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Reklama

22 III  - Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego Focus o Puchar Burmi-
strza Olsztynka (więcej na str. 9). Mamy
nadzieję, że ta, duża impreza taneczna na
stałe zagości w kalendarium wydarzeń kultu-
ralnych naszego miasta.

28 III – „Rozśpiewany Przedszkolak”.
Dyrektor domu kultury Katarzyna Waluk
oraz instruktor Przemek Lenart zostali
zaproszeni do w jury konkursu wokalnego,
organizowanego przez Przedszkole Miejskie
w Olsztynku.

2 IV – Braliśmy udział w organizacji gry
miejskiej „Chcesz poznać Wielkiego
Papieża – ulicami Olsztynka zmierzaj” –
przygotowanej przez Gimnazjum Stowarzy-
szenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsz-
tynku (więcej na str. 9)

5 IV – „Wariatki” – zespół perkusyjny
odwiedził pacjentów Szpitala Rehabilitacyj-
nego w Ameryce. Oprócz koncertu, uczest-
ników zaproszono do warsztatów oraz do
konkursów. Było głośno i bardzo rytmicznie.

12 IV – Jarmark Wielkanocny – Pogoda
dopisała organizatorom, którymi byli MBL -
Park Etnograficzny w Olsztynku, Urząd
Miejski w Olsztynku oraz Miejski Dom Kul-
tury w Olsztynku. Program artystyczny
podzielony był na dwie części, które odby-
wały się równolegle – na nowej scenie ple-
nerowej w rynku miasta oraz w salonie
wystawowym, w pięknej scenerii najnowszej
wystawy Polacy na Kresach Wschodnich. 
W obu miejscach prezentowały się zespoły
muzyczne oraz inne formy sceniczne 
z Przedszkola Miejskiego, Szkoły Podstawo-
wej, Gimnazjum, Zespołu Szkół w Olsztyn-
ku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Waplewie, Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Olsztynku, oraz Szkoły Podstawowej
w Elgnówku. Występy w salonie wystawo-
wym uświetnił Polonez w wykonaniu przed-
szkolaków oraz koncert Olsztyneckiego
Chóru Kameralnego. Wszystkie programy 
i występy były starannie przygotowane, dużą
uwagę zwrócono na tradycję oraz regionalny
charakter zbliżających się Świąt Wielkanoc-

nych. Rekordowa w tym roku ilość stoisk
(ponad 50) przyciągnęła mieszkańców Olsz-
tynka oraz okolicznych miejscowości. Na
stoiskach można było znaleźć regionalne
produkty, świąteczne wypieki, domowe
wędliny, pisanki, palmy, koszyczki wielka-
nocne oraz rękodzieło. Rozstrzygnięto rów-
nież konkursy na najpiękniejszą palmę, 
stroik wielkanocny oraz gaik-maik. Finałem
Jarmarku był występ Kapeli Ludowej „Śpa-
rogi”, tym razem z programem „Na wileńską
nutę”.

Wkrótce: 
OLSZTYNECKA MAJÓWKA

1 V – Otwarcie Sezonu Turystyki
Aktywnej „Na szlaku” (pole namiotowe 
w Swaderkach)

1 V – Turniej „Piłki nożnej  35+” 
2 V – „Akcja Rekreacja” – 1500-1800 –

Festyn rekreacyjny na dziedzińcu Gimna-
zjum

2 V – „Sportowa Majówka” - turniej
tenisa stołowego, tenisa ziemnego, piłki
nożnej

2 V – „ Majówka w kinie Grunwald”
(nocny maraton filmowy)

3 V – PRO ROCK 2014 – Olsztyneckie
Konfrontacje Rockowe. Gwiazda wieczoru
zespół HARLEM

3 V – Dyskoteka dla old’ boyów 
w MDK (przeboje lat 80 i 90)

4 V – Turniej siatkówki (od lat 16)

8-9 V – ARLEKIN ‘14 – Wojewódzki
Przegląd Grup Teatralnych. Gimn. im.
Noblistów Polskich w Olsztynku, godz. 930

15 V – Dni Rodziny w Gimnazjum 
im. Noblistów Polskich w Olsztynku

14 V – Eliminacje rejonowe konkursu
recytatorskiego „Spotkania z poezją” –
Kino „Grunwald”, godz. 1000

24 V - Festyn Rodzinny w Waplewie

WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE www.mdkolsztynek.pl

Kronika MDK-u

Miejski Dom Kultury w Olsztynku, ul. Chopina 29, 11-015 Olsztynek, tel./fax. 89 519 22 01, 
e-mail: mgok@olsztynek.com.pl, www.mdkolsztynek.pl, facebook/Miejski Dom Kultury w Olsztynku

3 maja kolejna edycja
Olsztyneckich Konfrontacji
Rockowych. W przeglądzie
weźmie udział ok. 10 zespo-
łów  wybranych drogą elimi-
nacji, prezentujących szeroko
rozumiane odmiany muzyki
rockowej. Po przesłuchaniach
koncert gwiazdy, w tym roku
zespołu HARLEM (w po-
przednich edycjach m.in.
LIPALI, HUNTER). Pula
tegorocznych nagród to 2500

PLN oraz sesja fotograficzna,
koncert live w Radio Olsztyn
oraz nagrody rzeczowe.
Nowością tegorocznego PRO
ROCKA będzie wybór najlep-
szych instrumentalistów. 

Serdecznie zapraszamy
fanów tego gatunku muzyki 
3 maja na rynek naszego mia-
sta. Przesłuchania zespołów
13 00-17 00, koncert zespołu
HARLEM godzina 1900.



W Wielkim Tygodniu zwyczajo-
wo odwiedzano groby bliskich 
i składano na nich ofiary z pokar-
mów (w tym chleba) lub, podobnie
jak w Zaduszki czy podczas wesela,
rozdawano je ubogim. W tym czasie
pozostawiano również pożywienie
dla duchów opiekuńczych domu,
tzw. ubożąt. W Małopolsce pieczono
baby, tzw. perepiczki, które zanoszo-
no na cmentarz. Warto wspomnieć
także o huculskich kokucach, czyli
małych chlebkach, którymi obdaro-
wywano dzieci odwiedzające 
w Wielkim Tygodniu domy sąsia-
dów. Pozostawianie pieczywa na
grobach, a także obdarowywanie
nim biedaków czy dzieci, którym
powszechnie przypisywano magicz-
ne zdolności kontaktowania się 
z duchami, służyło jednemu celowi -
zapewnieniu sobie przychylności 
w świecie zmarłych. Istniało bowiem
przekonanie, że po śmierci dusze
zamieszkują wnętrze ziemi i mają
wpływ na to, co do ziemi należy, np.
opiekują się zasianym ziarnem. Wie-
rzono w niezwykłość czasu świą-
tecznego. Poza tym miejscami jesz-
cze w XIX wieku w okresie wielka-
nocnym Słowianie obchodzili wio-
senne święta zaduszne. 

Z Wielkanocą nierozerwalnie
łączyło się wypiekanie pieczywa
zwanego paską. Tradycja ta była

obwarowana wieloma zakazami 
i nakazami. Pieczenie rozpoczynano
najwcześniej na początku Wielkiego
Tygodnia, bowiem wierzono, że
wypiekanie chleba w tygodniu
poprzedzającym Niedzielę Palmową
spowoduje pleśnienie chlebów przy-
gotowywanych przez cały kolejny
rok. Ponieważ paska musiała być
gotowa dopiero na sobotę, tradycyj-
nie wypiekano ją, w wielu regio-
nach, w Wielki Piątek. Z kolei 

w innych częściach kraju obowiązy-
wał wtedy całkowity zakaz pieczenia
czegokolwiek. Dzień ten traktowano
jako dzień żałoby, a w tradycji ludo-
wej w dniu śmierci któregoś z do-
mowników zasłaniano lustra i nie
można było zabijać zwierząt ani piec
chleba. Złamanie zakazu przygoto-
wania pieczywa w Wielki Piątek
mogło sprowadzić na wieś długotr-
wałą suszę.

W obrzędzie pieczenia paski
uczestniczyły wyłącznie kobiety,
obawiano się bowiem, iż mężczyzna
może chleb zauroczyć bądź zepsuć.
Wierzono, że sama obecność gospo-
darza podczas przygotowania pie-
czywa spowoduje, iż ciasto nie
wyrośnie. Gdyby mężczyzna nato-
miast zajrzał do pieca, posiwiałyby
mu wąsy.

Paskę pieczono z mąki razowej,
częściowo na drożdżach i zakwasie.
Do ciasta dodawano czasem szafran,
imbir i liście babki. By ten świątecz-
ny chleb pięknie prezentował się na
wielkanocnym stole, z wierzchu
smarowano go słoniną i ozdabiano
krzyżem z ciasta lub różami i ptasz-
kami, na wzór chleba weselnego.

Czynności te, oprócz funkcji ozdob-
nej, spełniały rolę magiczną, symbo-
lizując dostatek i płodność.

W Wielką Sobotę paskę święcono
razem z pisankami. Zwyczaj ten,
poza swoją funkcją symboliczną,
potęgował magiczną moc paski.
Wtedy też przed kościołem kobiety
miały okazję do pochwalenia się
swoim wypiekiem – porównywano,
czyja paska ładniejsza, tj. bardziej
wyrośnięta i złocista. Piękna paska
była również gwarantem zdrowia 
i urodzaju w nadchodzącym roku.
Duża liczba przypalonych bochen-
ków zwiastowała upalny rok. Naj-
większym nieszczęściem i wstydem
były paski źle wyrośnięte, czy
popękane, gdyż źle wróżyły na przy-
szłość. Dopiero w Niedzielę Wielka-
nocną można było skosztować paski
– kawałek święconego chleba dosta-
wał każdy z domowników, często-
wano nim również zwierzęta do-
mowe.

W dzieleniu się wielkanocnym
pieczywem widać analogię do Świąt
Bożego Narodzenia, kiedy zwyczaj
ten symbolizował chwilową jedność
świata boskiego i ziemskiego, ludzi 
i zwierząt. W Wigilię jedność ta
oznaczała zwycięstwo życia nad
śmiercią, na Wielkanoc zaś miała
przede wszystkim zagwarantować
wzrost i rozwój.

Według polskiej tradycji na Wiel-
kanoc prócz paski i bab gospodynie

wypiekały kołacze, ciasta drożdżo-
we, placki i tzw. barany.

Mimo że na Warmii i Mazurach
na ogół nie przyrządzano specjal-
nych potraw (do 1945 roku nie ist-
niał także zwyczaj święcenia pokar-
mów), na wielkanocnym stole nie
brakowało pieczywa (chleba, koła-
czy, ciast) oraz jaj. Obdarowywano
nimi dzieci i młodzież podczas wiel-
kanocnego kolędowania zwanego
wykupkiem.

Stoje jo kole zapadki
O prose o kawałek flatki (kołacza)
I ja jusko do tygo,
Póde z Bogiym do drugiego.

Marta Żebrowska
/fot. archiwum MBL-PE

Radosnych chwil spędzonych 
w rodzinnym gronie, optymizmu 

i siły płynącej z odradzającego się życia 
- tego z okazji Świąt Wielkanocnych 

życzą

Radni Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Olsztynku

Rola chleba i świątecznego 
pieczywa w tradycji wielkanocnej
Święta Wielkiej Nocy należą do najważniejszych świąt chrześcijańskich. W kulturze

ludowej tradycje kościelne mieszały się z reliktami  myślenia magicznego. Był to okres
odrodzenia się przyrody po zimowej martwocie, mocy witalnych świata. Obrzędowość
wielkanocna, na którą składało się szereg praktyk i zachowań, miała dopomóc ludziom 
i naturze w skierowaniu świata na „odpowiednie” tory. Nie mogło w niej zabraknąć 
świątecznego pieczywa.

