domów, 
a obecnie coraz częściej do
wynajętych lokali gastronomicz-
nych. Zaczęto zapraszać coraz to
większą ilość gości, nie tylko 
z rodzinnego grona, lecz przyja-
ciół, znajomych a nawet sąsia-
dów. W obecnej dobie, przyjmu-
jąc zaproszenie na komunijną
uroczystość należy podporządko-
wać się obowiązującemu trendy
i idąc  z duchem czasu jak na
licytacji, kto da więcej, przeka-
zać kosztowny prezent. Tym,
których nie stać na zbyt duży
wydatek z pomocą chętnie śpie-
szą banki, uruchamiające na
okres trwania  pierwszych komu-
nii specjalne kredyty w kwocie
od 800 – 2500 złotych. W tym
też czasie ze sklepowych półek
znikają notebooki, palmtopy,
aparaty cyfrowe i kamery, telefo-
ny komórkowe natomiast wyszły
już z mody. Nie myślimy o tym 
i całkowicie zapominamy, co tak
naprawdę jest ważne w tym uro-
czystym dniu, a nie chodzi prze-
cież o wartości materialne  upo-
minku, ale o jego znaczenie. Nikt
nikomu nie zabrania wydania
kilku tysięcy złotych na upomi-
nek- pamiątkę. Prezent z okazji
pierwszej komunii powinien być

wybrany wyjątkowo starannie,
powinien nie tylko zachwycać,
ale nieść korzyści duchowe 
i edukacyjne. Na szczęście, coraz
częściej bywa i tak, że goście 
z rodzinnego grona składają się
np. na wyjazd dziecka na piel-
grzymkę, choćby do Ziemi 
Świętej (Izraela). Taka podróż
jest z pewnością  dużą atrakcją,
ale  też jednocześnie  stanie się
okazją do pogłębienia wiary.
Innymi przykładami takich wła-
śnie prezentów będzie niewątpli-
wie  kurs języka obcego, nauka
pływania pod nadzorem profe-
sjonalnego instruktora, czy
kupno instrumentu muzycznego
razem z lekcjami nauki gry. 
W tym uroczystym dniu często
rodzice chrzestni sadzą w ogro-
dzie szlachetny gatunek drzewka,
jeśli nie zrobili tego wcześniej 
z okazji chrztu. Pieniądze nie są
zbyt osobistym podarunkiem, ale
jeśli zdeponujemy je na koncie 
i będziemy wpłacać na nie co
jakiś czas, nawet skromną kwotę,
to w późniejszym czasie może to
pomóc np. w dalszej edukacji
dziecka. Niestety, zdarza się 
i tak, że uroczystość Pierwszej
Komunii Świętej zamienia się w
swoistą rewię próżności, staje się
polem do prezentacji swojego
bogactwa i popisywania się nim,
a to niewątpliwie zabija niezwy-
kłą duchową atmosferę tego
dnia. Dlatego należy kierować
się skromnością i umiarem, nie
naruszając przyzwoitych zasad
dobrego obyczaju, być świado-
mym wydarzeń i przeżyć religij-
nych związanych z tym szczegól-
nym dniem. Niech nasze dziecko
zapamięta przesłanie płynące 
z tej uroczystości na całe swoje
dalsze życie. Tym z Państwa,
którzy postanowili przygotować
przyjęcie komunijne w domu, co
ma niewątpliwie też swój urok,
polecam kilka sprawdzonych
przepisów, na to szczególnie uro-
czyste wydarzenie.

Ewa Łagowska-Okołowicz

TRADyCyJNy ROSóŁ

2 udka z kurczaka,
4 skrzydełka,
300g wołowiny,
z kością np. antrykot,
9 ziaren pieprzu,
3 liście laurowe,
1 duża cebula,
3 marchewki,
1 pietruszka,
1 por.

Mięso myjemy i wkładamy do, co naj-
mniej, 5 litrowego garnka, wlewamy 3,5
litra wody, dodajemy pieprz, listki i
gotujemy na małym gazie około 1,5
godziny. Dodajemy obrane, pokrojone
jarzyny i opaloną na ciemno cebulę i
gotujemy jeszcze około 0,5 godziny.
Podajemy z ugotowanym makaronem
np. nitki.

SURóWKA Z KAPUSTy
PeKIŃSKIeJ 
Z KUKURyDZĄ

1 kapusta pekińska,
1 puszka kukurydzy,
1 papryka czerwona,
1 papryka żółta,
3-4 łyżki majonezu,
1 marchewka.

Kapustę i papryki pokroić, dodać
osączoną kukurydzę, marchewkę zetrzeć
na tarce o dużych oczkach. Wszystko
wymiesza i polać majonezem. Schłodzić
godzinę w lodówce.

KOTLeTy Z PIeRSI 
INDyKA

4 piersi z indyka,
2-3 jajka,
bułka tarta,
pieprz, sól,
oliwa do smażenia.

Piersi kroimy na niezbyt cienkie pla-
stry, delikatnie rozbijamy tłuczkiem,
pieprzymy i solimy. Moczymy w rozbi-
tym jajku, obtaczamy w bułce tartej i
smażymy na rumiano na oliwie.

Podajemy z frytkami lub młodymi
ziemniakami z wody.

DOMOWA  LeMONIADA

woda mineralna nie gazowana,
cytryny,
cukier,
listki świeżej mięty.

Do schłodzonej wody mineralnej wlać
sok z cytryny, dosłodzić do smaku, wło-
żyć kilka listków świeżej mięty.