SKANSEN PEŁEN ŻYCIA
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W uroczystej gali
„Laur Najlepszym z Naj-
lepszych”, 4 kwietnia 
w teatrze im. Stefana
Jaracza w Olsztynie,
uczestniczyła również
delegacja z naszej gminy.

Statuetki Laurów otrzy-
mało ponad 30 osób 
i przedstawicieli instytucji
oraz firm w kategoriach:
sport, kultura, nauka, dzia-
łalność społeczna, rolnic-
two, żywność regionalna,
turystyka, rozwój społecz-
no-gospodarczy regionu. 

W kategorii „Rozwój
społeczno-gospodarczy
regionu” przyznano nagro-
dę Urzędowi Miejskiemu 
i Młodzieżowej Radzie
Miejskiej w Olsztynku.
Zaszczytny laur z rąk Mar-
szałka Województwa War-
mińsko-Mazurskiego Jacka
Protasa odebrali wspólnie
burmistrz Artur Wrochna
oraz przewodniczący
MRM Maciej Czepe. 

Droga do sukcesu nie
była prosta - przyznają
młodzieżowi radni - duży
wpływ na przyznanie
wyróżnienia miało zdoby-
cie przez Olsztynek tytułu
Super Samorząd oraz dzia-

łalność, jaką podejmuje
gmina w ramach sieci Cit-
taslow.

Zarówno burmistrz jak 
i obecni na gali radni nie
kryli swojego zadowolenia
z dotychczasowej współ-
pracy z młodymi przedsta-

wicielami mieszkańców
gminy. Nagrodę traktują
jako zobowiązanie do dal-
szych działań na rzecz
lokalnej społeczności.

SGP 
/fot. Promocja Gminy

„Najlepszym z Najlepszych”

Szanowne Druhny! 
Szanowni Druhowie!

4 maja obchodzimy tradycyjnie Dzień Strażaka, święto Tych, którzy pełnią
niebezpieczną i odpowiedzialną służbę, zarówno zawodowo jak i ochotniczo. 

Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, nieustanna gotowość niesienia
pomocy potrzebującym to działania wpisane w Waszą codzienność. Ofiarnie służąc
innym, swoim zaangażowaniem oraz gotowością do najwyższych poświęceń, zdo-
byliście wśród społeczności powszechny szacunek i uznanie. Nieustannie dajecie
świadectwo wierności zasadom służby strażackiej, która jest jedną z najważniej-
szych służb człowieczeństwu – poświęcenie własnego zdrowia, a nawet życia 
dla ratowania innych jest wpisane w swoisty kodeks honorowy każdego 
druha-strażaka.

Z okazji strażackiego święta składamy wszystkim Strażakom najserdeczniejsze
życzenia oraz szczególne podziękowania za pracę i oddanie dla naszej społe-
czności. 

Życzymy Wam, we własnym imieniu oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy,
aby ten trud był dla Was źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy. Prosimy
przyjąć życzenia zdrowia, pomyślności i sukcesów na polu zawodowym, służby 
i w życiu osobistym. 

Niech św. Florian – patron wszystkich strażaków – chroni Was i Wasze rodziny!

Przewodniczący Rady Miejskiej                            Burmistrz Olsztynka 
/-/ Jerzy Głowacz                                           /-/ Artur Wrochna

Urząd Miejski rozpoczął
prace nad nową strategią
rozwoju miasta i gminy
Olsztynek.

Strategia rozwoju jest bar-
dzo ważnym dokumentem dla
każdej gminy. Nie tylko dia-
gnozuje aktualną sytuację
gminy, ale także wskazuje
sposoby dla umocnienia sil-
nych oraz poprawienia słabych
stron jednostki. Można powie-
dzieć, że jest mapą pokazu-
jącą, jak dojść do celu, który
społeczność lokalna sobie
wyznaczyła. Głównym celem
strategii jest więc zawsze spo-
wodowanie, aby gmina po jej
realizacji była na wyższym
poziomie rozwoju społeczno –
gospodarczego niż przed jej
opracowaniem.

Od uchwalenia poprzedniej
strategii rozwoju miasta 
i gminy Olsztynek minęło już
sporo czasu, bowiem blisko 16
lat. Przez ten okres znacząco
zmieniło się otoczenie naszej
gminy, zarówno przez dokona-
ne inwestycje, jak i zmiany 
w przepisach prawnych, rów-
nież sama gmina jest inna niż
w 1998 roku. Z uwagi na
członkostwo w Unii Europej-

skiej i płynące z tego korzyści
w postaci dofinansowań nie-
zbędne jest takie wytyczenie
celów rozwoju oraz konkret-
nych zadań, aby nasza gmina
mogła być jak największym
beneficjentem tych funduszy,
czemu ma właśnie służyć
nowa strategia rozwoju.

Horyzont czasowy doku-
mentu sięgać będzie do 2020
roku, czyli obejmował będzie
okres nowego programowania
budżetu unijnego. Jest on
także zgodny z krajowymi 
i wojewódzkimi dokumentami
strategicznymi.

Prace nad strategią już trwa-
ją, jednak tego rodzaju doku-
ment nie może być sporządzo-
ny bez udziału społeczności
lokalnej. Bardzo ważnym ele-
mentem prac jest poznanie
odczuć mieszkańców gminy
oraz ich pomysłów na rozwój.
W związku z powyższym, 
w trakcie opracowania doku-
mentu oraz po jego sporządze-
niu odbywać się będą konsul-
tacje społeczne.

Referat Inwestycji
i Planowania Przestrzennego

UM w Olsztynku

Olsztynek z nową 
strategią do roku 2020

Elżbieta Czarzasta
(1950 – 2014)

Odeszła po ciężkiej cho-
robie, 30 marca. Emerytowa-
ny pracownik Urzędu 
Miejskiego w Olsztynku, 
w którym przepracowała
ponad 25 lat.  Była pracowita
i skromna. Dzielnie przecie-
rała szlaki w gospodarowa-
niu mieniem gminy w trud-
nych czasach transformacji
ustrojowej. Dbała o własny
rozwój zawodowy, ale rów-
nież swoimi spostrzeżeniami dzieliła się na łamach facho-
wych czasopism. Wiele serdecznych słów i uśmiechu
wniosła w naszą urzędniczą codzienność. Żyła pracą, ale 
i rodziną. Była dumna z domu wspólnie wybudowanego 
z mężem Sławomirem. Kochała i była dumna również 
z córki – Doroty i syna Cyryla oraz wnuków. 

Łącząc się w głębokim żalu Rodzinie składamy szczere
wyrazy współczucia.

Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna
oraz dawni współpracownicy 

z Urzędu Miejskiego w Olsztynku
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28-30 marca br. w kato-
wickiej hali targowej
odbywały się XX Między-
narodowe Targi Turysty-
ki, SPA, Sprzętu Tury-
stycznego i Żeglarstwa
GLOB. Wśród wystawców
nie zabrakło stoiska Polskiej
Krajowej Sieci Miast Citta-
slow, które prezentowało
ofertę 11 warmińsko-mazur-
skich spokojnych miaste-
czek (Barczewa, Biskupca,
Bisztynka, Dobrego Miasta,
Gołdapi, Lidzbarka War-
mińskiego, Lubawy, Nowe-
go Miasta Lubawskiego,
Reszla, Rynu oraz Olsztyn-
ka). Miastom towarzyszył

samorząd województwa
jako członek wspierający tę
ideę.

Stoisko Polskiej Krajo-
wej Sieci Miast Cittaslow
zaprezentowała się na kato-
wickich targach po raz
pierwszy, przez co materiały
opatrzone pomarańczowym
ślimakiem cieszyły się
dużym zainteresowaniem
zarówno wśród odwiedza-
jących, jak i innych wystaw-
ców czy mediów.

Nasza gmina zaprezento-
wała wszystkim odwiedza-
jącym bogatą ofertę tury-
styczną, z różnorodną bazą
noclegową, bogatym zaple-

czem kulinarnym, interesu-
jącymi zabytkami i cieka-
wymi miejscami wartymi
odwiedzenia, a stoisko na-
szego miasta cieszyło się
dużym zainteresowaniem.
Prawdziwą furorę  zrobiły
wyroby pochodzące z Hu-
ty Szkła Artystycznego 
w Olsztynku Tarasa Krynic-
kiego oraz prace z elementa-
mi pomarańczowego ślima-
ka wykonane przez uczest-
ników Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Olsztynku. To
wszystko powodowało, że
byliśmy zauważani i ciepło
odbierani.

Karol Kijkowski

Olsztynek na targach turystycznych w Katowicach

Program operacyjny do 2020 roku
całkowicie różni się od tego, który
właśnie się kończy.  Tym razem cho-
dzi o poprawę konkurencyjności
gospodarki w regionie, zwiększenie
zatrudnienia i wzmocnienie rynku
pracy. Program ma 12 kluczowych
zadań, wśród nich są m.in.: Inteli-
gentna Gospodarka Warmii i Mazur,
Regionalny Rynek Pracy, Infrastruk-
tura transportowa, Kultura i dziedzic-
two oraz Obszary wymagające rewi-
talizacji. Teraz Komisja Europejska
musi zatwierdzić ten dokument, a po
zakończeniu procedur już jesienią
tego roku ruszą pierwsze konkursy.
Niniejszy dokument otworzy drogę
samorządom do realizacji projektów
współfinansowanych z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej. 

Specjalne znaczenie przyznano
powstającym w regionie formom
współpracy miast będących członka-
mi Międzynarodowej Sieci Miast
Dobrego Życia Cittaslow. 

Dzięki przynależności Olsztynka
do sieci możemy liczyć na uwzględ-
nienie naszych wniosków w trybie
pozakonkursowym. Aby tak się stało
sieć piętnastu miast przygotowała
ponadlokalny „Program Rewitalizacji

Miast Cittaslow”, występując o dofi-
nansowanie jego realizacji w  ramach
RPO Warmia i Mazury 2014-2020.
Gmina Olsztynek będzie ubiegała się
o dofinansowanie inwestycji i działań
na łączną kwotę 22 mln zł. Zgodnie
ze złożonym wnioskiem, zamierza
realizować następujące przedsię-
wzięcia: 

Rewitalizacja przestrzeni Starego
Miasta w Olsztynku (druga część
rewitalizacji miasta) - planuje się
opracowanie dokumentacji projekto-
wej oraz przeprowadzenie badań
archeologicznych i uzyskanie
wytycznych konserwatorskich, 
a przede wszystkim wymianę zdegra-
dowanej infrastruktury wodno-kanali-
zacyjnej, gazowej, elektrycznej, tele-
technicznej, wymianę nawierzchni
jezdni i chodników w granicach ulic:
Grunwaldzka, Jagiełły, Staromiejska,
Strażacka, Krótka, Krzywa, Składo-
wa, Zamkowa, Wąska, Ratuszowa,
Mały Rynek, Warszawska, Wodo-
ciągowa, Górna, część ulicy Ostródz-
kiej, część ulicy Świerczewskiego,
część ulicy Mrongowiusza i część
ulicy Chopina. Zakładane jest objęcie
tych ulic monitoringiem wizyjnym.

Rewitalizacja zabytkowej 
wieży ciśnień.
W ramach projektu planuje się

opracowanie dokumentacji projekto-
wej, przeprowadzenie odpowiednich
badań oraz odrestaurowanie i remont
zabytkowej wieży ciśnień zgodnie 
z wytycznymi konserwatora zabyt-
ków w celu przystosowania i zaadop-
towania obiektu do potrzeb miesz-
kańców i turystów. 

Warsztaty i działania edukacyj-
ne, zawodowe, społeczne oraz zdro-
wotne dla osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym z terenu
gminy - planowane jest przeprowa-
dzenie szeregu działań szkolenio-
wych i warsztatowych dla osób 
i rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym z wykorzystaniem instru-
mentów aktywizacji edukacyjnej,
zdrowotnej, społecznej i zawodowej. 

Utworzenie specjalistycznej
poradni dla osób i rodzin zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym -
planuje się uruchomienie specjali-
stycznej poradni obejmującej doradz-
two zawodowe, pomoc psychologicz-
ną, pedagogiczną, prawną i socjotera-

peutyczną dla osób i rodzin zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym, 
w celu zwiększenia im dostępności
do usług umożliwiających ich akty-
wizację społeczno-zawodową.

Należy pamiętać, że lista konkret-
nych przedsięwzięć i obejmujących je
projektów wynikających z programu
wymaga jeszcze szczegółowych
uzgodnień z pozostałymi uczestnikami
sieci a możliwość ich dofinansowania
w trybie pozakonkursowym będzie
wynikiem tych negocjacji – powie-
dział Burmistrz Olsztynka Artur
Wrochna – Zwracam uwagę, że 
działania w ramach rewitalizacji nie
mogły wyjść poza ściśle określony
obszar miasta. O dotacje na inwesty-
cje i inne działania poza tym obsza-
rem będziemy ubiegali się w ramach
innych programów. Musimy maksy-
malnie wykorzystać przyznane Polsce
środki, bo prawdopodobnie w przy-
szłości będą już one znacznie mniej-
sze. Olsztynek i cała nasza gmina
dzięki funduszom europejskim
powinny stać się miejscami jeszcze
lepszego życia.

SGP

Fundusze Europejskie 2014-2020 również dla Olsztynka

Panu Kazimierzowi Kujawie
Członkowi Zarządu Grupy Maspex Wadowice 

TYMBARK MWS O/OLSZTYNEK
Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia 

z powodu śmierci Matki
Przewodniczący Rady Miejskiej                   Burmistrz Olsztynka

/-/  Jerzy Głowacz                                   /-/ Artur Wrochna

Pani Leonardzie Kowalskiej
oraz Córkom

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Męża i Ojca
składają Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna 

oraz dawni współpracownicy z Urzędu Miejskiego w Olsztynku

8 kwietnia Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął ostateczną wersję Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia 
i Mazury na lata 2014-2020. Do podziału jest 1 miliard 727 milionów euro. Szacuje się, że po dodaniu wkładu własnego inwestorów, 
w naszym regionie zrealizowane będą inwestycje warte 3 mld euro. Dokument w tej sprawie został już wysłany do Komisji Europejskiej.  
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Katowickie targi
zbiegły się w czasie 
z przystąpieniem do
Cittaslow Kalet –
pierwszego miasteczka
ze Śląska, którego mia-
stem „opiekunem” to-
rującym drogę do Sieci
był Olsztynek.

W skład komisji cer-
tyfikacyjnej weszli też
przedstawiciele naszego
miasta: Burmistrz Olsz-
tynka Artur Wrochna,
Przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Olsz-
tynku Andrzej Wojda 
i autor artykułu, pełno-
mocnik ds. Cittaslow 

w gminie Olsztynek. 
Zatwierdzenie Kalet 

w roli członka Cittalow
nastąpi podczas zebrania
Polskiej Krajowej Sieci
Miast Cittaslow, które

odbędzie się w Rynie 
z okazji Festiwalu Miast
Cittaslow w dniach 23-
25 maja br.

Karol Kijkowski

Olsztynek miastem
wprowadzającym Kalety

- Pani Dyrektor, wiele słyszy się
obecnie o złej sytuacji związanej 
z opieką zdrowotną w Polsce. 
Jak na tym tle wygląda sytuacja
Gminnego Centrum Zdrowia 
w Olsztynku?

D.G: Biorąc pod uwagę sytuację
w całym kraju, często bardzo utrud-
niony dostęp do świadczeń, działal-
ność naszego ośrodka oceniam na
poziomie więcej niż dobrym. Dociera-
ją do nas również opinie pacjentów
przybyłych z innych zakątków Polski,
którzy oceniają nas bardzo dobrze.
Daleko nam jednak do popadania 
w samozachwyt. Zawsze jest coś co
moglibyśmy poprawić, dopracować.
Nieustannie pracujemy, żeby jakość
naszych usług stale wzrastała.

- Z jakich zatem usług pacjenci
mogą korzystać w naszym ośrod-
ku?

D.G: Porównując GCZ w Olsztyn-
ku do ośrodków w gminach podobnej
wielkości, muszę powiedzieć, że
świadczymy szeroki wachlarz usług.
Są to usługi w zakresie Podstawowej
Opieki Zdrowotnej, w skład których
wchodzą miedzy innymi lekarze
rodzinni i pielęgniarki, transport
sanitarny. Są to również: ratownic-
two medyczne ze specjalistycznym
zespołem, Nocna i Świąteczna Opieka
Zdrowotna, rehabilitacja i fizjotera-
pia. Nasi pacjenci mają również do
dyspozycji poradnie specjalistyczne:
położniczo-ginekologiczną, ortope-
dyczną, ortopedyczną, laryngologicz-

ną, chirurgii ogólnej oraz dermatolo-
giczną. Dodatkowo w naszym zakła-
dzie można wykonywać badania dia-
gnostyczne: laboratoryjne, RTG oraz
USG.

- Wspomniała Pani o „Nocnej 
i Świątecznej Opiece Zdrowotnej”.
Co to takiego?

D.G: Nocna i Świąteczna Opieka
Zdrowotna są to świadczenia udziela-
ne pacjentom po godzinach pracy
lekarzy rodzinnych, to jest od godziny
18 do godziny 8 w dni powszednie,
całodobowo w soboty, niedziele oraz

dni świąteczne. Lekarz i pielęgniarka
dyżurują w budynku Gminnego Cen-
trum Zdrowia w Olsztynku. W razie
potrzeby zespół dyżurujący może
udać się do miejsca zamieszkania
pacjenta. Warto wspomnieć, że 
jesteśmy jedyną tej wielkości gminą 
w naszym województwie i jedną z nie-
wielu w Polsce świadczącą takie
usługi. Tego typu świadczenia są
możliwe dzięki pomocy gminy Olszty-
nek w dotowaniu innych inwestycji.

- Inwestycje są zdecydowanie
rzeczą istotną. Czy może Pani nam
zdradzić jakie są zaplanowane na
rok 2014?

D.G: W bieżącym roku planowana
jest modernizacja poradni ortope-
dycznej, zakup specjalistycznej apa-
ratury medycznej do poradni laryn-
gologicznej – tympanometru – apara-
tu do wykrywania wady słuchu. 
Dzięki tego typu zakupom jakość
naszych usług wzrośnie. 

Najważniejszą jednak z naszego
punktu widzenia inwestycją jest zakup
specjalistycznego wozu do ratownic-
twa medycznego. Istotne jest to, że po
raz pierwszy planujemy kupić wóz 
z napędem na cztery koła, co w zna-
czący sposób ułatwi dotarcie do
pacjentów zamieszkałych w trudno
dostępnych miejscach. Problem ten
jest duży, zwłaszcza zimą. Koszt zaku-
pu takiego wozu z wyposażeniem to
280-300 tyś. zł. Realizacja tej inwe-
stycji możliwa jest dzięki pomocy
gminy w wysokości 120 tyś. zł.

- Jeśli już o pieniądzach mowa,
wiele słyszy się o wzrastającym
zadłużeniu szpitali. Jak Pani ocenia
kondycję finansową naszej gminnej
placówki i jaki to ma wpływ na
sytuację w poczekalniach?

D.G: Choć zakłady opieki zdro-
wotnej nie są nastawione na genero-
wanie dochodów, to od kilku lat
każdy rok kończy się z korzystnym
bilansem. Dbamy o ciągły rozwój, co
rzutuje pozytywnie na polepszenie
usług świadczonych pacjentom. 

Jeśli chodzi o kolejki, to w poradni
ginekologiczno-położniczej i poradni
chirurgii ogólnej pacjenci przyjmo-
wani są na bieżąco, natomiast 
w pozostałych trzech poradniach czas
oczekiwania wynosi od 1 do 2 tygo-
dni, co w skali kraju jest znakomitym
wynikiem. W przypadkach pilnych
pacjenci są przyjmowani poza wszel-
ką kolejnością.

Korzystając z okazji, chciałabym
zaapelować do pacjentów, którzy są
zarejestrowani, a wiedzą, że nie będą
mogli się stawić na umówioną wizytę
o telefoniczne informowanie o tym
rejestracji. Pomoże to ułatwić dostęp
innym pacjentom do świadczeń
medycznych i skróci czas oczekiwania
na wizyty.

Chciałabym przeprosić za wszelkie
nieudogodnienia i życzyć dużo zdro-
wia wszystkim pacjentom.

- Dziękujemy za rozmowę.

Promocja Gminy

Rzut oka na lokalną służbę zdrowia
Hasło „służba zdrowia” w naszym kraju zawsze wywołuje różnego rodzaju emocje. Bardzo często są to emocje skrajne. Zainspi-

rowani w główniej mierze niepochlebnymi informacjami, jakie możemy usłyszeć w mediach na ten temat postanowiliśmy spraw-
dzić jak wygląda sytuacja w naszej gminie. W tej sprawie udaliśmy się do osoby, która jak nikt zna obecną sytuację – do Dyrektora
Gminnego Centrum Zdrowia, Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku Pani Doroty Gruszczyńskiej.

Dorota Gruszczyńska - Dyrektor
Gminnego Centrum Zdrowia,
Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Olsztynku

Życzenia z okazji Dnia 
Pracownika Służby Zdrowia 

Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia
obchodzone są 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organi-
zacji Zdrowia. To dzień, w którym warto zauważyć i docenić stara-
nia, poświęcenie i zaangażowanie pracowników służby zdrowia. 

Lekarze, Pielęgniarki, 
Ratownicy medyczni, Pracownicy rehabilitacji 
i wszyscy Pracownicy Służby Zdrowia!

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia składamy wszystkim
pracownikom służby zdrowia życzenia realizacji zawodowej i doce-
nienia Waszej ciężkiej pracy na rzecz niesienia pomocy innym. 

Podejmując się ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka
zasługujecie Państwo na najwyższe uznanie. 

Dziękujemy za codzienny trud i wysiłek w zmaganiu się z proble-
mami pacjentów oraz w poszerzanie i udoskonalanie oferowanych
przez Państwa usług medycznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej                   Burmistrz Olsztynka 
/-/ Jerzy Głowacz                                   /-/ Artur Wrochna

WIEŚCI Z MAGISTRATU

fot. Promocja Gminy
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WIEŚCI Z MAGISTRATU

Zalesia się natomiast grunty gdzie
uprzednio lasu nie było, a chcemy go
utworzyć. Leśnicy w całej Polsce
każdego roku sadzą wiosną miliony
młodych drzewek pod przyszłe poko-
lenia lasu. Na 1 hektar wysadza się
od 4000 do 8000 sadzonek, w za-
leżności od gatunku drzewa. Las
sadzony ręką człowieka ma sztuczne
pochodzenie, ale coraz częściej, gdzie
tylko to możliwe, las odnawia się
naturalnie, poprzez obsiew ze starych
drzew. 

W Nadleśnictwie Jagiełek w tym
roku las odnawia się     

na powierzchni 

94 ha, gdzie zostanie posadzonych
ok. 603 tysiące młodych drzewek.
Tradycją jest udział samorządów 
w sadzeniu lasu. 10 kwietnia włoda-
rze naszej gminy, z Burmistrzem
Arturem Wrochną na czele, sadzili
las w Leśnictwie Jagiełek.