TORT BISZKOPTOWy 
Z BITĄ ŚMIeTANĄ

Pieczemy 2 oddzielne biszkopty na
blaszce o wymiarach 25x40 cm.

Ciasto składniki na 1 porcję:
5 jaj (oddzielnie żółtka i białka),
0,8 szkl cukru pudru,
0,8 szkl mąki,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
1 cukier waniliowy.

Do nasączenia:
woda z sokiem z cytryny (na jedną

szklankę wody sok z jednej dużej cytry-
ny).

Bita śmietana:
1 litr śmietany kremówki,
cukier puder do smaku,
20 g żelatyny,
½ szklanki przegotowanej wystudzonej 

wody,
1 duża puszka brzoskwiń.

Kremówkę ubić z cukrem i wlać  do
niej wcześniej rozpuszczoną w gorącej
wodzie i przestudzoną żelatynę.

Dekoracja:
1 kg winogron,
różyczki cukrowe.

Białka ubić na sztywno, dodać cukier
puder, dodawać kolejno żółtka, mąkę
wymieszaną z proszkiem i cukrem wani-
liowym. Delikatnie wymieszać, wlać na
blaszkę wyłożoną papierem do piecze-
nia. Piec około45 minut w tem. 180
stopni.

Wystudzone biszkopty przekroić na
dwie lub trzy części, każdą lekko
nasączyć, przekładać bitą śmietaną 
i pokrojonymi drobno brzoskwiniami.
Wierzch i boki smarujemy samą bitą
śmietaną, dekorujemy połówkami wino-
gron i różyczkami. Co zdolniejsi robią
specjalną okolicznościowa dekorację.
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projekt, druk - Flesz Studio Tomasz Kenig
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AUTORYZOWANY PUNKT SPRZEDAŻY

TELEWIZJA NOWEJ GENERACJI N

POSTAW NA JAKOŚĆ 

- PRZEJDŹ DO N

SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

tel/fax 519 29 50, 519 13 87, Olsztynek, ul. Krótka 2

NAPRAWA

- te
lewizory- komputery, laptopy 
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Biuletyn redaguje zespół w składzie: Wydawca - MDK, redaktor wydania - Katarzyna Waluk, redaktorzy: Wiesław Gąsiorowski, Tomasz Kurs,
Bogumił Kuźniewski, Paweł Rogowski (skład komputerowy, zdjęcia), Janusz Dęga (zdjęcia), Cezary Długowski (rysunki), Henryka Żebrowska, Zygmunt
Puszczewicz, Kazimierz Czesław Bandzwołek, Ewa Okołowicz-Łagowska, Robert Waraksa, Justyna Dąbrowska. Adres redakcji: 11-015 Olsztynek, 
ul. Chopina 29, MDK, tel. 89 519-22-01, woj. warmińsko-mazurskie. Zgłoszenia reklam w siedzibie redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
i adiustacji tekstów i listów oraz nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych. Miesięcznik zrzeszony jest w Polskim Sto-
warzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie. e-mail: alboolsztynek@wp.pl. Materiałów nie zamawianych redakcja nie zwraca.

Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocz-
towych do 15 maja pod ad re sem re dak cji. Spoś ród
pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nag ro dę -
obiad dla 2 osób w Restauracji Zielarnia (ul. Mrongowiusza 29, Olsztynek). Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: „Nie ma tego
złego co by na dobre nie wyszło”. Nagrodę wylosowała Elżbieta Zielińska z Olsztynka

Poziomo: 
1) dom z pianką, 5) karty oprawcy, 9) wyczuwane nosem, 10) lustro
dla nieśmiałych, 11) twórcy tłumu, 12) toruńska, 13) wzięte do 
niewoli, 14) swojska, 15) przybijalnia, 16) do wyjścia na, 
18) kluczowe, 20) regularny, 22) formalny, 24) z marginesu, 
25) z dżinem, 26) do zaciskania pasa, 27) z nim kolej, 28) król szos.

Pionowo:
1) część lata, 2) mocna decyzja, 3) cham z rogiem, 4) na śliwki, 
6) ślepa wyspa, 7) wybuchowy, 8) mięso do obrzucania, 
16) z mydłem, 17) do zdjęcia, 19) żurawina, 20) kolejka podmiejska,
21) odgłos roboty, 23) hotel.

1 2 3 4 5
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28
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24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cennik reklam w gazecie:

Moduł
Cena 

brutto

cała strona /czarno-biała/ 180,20

cała strona /kolor/ 307,50

1/2 strony /czarno-biała/ 105,00

1/2 strony /kolor/ 187,50

1/4 strony /czarno-biała/ 60,00

1/8 strony /czarno-biała/ 37,50

Miejski Dom

Kultury w Olsztynku

ul. Chopina 29, tel/fax: 89 519 22 01

alboolsztynek@wp.pl

MIEJScE NA TWOJą

REKlAMĘ!

Krzyżówka sponsorowana przez

Krzyżówka 
nr 177

15

19
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TECHMARK

asprzedaż i serwis wózków 
widłowych,

aprzyciemnianie szyb,
azakuwanie węży hydraulicznych

amechanika pojazdowa w pełnym zakresie

Ameryka 9A
11-015 Olsztynek

WARSZTAT  519-111-163,  519-111-162

Świadczymy także usługi w zakresie:

(

anaprawa aut
powypadkowych

ablacharstwo-
lakiernictwo

adiagnostyka
komputerowa

akonkurencyjne
ceny

aszybki termin realizacji