W tym roku ma to wymiar szcze-
gólny, ponieważ Państwowe Gospo-
darstwo Leśne Lasy Państwowe
(PGLLP) obchodzi 90-lecie swego
istnienia. Taką formę zarządu lasami
skarbu państwa ustanowiono w 1924
roku. Systematycznie zwiększa się
powierzchnia lasów w Polsce i rośnie
ich zasobność. W 1946 roku lesistość
Polski wynosiła niecałe 21%, a obec-
nie ponad 29%. Zasoby drzew w lesie
wynosiły w 1967 roku ok. 1000
milionów m3, a obecnie około 1800

milionów m3. Docelowym założe-
niem polityki leśnej naszego kraju
jest osiągnięcie w 2050 roku 33%
udziału powierzchni lasów w całko-
witej powierzchni Polski. 

W blisko 100-letnich dzisiejszych
lasach oglądamy też efekt pracy
poprzednich pokoleń. Lasy z tego-
rocznego sadzenia oglądać będą
nasze wnuki i prawnuki. Tak jak nasi

przodkowie nie muszą się wstydzić
owoców swojej pracy, tak też my
życzymy sobie by za 100 lat nasi
potomkowie mieli użytek ze wspania-
łych polskich lasów, które dzisiaj
sadzimy.

Aleksander Sawczuk
Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Jagiełek
/fot. Promocja Gminy

90 lat sadzenia lasu

Celem konkursu było wyło-
nienie animatorów "Orlików",
którzy następnie uzyskali dofi-
nansowanie zadań ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Gmina zgłosiła na każdy 
z „Orlików” po 2 animatorów
wybranych w drodze konkursu:
„Orlik” ul. Ostródzka - Zbignie-
wa Serowińskiego i Adama
Wyszyńskiego (tel. 798 051
961) i „Orlik” ul. Górna - Mi-
chała Grzeszczaka i Piotra Pod-
hajnego (tel. 89 519 26 02).
Harmonogramy zajęć dostępne
są na stronie www.naszorlik.pl.

Animatorzy - w okresie od 
1 marca do 30 listopada br. - co
miesiąc będą realizowali po 80
godz. zajęć wg powyższych har-
monogramów. W tym roku rolę
operatora krajowego tego pro-
gramu  pełni Fundacja Rozwoju
Kultury Fizycznej w Pucku.
Udział gminy polega na zapew-
nieniu możliwości korzystania 
z obiektów „Orlik” oraz dofi-
nansowaniu w wysokości 50%
do wynagrodzeń animatorów.

Gmina przystąpiła również
do rządowego programu
„Multisport”. Pro-
gram skierowany jest
do uczniów kl. IV-VI
szkół podstawowych 
i polega na prowadzeniu
zajęć sportowych o charakte-
rze ogólnorozwojowym. Celem
jest upowszechnienie postaw

sportowych, społecznych i zdro-
wotnych poprzez udział dzieci
w aktywności ruchowej nasta-
wionej na ich wszechstronny 
i harmonijny rozwój oraz za-
pewnienie efektywnego prze-
jścia ze sportu szkolnego do klu-
bów sportowych. Jednak naj-
ważniejszym celem sportu dzie-
ci i młodzieży jest kształtowanie
postaw obywatelskich, kreowa-
nie postaw prozdrowotnych, 
a przede wszystkim wychowa-

nie przez sport. W celu reali-
zacji programu gmina

podpisała umowę 
w sprawie współdzia-
łania z Warmińsko-

Mazurską Federacją
Sportu w Olsztynie –

operatorem wojewódzkim. Ze
środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz Samorządu

Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego zostało zapewnione
finansowanie wynagrodzeń dla
animatorów 2 grup liczących po
20 uczniów. Animatorami zosta-
li Maria Gronkiewicz i Paweł
Puczek, którzy będą realizowali
zajęcia od marca do grudnia br.,
wg podręcznika Multisport.

Warmińsko-Mazurska Federa-
cja Sportu przekazała nieodpłat-
nie 2 komplety sprzętu sporto-
wego o wartości po 2.754 zł.
Zajęcia dla każdej z grup będą
odbywały się 3 razy w tygodniu
po 1,5 godz.  na „Orliku” przy
ul. Ostródzkiej oraz na innych
obiektach sportowych gminy
Olsztynek. Udostępnienie obiek-
tów sportowych jest udziałem 
w tym programie.

SGP
/fot. Promocja Gminy

Ruszyły zajęcia na „Orlikach”

Wiosna. Po zimowym śnie las budzi się do życia. Szczególny to czas dla
leśników, czas wzmożonej i niezwykle odpowiedzialnej pracy – sadzenia
nowego lasu. W miejsca gdzie wycięto dojrzałe drzewa sadzi się nowe
pokolenie lasu, odnawia się las w przeciągu 5 lat od wycięcia starego.

Gmina Olsztynek przystąpiła do konkursu „Animator-Moje Boisko Orlik 2012”, dedy-
kowanego dla jednostek samorządu terytorialnego będących właścicielami obiektów
sportowych wybudowanych w ramach projektu „Moje Boisko-Orlik 2012”.

Harmonogram 
wywozu odpadów 

wielkogabarytowych i elektro-
śmieci z terenu miasta Olsztynek

13 maja 
- Osiedla: Wilcza,

Leśna, Słoneczna

14 maja
- Spółdzielnie

Mieszkaniowe: Farmer,
Grunwald

28-29 maja 
- Ulice: Mrongowiusza, Świerczewskiego,

Szkolna, Mickiewicza, Chopina, Jagiełły,
Kościuszki, Żeromskiego, Inwalidów, Floria-
na, Grunwaldzka, Pionierów, Składowa,
Krótka, Krzywa, Warszawska, Zamkowa,
Mały Rynek, Rynek, Ratuszowa, Wąska,
Ostródzka, Wodociągowa, Strażacka, Staro-
miejska, 22 Lipca.

Referat Inwestycji i Planowania 
Przestrzennego UM w Olsztynku

UWAGA !
Zbiórka 

ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH

I ELEKTROŚMIECI

Więcej informacji uzyskają 
Państwo pod nr telefonów:

89 519 20 93, 89 519 54 75
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PRZETARG

przypomina o ogłoszonych przetargach 
w sprawie sprzedaży nieruchomości

gminnych, które odbędą się w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Olsztynku:

• działka zabudowana budynkami i budowlami
po byłej oczyszczalni ścieków oznaczona nr
154/146 o pow. 1,3301 ha położona w obrębie
Waplewo, gm. Olsztynek , KW OL1O
/00072504/1. Cena wywoławcza nieruchomości
175.000,00 zł. Przetarg odbędzie się dnia 24
kwietnia 2014 r.o godz. 900.

• działka niezabudowana oznaczona nr 199/12
o pow. 783 m2 położona przy ul. Grunwaldz-
kiej, obręb Nr 4 m. Olsztynek, KW OL1O
/00078455/4. Cena wywoławcza nieruchomości
49.500,00 zł. Działka położona jest na terenie
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem MN-1. Prze-
targ odbędzie się dnia 24 kwietnia 2014 r. 
o godz. 910.

• działka niezabudowana oznaczona nr 42/10
o pow. 1700 m2 położona w obrębie Samogo-
wo-Kąpity, gm. Olsztynek , KW OL1O
/00052982/9. Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 30.000,00 zł. Przetarg odbędzie się dnia
24 kwietnia 2014 r. o godz. 920.

• działki zabudowane budynkiem letniskowym
oznaczone nr 8/45 i nr 8/42 o łącznej pow. 1865
m2 położone w obrębie Ząbie, gm. Olsztynek,
KW OL1O/00051944/4. Cena wywoławcza nie-
ruchomości 204.500,00 zł. Nieruchomości poło-
żone  są w pobliżu jeziora Ząbie i jeziora
Łańskiego, na terenie byłego ośrodka wypoczyn-
kowego Rybaczówka. Przetarg odbędzie się
dnia 25 kwietnia 2014 r. o godz. 1000.

• działka zabudowana budynkiem letnisko-
wym oznaczona nr 8/41 o pow. 1498 m2 położo-
naw obrębie Ząbie, gm. Olsztynek , KW
OL1O/00051944/4. Cena wywoławcza nierucho-
mości 171.000,00 zł. Nieruchomość położona jest
w pobliżu jeziora Ząbie i jeziora Łańskiego, na
terenie byłego ośrodka wypoczynkowego Ryba-
czówka. Przetarg odbędzie się dnia 25 kwietnia
2014 r. o godz. 1010.

• działka niezabudowana oznaczona nr 103/5
o pow. 9700 m2 położona w obrębie Mierki,
gm. Olsztynek, KW OL1O/00048421/8. Cena
wywoławcza nieruchomości 270.000,00 zł. 
Działka położona jest na terenie projektowanej
zabudowy rekreacyjno-usługowej, oznaczonym
na rysunku planu symbolem 8UT. Przetarg
odbędzie się dnia 25 kwietnia 2014 r. 
o godz. 1020.

• działka niezabudowana oznaczona nr 238/3
o pow. 1603 m2 położona przy ul. Grabowej 1,
obręb Nr 2 m. Olsztynek , KW OL1O
/00051800/3. Cena wywoławcza nieruchomości
80.000,00 zł. Działka położona jest na obszarze
stanowiącym tereny zabudowy mieszkalnej jed-
norodzinnej, oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem MN-1. Przetarg odbędzie się dnia28
kwietnia 2014 r. o godz. 1000.

• działka niezabudowana oznaczona nr 238/4
o pow. 1671 m2 położona przy ul. Grabowej 3,
obręb Nr 2 m. Olsztynek , KW OL1O
/00051800/3. Cena wywoławcza nieruchomości
83.000,00 zł. Działka położona jest na obszarze
stanowiącym tereny zabudowy mieszkalnej jed-
norodzinnej, oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem MN-1. Przetarg odbędzie się dnia 28
kwietnia 2014 r. o godz. 1010.

• działka niezabudowana oznaczona nr 238/5
o pow. 1635 m2 położona przy ul. Grabowej 3,
obręb Nr 2 m. Olsztynek , KW OL1O
/00051800/3. Cena wywoławcza nieruchomości
82.000,00 zł. Działka położona jest na obszarze
stanowiącym tereny zabudowy mieszkalnej jed-
norodzinnej, oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem MN-1. Przetarg odbędzie się dnia 28
kwietnia 2014 r. o godz. 1020.

• lokal mieszkalny nr 5 o pow. 20,5 m2 (poło-
żony na poddaszu) przy ul. Kamiennej 10
w Olsztynku z przynależnym pom. gospodarczym
o pow. 4,7 m2 wraz z  udziałem wynoszącym
16/100 części w  działce oznaczonej nr 274 
o pow. 1094 m2 obręb nr 4 m. Olsztynek, KW
OL1O/00048422/5. Cena wywoławcza nierucho-
mości 44.500,00 zł. Przetarg odbędzie się dnia
28 kwietnia 2014 r. o godz. 1030.

• działka niezabudowana oznaczona nr
154/121 o pow. 473 m2 położona w obrębie
Waplewo, gm. Olsztynek , KW OL1O
/00047710/4. Cena wywoławcza nieruchomości
10.000,00 zł. Przetarg odbędzie się dnia 9 maja
2014 r. o godz. 1000.

• działka niezabudowana oznaczona nr 17/79
o pow. 3,4283 ha położona przy ul. Wilczej,
obręb Nr 1 m. Olsztynek , KW OL1O
/00069086/0. Cena wywoławcza nieruchomości
1.300.000,00 zł. Działka położona jest na  terenie
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zieleni
parkowej oraz dróg wewnętrznych, oznaczonych
na rysunku planu symbolami MW, ZP i KDW.
Przetarg odbędzie się dnia 30 maja 2014 r. 
o godz. 1000.

Ponadto informuję, że na niżej 
wymienione nieruchomości 

w najbliższym czasie zostaną 
ogłoszone przetargi:

• działka niezabudowana oznaczona nr 212 
o pow. 2300 m2 położona w obrębie Elgnówko
gm. Olsztynek, KW OL1O /00047823/9. Cena
nieruchomości 15.000,00 zł.

• działki niezabudowane oznaczone nr 227/7 
o pow. 1356 m2 i nr 227/8 o pow. 1365 m2 poło-
żone w obrębie Jemiołowo gm. Olsztynek, KW
OL1O/00048068/5. Na działki te zostały wydane
decyzje o warunkach zabudowy ustalające
warunki zabudowy dla inwestycji polegających
na budowie budynków mieszkalnych jednoro-

dzinnych oraz garaży wolnostojących wraz z nie-
zbędną infrastrukturą techniczną. Ceny nierucho-
mości 49.000,00 zł.

• działki niezabudowane oznaczone nr 93/4 
o pow. 1529 m2 cena nieruchomości 23.000,00 zł,
nr 93/5 o pow. 1451 m2 cena nieruchomości
22.000,00 zł i nr 93/6 o pow. 1372 m2 cena nie-
ruchomości 21.000,00 zł, położone w obrębie
Drwęck gm. Olsztynek, KW OL1O/00047819/8.
Na działki te zostały wydane decyzje o warun-
kach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla
inwestycji polegających na budowie budynków
mieszkalnych jednorodzinnych oraz garaży wol-
nostojących wraz z niezbędną infrastrukturą tech-
niczną.

• działka niezabudowana oznaczona nr 44/6 
o pow. 2137 m2 położona w obrębie Waplewo
gm. Olsztynek, KW OL1O /00049045/5. Cena
nieruchomości 6.000,00 zł.

• działka niezabudowana oznaczona nr 53/17
o pow. 2069 m2 położona przy ul. Składowej
obręb nr 4 m. Olsztynek , KW OL1O
/00075607/4. Działka położona jest na terenie
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem MU-2. Cena
nieruchomości 372.000,00 zł.

• działka niezabudowana oznaczona nr 53/19
o pow. 395 m2 położona przy ul. Chopina
obręb nr 4 m. Olsztynek , KW OL1O
/00075607/4. Działka położona jest na terenie
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem MU-3. Cena
nieruchomości 78.000,00 zł.

• działka niezabudowana oznaczona nr 38/9 
o pow. 460 m2 położona przy ul. Składowej
obręb nr 4 m. Olsztynek , KW OL1O
/00064280/5. Działka położona jest na terenie
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem MU-1. Cena
nieruchomości 87.000,00 zł.

• działka niezabudowana oznaczona Nr 8/36 
o pow. 5092 m2 położona w obrębie Ząbie gm.
Olsztynek, KW OL1O /00051944/4. Na działkę
tę została wydana decyzja o warunkach zabudo-
wy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie budynku rekreacyjnego
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Cena
nieruchomości 198.500,00 zł.

Ogłoszenia o przetargu oraz wykazy 
nieruchomości podaje się do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie 
na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Olsztynku oraz na stronach
internetowych Urzędu. Bliższe informacje

można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Olsztynku w Referacie Gospodarki 
Nieruchomościami pok. Nr 16 lub pod 

nr tel.  89 519 54 85 i 89 519 54 86.
Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszo-

ne przetargi z uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna

BURMISTRZ OLSZTYNKA

Informujemy, że Uchwała Nr XV–158/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 czerwca 2012 roku, w sprawie ustalenia bonifikat przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców oraz stawki oprocentowania niespłaconej części ceny lokalu przy rozłożeniu reszty ceny na raty, obowiązuje do dnia 
31 grudnia 2014 roku.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do niezwłocznego składania wniosków o wykup najmowanych lokali mieszkalnych. 
Bliższe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w pok. nr 16 w Urzędzie Miejskim w Olsztynku.

Referat Gospodarki Nieruchomościami

INFORMACJA DLA NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH 
BĘDĄCYCH WŁASNOŚCĄ GMINY OLSZTYNEK

WIEŚCI Z MAGISTRATU
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Rywalizację podjęło
siedem drużyn ze szkół
w Olsztynku, Gryźli-
nach, Mielnie i Waple-
wie. Grę przygotowała
i przeprowadziła mło-
dzież z Gimnazjum
Stowarzyszenia Przyja-
ciół Szkół Katolickich
w Olsztynku wraz 
z opiekunami. Drużyny
miały do pokonania
trasę, na której czekało
na nie dziewięć przy-

stanków zadaniowych.
Wszystkie tematycznie
związane z osobą
papieża - Polaka. Nie
było czasu na nudę,
każde z zadań wyma-
gało wykorzystania
różnorodnych talentów.
Zmagania trwały pra-
wie trzy godziny, a na
mecie okazało się, że
aż trzy drużyny uzy-
skały taką samą liczbę
punktów i konieczna

była dogrywka. Dodat-
kową rundę wygrała
drużyna ze Szkoły Pod-
stawowej z Mielna 
w składzie: Paulina
Świętoń, Oliwia Le-
wińska i Anna Kraw-
czuk, pod opieką pani
Elżbiety Podolak.

Gra była częścią
przygotowań społecz-
ności Gimnazjum Sto-
warzyszenia Przyjaciół
Szkół Katolickich do

nadania szkole imienia
świętego Jana Pawła II,
20 maja br.

Dzięki zaangażowa-
niu się w przygotowa-
nie imprezy wielu
instytucji i osób, nabra-
ła ona charakteru miej-
skich, a nie tylko szkol-
nych, przygotowań do
uroczystości kanoniza-
cyjnych.

Ewa Staniszewska

,,Chcesz poznać wielkiego Papieża 
- ulicami Olsztynka zmierzaj!''
2 kwietnia o godzinie 9.00 przed urzędem miejskim zebrały się trzyosobowe

grupy szóstoklasistów, które przyjęły zaproszenie do udziału w grze miejskiej
,,Chcesz poznać wielkiego Papieża - ulicami Olsztynka zmierzaj!'', by uczcić
dziewiątą rocznicę śmierci naszego Rodaka. 

Ksiądz Dziekan i Księża 
Proboszczowie Parafii  
położonych na terenie 
gminy Olsztynek

Z okazji Dnia Kapłaństwa – przypadające-
go w Wielki Czwartek jako wspomnienie usta-
nowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłań-
stwa – Księdzu Dziekanowi oraz wszystkim
Księżom posługującym w Parafiach  położo-
nych na terenie gminy Olsztynek życzymy
zdrowia, wytrwałości, radości i błogosławie-
ństwa w działalności duszpasterskiej. 

Niech św. Piotr – pierwszy duszpasterz 
i Patron Olsztynka – wyjedna Wam  łaskę,
byście jeszcze pełniej realizowali kapłańskie
powołanie. Niech towarzyszą Wam życzliwość
i wdzięczność ludzi spotkanych na swej drodze,
a także możliwość zrealizowania osobistych
pragnień. 

Przewodniczący         Burmistrz Olsztynka
Rady Miejskiej           /-/ Artur Wrochna

/-/ Jerzy Głowacz             

Dzień KapłaństwaNiech zmartwychstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe, 

napełni wszystkich spokojem
i wiarą, da siłę w pokonywaniu
trudności i pozwoli z ufnością 

patrzeć w przyszłość..

10 kwietnia w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej zoorganizo-
wano dla społeczności Domu
Dziennego Pobytu uroczyste Śnia-
danie Wielkanocne. Gośćmi świą-
tecznego spotkania byli: Burmistrz
Artur Wrochna, Przewodniczący

Komisji Spraw Społecznych
Andrzej Wojda, Ks. Proboszcz Sła-
womir Piniaha, PP Kazimierz
Gąsiorowski, Roman Adamiec oraz
Dyrektor MOPS - Ewa Szersze-
niewska.

W świąteczny nastrój wprowa-
dził wszystkich występ artystyczny
zespołu "Swojska Nutka" pod kier.
Wiesława Dubickiego. 

Śniadanie przebiegało w świą-
tecznej atmosferze z zachowa-
niem polskich tradycji i zwycza-
jów.

Śniadanie Wielkanocne w MOPS-ie
Dziękujemy sponso-

rom – PP A. i  M. Walter
Hurtownia Warzyw 
i Owoców w Olsztynku,
Tomasz Reihs Zakład
Masarski "Tomuś" Króli-
kowo, Jan Płocharski Pre-
zes SHP w Olsztynku, 
M. i D. Śliżewscy Firma
Śliżewscy Spółka Jawna
w Olsztynku.

Osobne podziękowa-
nia dla fundatorów stro-
jów zespołu "Swojska
Nutka" - PP Kazimierza
Gąsiorowskiego Stacja
Paliw w Olsztynku, Kazi-
mierza Przestrzelskiego
Przedsiębiorstwo Handlo-
wo-Usługowe w Olsztyn-
ku, Jolanty i Andrzeja
Kaczmarskich PPH Aga-
plast Sp. z.o.o  w Olsztyn-
ku, Romana Adamca Pre-
zesa Zarządu OCTIM
Sp.z.o.o w Olsztynku.

MOPS w Olsztynku

W sobotę, 26.03.2014r. w Olsztyn-
ku odbył się Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego o Puchar Bur-
mistrza Olsztynka FOCUS’ 2014. 

W turnieju licz-
nie uczestniczyły
pary z 34 klubów,
w tym silna grupa
gospodarzy, zarów-
no w turnieju
hobby, jak i sporto-
wym. Występy par
żywiołowo oklaski-
wała bardzo licznie
zgromadzona pu-
bliczność, a atrak-
cjami stały się
a k o m p a n i a m e n t
bębniarzy z Olsz-
tynka, występ ze-
społu muzycznego
oraz pokaz utytułowanej pary z naszego klubu –
Hanny i Jarosława Mielcarków. 

Agnieszka i Krzysztof Dąbkowscy

Turniej tańca 

Relacja foto na stronie 
www.focus-olsztyn.pl
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Chopina 29
Każdy bez wyjątku koja-

rzy budynek przy ulicy Cho-
pina. Niegdyś kościół, dzisiaj
mieści się tam centrum
dowodzenia najważniejszych
wydarzeń kulturalnych i nie
tylko. W zeszłym roku 
w MDK-u pracowało 9 pra-
cowników. Działalność pro-
wadziły 22 zespoły – pla-
styczne, rzeźbiarskie, tanecz-
ne, wokalne, muzyczne. 
W zajęciach uczestniczyło
ok. 250 uzdolnionych dzieci 
i młodzieży. MDK zorgani-
zował ponad 230 działań kul-
turalnych! Należą do nich
imprezy o charakterze  ogól-
nopolskim i regionalnym,
wydarzenia artystyczne oraz
rekreacyjno-sportowe, a tak-
że konkursy, turnieje, prze-
glądy i wystawy. Do stałych
form działalności należy
również wydawanie naszej
lokalnej gazety ALBO. 
W skład redakcji wchodzi
obecnie 13 osób. Gazeta

wychodzi raz w miesiącu 
w nakładzie 850 egzempla-
rzy. Miejski Dom Kultury 
w Olsztynku to także nasze
lokalne kino Grunwald. 
W 2013 roku odbyło się 
w sumie ok. 50 seansów,
które zgromadziły łącznie 
ok. 1200 widzów.

Aktualnie w domu kultury
trwa remont, który rozpoczął
się w zeszłym roku. Udało
się pozyskać fundusze, dzięki
którym wykonano m.in.
remont dachu, wymieniono
okna i przeprowadzono 
termomodernizację budynku.
Pozostały jeszcze prace nad
elewacją. Wykonawca na
dokończenie prac ma czas 
do końca września. Całkowi-
ta wartość projektu to 
379 237 zł.

W zeszłym roku dom kul-
tury realizował z powodze-
niem projekt teatralny „Lato
w teatrze” dofinansowany
przez MKiDN oraz Państwo-
wy Instytut Teatralny
(wszystko wskazuje na to że

w tym roku wniosek MDK
również otrzymał dofinanso-
wanie). W ramach działań
Fundacji Kronenberga wspól-
nie z wolontariuszami 
z Banku Citi Handlowy udało
się pomalować klatki schodo-
we. Kupiono samochód, co
było możliwe dzięki wygra-
niu przetargów na organiza-
cję przez dom kultury dużych
imprez, w tym Festiwalu Cit-
taslow w Olsztynku, czy
części artystycznej Dożynek
Wojewódzkich. Podczas
ostatniej komisji rady miej-
skiej padła również propozy-
cja zdemontowania ogrodze-
nia od strony ulicy Chopina.
Uważam, że to bardzo dobry
pomysł. Instytucje użytecz-
ności publicznej nie powinny
odgradzać się płotami. Pro-
pozycja jest analizowana pod
względem kosztów. 

Kto czyta książki,
żyje podwójnie

Kulturalną ofertę współ-
tworzy Miejska Biblioteka
Publiczna w Olsztynku. Jesz-
cze kilka lat temu obie insty-
tucje stanowiły jedną. Jednak
dla umożliwienia bibliotece
pozyskiwania środków 
z zewnątrz postanowiono je
rozdzielić. 

Według raportu World
Culture Science statystyczny
Polak poświęca średnio na
zgłębianie tekstu sześć i pół
godziny tygodniowo. Wy-
gląda to dużo gorzej, gdy

przyjrzymy się sięganiu po
książki. Wyniki badań
Biblioteki Narodowej nie
pozostawiają złudzeń – nie-
mal 61% rodaków nie
sięgnęło w 2012 roku po ani
jedną. 

W Olsztynku dokładnych
badań nikt nie prowadzi.
Wiemy za to jak to wygląda
w naszej bibliotece. W roku
ubiegłym Miejską Bibliotekę
Publiczną w Olsztynku
odwiedziło 17059 osób, 
w tym ok. 4 tys. korzystało 
z czytelni, a blisko 2,4 tys. 
z komputera. W 2013 roku
mieliśmy zarejestrowanych
1859 czytelników. Czytelni-
cy wypożyczyli łącznie
29497 książek, co daje 117
wypożyczeń dziennie. 
W 2013 roku do naszej
biblioteki przybyło łącznie
992 nowych książek. Wszyst-
kie pozycje znajdują się rów-
nież w systemie bibliotecz-
nym Mak+, który docelowo
będzie pozwalał czytelnikom
m.in. na internetowe zama-
wianie książek. Od tego roku
z pomocą systemu można
wypożyczać książki w od-
dziale dla dzieci, a od 2015 
w wypożyczalni dla doro-
słych. Nasza biblioteka ofe-
ruje czytelnikom także kata-
log on-line.

Działalność biblioteki to
nie tylko wypożyczanie ksią-
żek. W 2013 roku w 216
działaniach MBP uczestni-
czyło 3621 osób! Zaliczamy
do nich m.in. spotkania
autorskie, tematyczne oraz
gry terenowe, także szkolenia
dla osób wykluczonych
cyfrowo. Przy bibliotece
działają trzy dyskusyjne
kluby książki, w tym jeden
młodzieżowy.

Biblioteka mieści się od
początku swojej działalności,
czyli od 1948 roku, w ratuszu
i zajmuje blisko 200 m2.

Obecnie pracują tam 4 osoby.
Pod koniec marca w bibliote-
ce rozpoczął się remont,
który jest częścią projektu –
Multimedialne muzeum
Obozu Jenieckiego Stalag 1B
i historii Olsztynka. Gmina
otrzymała na to zadanie 2,5
mln zł. dofinansowania.
Ratusz jest już po remoncie
dachu. Niebawem wymienio-
ne zostaną wszystkie okna 

i rozpocznie się remont
elewacji. Prace obejmą rów-
nież wykonanie windy 
i remont dziedzińca. W bi-
bliotece zakres prac obejmie
remont posadzki, ścian, insta-
lacji elektrycznej, w tym
również oświetlenia, wymia-
nę okien oraz remont łazien-
ki. Przy wsparciu uczniów
Zespołu Szkół w Olsztynku
na czas remontu (ok. 2 mie-
sięcy) biblioteka została
przeniesiona do sali posie-
dzeń w ratuszu. Od początku
kwietnia można tam wypoży-
czać książki i korzystać 
z komputerów.

Jak szeroka jest oferta
naszych instytucji kultury
potwierdzają powyższe licz-
by. Na regionalnej mapie
kultury wyróżnia nas wiele
rzeczy. Nie każdy może
pochwalić się chociażby
kinem, którego nie mają
większe od Olsztynka miej-
scowości, jak na przykład
Ostróda. Remonty poprawią
warunki obu instytucji. 
Z drugiej stanowią spore
wyzwanie. Tym bardziej, że
mowa o instytucjach działa-
jących cały rok, bez przerwy.
To dobra wiadomość dla
tych, którzy za nasza olszty-
necką kulturę odpowiadają 
i tych, którzy jej na co dzień
doświadczają. Zachęcam do
odwiedzania jak najczęściej!

Robert Waraksa
www.waraksa.blog.onet.pl

Kultura przez duże „K”
Dziesiątki, setki i tysiące! Olsztynecka kultura w liczbach przedstawia się

imponująco i sporo wskazuje na to, że niebawem padać będą kolejne rekordy.
Nasze lokalne instytucje kultury są stawiane za wzór w regionie! Poprawiają się
warunki, oferta staje się coraz bogatsza, angażując coraz więcej mieszkańców.

Reklama

SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

tel/fax 519 29 50, 

519 13 87, Olsztynek,

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 

Nowy nabytek MDK
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Zespół pod kierunkiem Mariki
Kalinowskiej oraz Natalii Ciechano-
wicz przygotował spektakl "Rzepka"
na podstawie utworu J. Tuwima. 

9 marca 2014 roku aktorzy wraz 
z terapeutami wyjechali w daleką
podróż do grodu Kraka na uroczystą
galę 10 marca. Patronem honorowym
„Albertiany” był prezydent Krakowa
Jacek Majchrowski.  

W wielkim finale mieliśmy
zaszczyt obejrzeć spektakle zwycię-
skich zespołów, wybranych w półfi-
nałach z poszczególnych regionów
Polski, z Ełku, Pabianic, Gostwicy
Podegrodzia, Lublina i Wrocławia. 

Nagrody główne wręczały Anna
Dymna i Lidia Jazgar. Nasi artyści
otrzymali nagrody rzeczowe (kongi,
zewnętrzną kartę dźwiękową oraz
wielki kosz słodyczy). Konkurs, jak
co roku, zorganizowała Fundacja
Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
wspólnie z Fundacją im. Brata Alber-
ta, kierowaną przez ks. Tadeusza Isa-

kowicza-Zaleskiego. Obie organiza-
cje od lat działają na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. 

W czasie gali zostały wręczone
Medale Świętego Brata Alberta. 
W 18-letniej historii te wyróżnienia
po raz pierwszy przyznano tylko

kobietom: Irenie Santor - za wspiera-
nie i promowanie twórczości
muzycznej osób niepełnosprawnych,
Agnieszce i Urszuli Radwańskim - za
wspieranie i promowanie działalności
Fundacji im. Brata Alberta oraz Ali-
nie Perzanowskiej - za działalność na

rzecz osób autystycznych oraz za
utworzenie „Farmy Życia” w Więc-
kowicach.  Został również  nagrodzo-
ny ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
Prezes Fundacji im. Brata Alberta
odebrał srebrną odznakę za zasługi 
w pracy penitencjarnej. Na pożegna-
nie z teatrem i festiwalem, wszyscy
mieli możliwość porozmawiać 
z samą Anną Dymną i otrzymać auto-
graf.

Wyjazd do Krakowa był bardzo
owocny. Nie tylko napełnił nas ra-
dością i energią, dał motywację do
tworzenia, możliwość zapoznania się
z fantastycznymi osobami z innych
placówek działających na rzecz osób
niepełnosprawnych z terenu całej
Polski, ale przede wszystkim wzmoc-
nił wiarę we własne możliwości
naszych aktorów. Dał iskierkę
nadziei, że oni także potrafią spełniać
swoje marzenia, mimo swojej nie-
pełnosprawności. Dla tych osób było
to niezapomniane przeżycie.  To był
ich dzień. 

Udział w gali "Albertiany" w Kra-
kowie zawdzięczamy ogromnemu
wsparciu Nadleśnictwa Olsztynek. 
W tym miejscu pragniemy podzięko-
wać panu Nadleśniczemu Dariuszowi
Krzyżanowskiemu za pomoc w reali-
zacji wyjazdu w imieniu uczestni-
ków, jak i kadry WTZ.

WTZ w Olsztynku

"Magia Muzyki, magia Krakowa"
Zespół "Magia Muzyki" z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynku, dzięki zdobyciu

zaszczytnego II miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej
Osób Niepełnosprawnych „Albertiana 2014" w Toruniu, zapewnił sobie udział w wielkim
finale w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (niewątpliwie w jednym z naj-
piękniejszych gmachów teatralnych w Polsce, jak i w Europie).

DOBRE PYTANIA
Pani w szkole Jasiowi zadaje pytania -

Czy dalej jest księżyc, czy dalej Hiszpania?
Księżyc jest bliżej, Jasiu pani tłumaczy,

Bo widzi go zawsze, jak przez okno patrzy.
A w Hiszpanii nigdy nie zobaczy niczego,
Nawet jak wszedłby na dach domu swego.

PRZEDŚLUBNA OBIETNICA
Zwróć uwagę, mówi do męża żona,

Że pracą w domu jestem zniewolona.
Nigdzie wyjść nie mogę, dzień cały haruję,

Naprawdę zupełnie jak Kopciuszek się czuję.
Mąż odpowiada - obietnica się moja spełniła,

Mówiłem, że ze mną jak w bajce będziesz żyła.

BADANIE CHEMICZNE
Skład chemiczny małżeństwa był badany,

Wynik zaskakujący został podany.
Było mało zasad, to badanie wykryło,
A dużo kwasów w tym składzie było.

autor 
Czesław Kazimierz 
Bandzwołek

W tym dniu gościliśmy 
w szkole specjalnego gościa,
absolwenta Zespołu Szkół 
w Olsztynku, kierownika Hote-
lu Warmińskiego, Pana Marci-
na Kędziorskiego. Z nauczy-
cielami przedmiotów zawodo-
wych, był członkiem jury.
Konkurs polegał na zameldo-
waniu gościa hotelowego 
w wybranym języku obcym
oraz prezentacji tematycznego
stołu "Wiosna, cieplejszy wieje
wiatr".

W konkursie wzięło udział
10 uczniów z klas II, III, IV
technikum hotelarsko – gastro-
nomicznego: Marta Leszczyń-
ska, Paulina Leszczyńska, Ali-
cja Wierzbicka, Asia Kucińska,
Justyna Wojtkiewicz, Ania
Prelewicz, Jola Prelewicz,
Milena Końpa, Martyna Chole-
wa oraz Ola Pieczułajtis.
Wyłonieni zostali spośród 
40 uczniów, którzy 15.03 zma-
gali się z testem wiedzy o hote-
larstwie.

Chcielibyśmy bardzo po-
dziękować sponsorom, którzy

hojnie obdarowali naszych
uczestników. Nagrodą główną
był pobyt dla dwóch osób 
w Hotelu Warmińskim. Pozo-
stałe nagrody: całodzienny kar-
net na basen Warmia Park,
kolacja w restauracjach - Złoty
Strug w Pluskach, Ratuszowa
w Olsztynku i Wileńska w Ol-
sztynie, bilety do kina Helios,
karnet na kręgielnię oraz prze-
pyszne słodycze marki własnej,
które ufundował sklep Piotr 
i Paweł.

Marta Leszczyńska oraz

Joanna Kucińska będą repre-
zentowały naszą szkołę w kon-
kursie hotelarskim w Elblągu,
4.04.2014 r. Do wygrania będą
2 indeksy na uczelnie wyższe,
m.in. do Wyższej Szkoły Tury-
styki i Hotelarstwa w Gdańsku
oraz do Polsko- Japońskiej
Wyższej Szkoły Technik Kom-
puterowych, pobyt w hotelach
- Mercure w Gdańsku oraz
Elbląg w Elblągu oraz wiele
innych nagród. Trzymamy
kciuki.

ZS w Olsztynku

Konkursu wiedzy o hotelarstwie
Dnia 28.03.2014 w Zespole Szkół w Olsztynku odbył się I Szkolny Konkursu

Wiedzy o Hotelarstwie. Zwycięzcą konkursu została Paulina Leszczyńska z klasy
IV th uzyskując 232 punkty!!

NA WESOŁO
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COŚ Z HISTORIICOŚ Z HISTORII

Jednak czasy były już trudniejsze.
To nie ten okres, gdy pod okupacją
niemiecką istniała republika party-
zancka pod Turgielami, a Niemcy
obawiali się tam zapuszczać, bo 
w tym rejonie rządziła AK.

Niestety, pod Ejszyszkami zostali
w czwórkę zatrzymani przez enkawu-
dzistów. Jeszcze przed spotkaniem 
z nimi i przed rewizją udało się łącz-
niczkom przejąć broń od kolegów 
i przełożyć do swoich bagaży.
Mężczyźni zostali po rewizji zwol-
nieni, a je zaprowadzono do budynku
w celu przeszukania. Pani Irenie
udało się sprytnie schować pistolet
pod leżące na stole liczydła, ale gdy
został otwarty worek kolegi – party-
zanta, ukazał się w nim pistolet auto-
matyczny. Powstał rejwach, zamie-
szanie, krzyki. Nie pozostało nic
innego jak ucieczka. W takich sytu-
acjach działa się automatycznie,
podświadomie. Wskoczyła z torbą na
parapet okna, a stamtąd przez okno
na zewnątrz budynku, prosto na sto-
jącego wartownika i biegła dalej.
Enkawudzista strzelał za nią, ale
mało celnie. Uciekała zakolem, szła
rowem z wodą, aby zmylić ewentual-
ny pościg z psami. Koleżanka Irena
Snarska została w budynku i chociaż
zrzuciła całą winę na nią, to jednak
otrzymała wyrok 10 lat łagru. Nie
powróciła stamtąd.

Pani Irena po nocy spędzonej 
w stogu siana dotarła do swoich,
wróciła tam skąd ją wysłano. Oddała
„Tońce” ocaloną torbę. Dużo później
dowiedziała się o tym, że były tam
dolary, złote monety, adresy ludzi,
rozkazy. Za to, że ją ocaliła w 1949
roku otrzymała od rządu emigracyj-
nego w Londynie Krzyż Walecznych.

Na sugestię, że poświęcała się dla
Ojczyzny, ponosiła ryzyko, narażała
się odpowiada, że robiła to co do niej
należało, to samo wykonywało wiele
jej koleżanek i kolegów. Koledzy 
i koleżanki ginęli w walce, albo
jechali na Syberię. Pani  Irena i jej
koleżanka Krystyna Straczycka, łącz-
niczka ORKO – Oddziału Rozpo-
znawczego Komendy  Okręgu, były
jedynymi łączniczkami, które nie
zostały wywiezione na Syberię.

Nastała połowa 1944 roku. W lip-
cu, zgodnie z wcześniejszymi ustale-
niami, oddziały Okręgu Wileńskiego
Armii Krajowej wzięły udział w wal-
kach z Niemcami o Wilno. I potem
nastąpiła zdrada. Pułkownik Aleksan-

der Krzyżanowski – „Wilk” został
aresztowany w Wilnie, dowódcy bry-
gad i oddziału osłonowego w Bogu-
szach. Żołnierze zaczęli chronić się 
w Puszczy Rudnickiej. Okrążeni, byli
wyłapywani i zostali osadzeni 
w Miednikach, a następnie wywiezie-
ni przez NKWD. Skazano ich na
wiele lat, znaleźli się w różnych
łagrach na  terenie Związku Radziec-
kiego. Wielu nie wróciło.

Od września 1944 roku w Wilnie
trwały dalsze aresztowania, od listo-
pada 1944 roku także w terenie. 
Na pytanie co działo się z resztą
rodziny pani Irena odpowiada, że
matka z 15-letnią siostrą została
aresztowana w 1945 roku. Ostatecz-
nie siostrę udało się uratować od
wywózki, ale matka znalazła się 
w Workucie w kopalni węgla. Wróci-
ła stamtąd w 1947 roku. Pani Irena
zadbała o młodszą siostrę. Mając
dostęp do osób legalizujących doku-
menty, zdobyła dla niej dowód tożsa-
mości na nazwisko Zofia Piasecka 
i pod opieką znajomych wysłała do
Polski. Siostra dotarła do Wrocławia. 

Sama widząc, że dalsza walka jest
niemożliwa – ciągłe obławy NKWD,
trudności ze zdobyciem pożywienia 
i noclegu oraz ogólnego schronienia
postanowiła opuścić Wileńszczyznę.
Opuściła swoje rodzinne strony 
4 marca 1945 roku jako Maria
Zebryk. Wyjechała razem z bratem.
Udali się w Poznańskie. Tam w oko-
licach Nowego Tomyśla osiedli na 15
hektarowym gospodarstwie z całym

gospodarczym zapleczem w miejsco-
wości Kozie Laski. Byli „bazą” dla
kolegów z partyzantki. „Gospodaro-
wali” krótko, bo tylko dwa tygodnie.
Pani Irena została aresztowana pod
zarzutem udzielenia pomocy ranne-
mu „dezerterowi”. 

Brata nie było w domu, pojechał
do młyna. Na razie ocalał. Ona otrzy-
mała wyrok dwa lata, osadzono ją 
w celi we wrześniu 1945 roku. 

Przez jakiś czas jej sąsiadką w celi
była Niemka oraz inna osoba będąca
kapo w obozie. Dla pani Ireny było to
obce słowo, nie znała do tej pory
takiego. Jedną z koleżanek w celi
była Barbara Broszkiewicz – siostra
pisarza Jerzego  Broszkiewicza i Lala
Ciechanowicz późniejsza żona litera-
ta Leszka Proroka. Doborowe towa-
rzystwo. Celę więzienną opuściła 
w grudniu 1945 roku, gdyż została
objęta amnestią. Udała się do cioci 
w Giżycku. Tutaj podjęła pracę jako
nauczyciel matematyki w liceum
pedagogicznym. Uczyła m. in. w kla-
sie, gdzie uczniami byli młodzi
mężczyźni, którzy przygotowywali
się do zawodu marynarskiego na
jeziorach mazurskich. Potem wielu 
z nich zostało kapitanami lub oficera-
mi marynarki.

Po wyjściu z więzienia w 1946
roku udała się na Dolny Śląsk. Otarła
się o Wrocław, bo tam mieszkali
rodzice Jerzego Tymana, jej kolegi 
z partyzantki wileńskiej. Maturę
zdała w Kłodzku w dalszym ciągu
pod konspiracyjnym nazwiskiem jako

Maria Zebryk. W klasie byli rozbit-
kowie wojenni, tacy jak ona.

W 1947 roku wyszła za mąż za
Jerzego Tymana, pseudonim „Jerry”
– kolegę z partyzantki, także żołnie-
rza  6  Brygady, dowódcę jednej 
z pierwszych drużyn dywersyjnych.

Rodzina pani Ireny rozpierzchła
się w różne strony. W 1947 roku
powróciła z zesłania matka, odszuka-
ła młodszą córkę, która była 
u państwa Tymanów, brat osiedlił się
w Gdańsku. Los ojca był nieznany,
gdyż Czerwony Krzyż odpowiadał,
że nie mają o nim żadnej informacji.
Rodzina nie zdawała sobie sprawy, że
od kilku lat nie żyje. Przez jakiś czas
cała rodzina mieszkała we Wrocła-
wiu, u państwa Tymanów, którzy
zajęli tu poniemiecki dom. Mąż miał
pracę we Wrocławiu. Ale pani Irena
nie mogła otrzymać pracy jako
nauczycielka, bo nie była członkiem
partii. Opuścili Wrocław, z mężem
udali się do Giżycka. Tu podjęła
prace jako nauczycielka w szkole dla
dorosłych. Po kilku latach pobytu 
w mieście, po kolejnym zeznaniu
„Tońki” - UB już wiedział, że jest
byłą łączniczką Adama Boryczki,
który odsiadywał wieloletni wyrok
zamieniony z kary śmierci na więzie-
nie. Nie dawano jej spokoju, była
wielokrotnie wzywana na przesłucha-
nia. Zmuszana, ujawniła swoje praw-
dziwe nazwisko panieńskie. Postano-
wiła opuścić Giżycko. W 1955 roku
rozpoczęła pracę w domu dziecka 
w Gryzlinach koło Olsztynka. Jednak
nie było jej dane zaznać spokoju,
gdyż po kilku miesiącach musiała
opuścić to miejsce pracy z powodu
donosu do kuratorium oświaty, że
zorganizowała w domu dziecka wigi-
lię. Otrzymała dwie propozycje pracy

Człowieczy los, wojenne losy 

Długie życie Ireny Tyman /cz.2

Irena Tyman (2013 r.)

Kamienny obelisk poświęcony AK Ziemii Wileńskiej z 2004 r.

Czy przeżyła dramatyczne chwile jako łączniczka? Tak!, Pani Irena opowiada: Chłopaki byli 
w Puszczy Nackiej. Zostałam wysłana z zadaniem dotarcia do nich. To było już w okresie, gdy 
Wileńszczyzna była w rękach sowieckich. Wysłała mnie Barbara Skarga z różnymi materiałami 
i z „pocztą”. Szliśmy z dwoma kolegami oraz z łączniczką Ireną Snarską. Zanim udałam się w tę pod-
róż moja przełożona powiedziała do mnie, że musze dotrzeć na miejsce i nie dać się złapać.
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- w okolicach Barczewa i w Plu-
skach. Wybrała Pluski, bo to bli-
sko trasy do Warszawy, a w stoli-
cy mieszkała wtedy rodzina męża.
Zamieszkali z mężem w Pluskach
od początku 1956 roku. Ona pra-
cowała jako nauczycielka, mąż 
w Ośrodku Transportu Leśnego 
w Olsztynku, dodatkowo robił to
co lubił – budował żaglówkę 
i  naprawiał rybakom silniki 
w łodziach. Pani Irena kwituje ten
okres takimi słowami: „tutaj było
nam dobrze”. W dwa lata później
przenieśli się do Stawigudy, gdzie
pani Irena mieszka do dzisiaj.

Więzi zadzierzgnięte w okresie
sztubackim jeszcze przed wojną,
scementowane w czasie party-
zantki, przetrwały. Chociaż nie-
którzy koledzy pozostali jako
polegli na zawsze w ziemi wileń-
skiej, inni jak Zygmunt  Błażeje-
wicz, pseudonim „Zygmunt”,
osiedli w dalekiej Ameryce, ci
którzy mieszkali w kraju odwie-
dzali ją, a ona sama współorgani-
zowała spotkania byłych żołnie-
rzy 6 Brygady. W Stawigudzie
spędzał urlopy jej dawny dowód-
ca – Adam Boryczka, ps.
„Tońko”. Tu przyjeżdżali  także
inni byli żołnierze 6 Brygady –
także  Zygmunt Komorowski.
Adam Boryczka zmarł w 1988
roku, spoczywa na Powązkach 
w Warszawie. Ona sama w 1976
roku przeszła na emeryturę, mąż
w 1977. Zmarł w 1992 roku.

Dopiero po wojnie dowiedziała
się, że ojciec zmarł w gułagu 
w Workucie w październiku 1941
roku. Nie był to jednak koniec
ciosów od losu. Brat Jerzy miesz-
kając w Gdańsku był nękany
przez UB – przesłuchania, bicie,
zmuszanie do współpracy. Czło-
wiek wytrzymuje do pewnego
momentu, podpisał zgodę na
współpracę, lecz wkrótce odebrał
sobie życie. Wykruszały się też
koleżanki – łączniczki.

Panią Irenę odwiedzała wielo-
krotnie w Stawigudzie starsza
koleżanka z czasów konspiracji –
Zofia Dąb-Biernacka. Dziś już nie
żyje, zmarła dwa lata temu. 
W 2009 roku w wieku 90 lat zma-
rła jej koleżanka, przełożona -
profesor Barbara Skarga, która po
spędzeniu 11 lat na zesłaniu
powróciła do Ojczyzny w 1955
roku.

Pani Irena pomimo swych 
93 lat życia bierze udział w spo-
tkaniach z byłymi partyzantami 
z Wileńszczyzny. Wraca do wo-
jennych wspomnień, pielęgnuje
pamięć o koleżankach i kolegach
z dawnych partyzanckich czasów,
także o  Workucie i Kołymie, bo
tam na zawsze zostały niektóre
koleżanki i koledzy.

Adam  Suchowiecki 

Wyniki badań przeprowadzonych
przez HRP Group i ASM - Centrum
Badań i Analiz Rynku pokazały, że
kształcenie zawodowe uczniowie
identyfikują z możliwością zdobywa-
nia wiedzy teoretycznej i nauki
zawodu oraz dobrego przygotowania
do przyszłej pracy. Opiniodawcy
zgodnie podkreślają również znacze-
nie odbywania zajęć praktycznych 
i praktyk zawodowych w ramach
programu nauczania zawodu, traktu-
jąc je jako źródło niezbędnych umie-
jętności oraz doświadczeń związa-
nych z przyszłą pracą. 

Sprawdzonym już rozwiązaniem
są projekty umożliwiające lepszy
start zawodowy. Uczniowie kom-
pleksowo nabywają profesjonalnych
kompetencji. Wyjątkową obudowę
zawodową posiadają np. szkoły hote-
larskie i gastronomiczne. To do
uczniów tego typu szkół kierowa-
nych jest wiele projektów współfi-
nansowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej. Tu warto wspomnieć pro-
jekty: Lepszy start uczniów Techni-
kum Hotelarskiego Zespołu Szkół im.
K. C. Mrongowiusza w Olsztynku czy
Kucharz nowej generacji kształcą
kompetencje niezbędne w nowocze-
snym hotelarstwie i gastronomii –
barmańskie, ICT, językowe
(TOEIC), ponadto kursy: barista,
sommelier. O wzroście zaintereso-
wania gastronomią ( w obszarze pro-
fesjonalnym) świadczą programy
medialne, konkursy, olimpiady,
„bitwy”. Być barmanem, kucharzem,
mistrzem to obecnie nie ujma, a pre-
stiż. W naszym regionie, pozbawio-
nym przemysłu,  skierowanym na
szeroko rozumiana turystykę, profe-
sjonaliści posiadający niezbędne cer-
tyfikaty w dziedzinie hotelarstwa,
gastronomii i organizacji turystyki są
poszukiwani.

Kształcenie dualne 
– nowe rozwiązanie
Znacząca różnica w stopie zatrud-

nienia młodych ludzi poniżej 25 roku
życia w Niemczech (7,5 % ) i Polsce
(ok. 30 %) wynika, poza ogólnymi
przyczynami takimi jak wzrost
gospodarczy, z istnienia u zachodnie-
go sąsiada dualnego systemu kształ-
cenia zawodowego. Zakłada on
połączenie teoretycznej nauki w
szkole z praktyczną nauką w przed-
siębiorstwie. Szkoły zawodowe –
technika i zasadnicze – już wprowa-
dzają taki system edukacji w Polsce.
Tak też jest w szkołach hotelarskich 
i gastronomicznych. W Technikum
Hotelarsko – Gastronomicznym 
w Olsztynku uczniowie zdobywają

praktyczne umiejętności w natural-
nym miejscu pracy: hotelu, restaura-
cji, biurze turystycznym i to w szero-
kim zakresie. „Hotelarze” mają
szczególne powody do satysfakcji –
od kilku lat uczniowie odbywają
praktyki zawodowe w Niemczech 
i w różnych ośrodkach turystycznych
w Polsce. Uczniowie chętnie wracają
do tych samych obiektów (również w
Niemczech), są docenieni przez pra-
wodawców i wysoko przez nich oce-
niani. Ponadto wybór praktyki zagra-
nicznej jest motywowany wysokim
wynagrodzeniem, niewspółmiernym
z polskimi zarobkami, np. większość
tegorocznych abiturientów Techni-
kum dzięki temu opłaciła kurs prawa
jazdy – uczniowie inwestują w sie-
bie, cenią wartość pieniądza i wyka-
zują się dojrzałością w podejmowa-
niu decyzji, np. zawodowych.

Kolejną nowością i to bardzo
docenioną przez obydwie strony –
uczniów i pracodawców, są całorocz-
ne zajęcia praktyczne w olsztyńskich
hotelach o wysokim standardzie,
takich jak: Hotel Wileński, Hotel
Warmiński czy Hotel Dyplomat. Tu
uczniowie pracują na konkretnych
stanowiskach w rzeczywistej prze-
strzeni zawodowej. Poznają tajniki
pracy w zakresie obsługi gościa,
funkcjonowania obiektu hotelarskie-
go i gastronomii. Już na etapie zajęć
praktycznych i praktyk zawodowych
w hotelach w Polsce, czy też 
w Niemczech uczniowie otrzymują
ofertę pracy. Olsztyńskie hotele
wysoko oceniają przygotowanie
uczniów, ich motywację do pracy;
tak więc współpraca hoteli z Techni-
kum Hotelarsko – Gastronomicznym
będzie kontynuowana, a pamiętajmy,
że są to obiekty o wysokim standar-
dzie.

Lepszy start w dorosłość /cz. 1
Polski rynek pracy cierpi na brak specjalistów, a niedobór talentów jest najbardziej widoczny w zawo-

dach manualnych (źródło: Manpower 2012). Z drugiej zaś strony dane Eurostatu z kwietnia 2013 r. wskazu-
ją, że bezrobotni poniżej 25 roku życia stanowią w naszym kraju aż 27,6%, zaś w województwie warmińsko -
mazurskim 32,2% (źródło: Eurostat).

Reklama

Wynagrodzenie 
i doświadczenie
– to nas przekonuje
Wracając do badań, bardzo istotne

jest, iż szkolnictwo zawodowe ucznio-
wie oceniają raczej pozytywnie. 
U ponad połowy gimnazjalistów prze-
waża pogląd, że nauka zawodu oznacza
lepsze perspektywy na przyszłość i nie
utrudnia zdobycia wyższego wykszta-
łcenia. Czynnikami wymienianymi
przez niemalże co drugiego ucznia,
które mogłyby zachęcić tych sceptycz-
nie nastawionych do łączenia nauki 
z pracą, są: zdobycie doświadczenia 
i stażu pracy, uzyskanie wynagrodzenia
za praktyki, a także fakt oswojenia się
ze środowiskiem zawodowym. Wbrew
powszechnej opinii, badania wykazują,
że uczniowie techników radzą sobie
lepiej z przedmiotami zawodowymi 
i wspierającymi  podczas studiów niż
inni absolwenci, wynika to z faktu, że
są one już obecne w nauczaniu szkół
zawodowych (prawo, ekonomia, orga-
nizacja pracy w danym zawodzie,
rachunkowość i inne specjalistyczne).

Wymagania pracodawców są kon-
kretne: praktyka, staż, doświadczenie,
nic więc dziwnego, że wśród młodych
bezrobotnych dominują absolwenci stu-
diów wyższych. Oferty zaspakajające
ambicje otrzymują ci najlepsi. Szkoły
zawodowe mają w swojej ofercie płatne
staże zawodowe, które uczniowie odby-
wają w trakcie realizacji projektów, ale
też po ukończeniu szkoły w ramach
programu praktyk zawodowych
Leonarda da Vinci, np. w hotelach 
w Wielkiej Brytanii. Z tej oferty korzy-
sta ok. 30 absolwentów Technikum
Hotelarsko – Gastronomicznego 
w Olsztynku. Ale o tym w następnym
numerze.

Magdalena Rudnicka
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Wojna, na szczęście, 
skończyła się! Białoruskie
władze w Lidzie (a właściwie
radzieckie) wszystkim Pola-
kom zaproponowały obywa-
telstwo białoruskie albo
wyjazd do Polski. Wielu
mieszkańców miało ogromne
dylematy, bo przecież dla
nich Polska była tam, a nie za
zachodnią granicą. Jednak
moi rodzice, mimo starszego
wieku, bez chwili zastano-
wienia zdecydowali się na
opuszczenie Białorusi. Do tej
pory podziwiam ojca – za tę
jego odwagę w podjęciu tak
niezwykle ważnej decyzji.

Do Lidy wracałam jeszcze
dwukrotnie na zaproszenie
mieszkających tam Polaków.
Raz byłam tam w 1992 roku
na I Światowym Zjeździe
Lidzian, a ponownie po
dwóch latach.  Pamiętam
chwile niezwykłych wzru-
szeń, gdy chodziłam znanymi
mi uliczkami, wspominając
dziecięce czasy. Przyjechało
dużo ludzi, a wszyscy czu-
liśmy się jak jedna wielka
rodzina. Przy tej okazji
odwiedziłam też groby swo-
ich bliskich, np. małego bra-
ciszka Stasia.

Doświadczenie historycz-
ne i życiowe moich rodziców
podpowiadało, że na zie-
miach odzyskanych, gdzie
czekały puste mieszkania,
mogą ich spotkać niepewne
losy, dlatego wybrali Kalisz,
jedno z najstarszych miast 
w Polsce, mimo że nie mie-
liśmy tam żadnej rodziny.
Chcieli mieć pewność, że

raczej  nie zagrozi im  kolej-
na zmiana państwowości. 
W tym czasie siostra Jadzia
była już mężatką i miała
małego synka Tadzia. Tak
więc do naszej gromadki
dołączyła również ona z ro-
dziną oraz rodzice szwagra. 

Wyruszyliśmy w dwuty-
godniową podróż w niezna-
ne, po nowe życie. Z całym
dobytkiem jechaliśmy pocią-
giem towarowym, który słu-

żył również do spania, goto-
wania  itp. W pamięci utkwił
mi moment, gdy pociąg wje-
chał na stację w Poznaniu.
Przez szparę pod drzwiami
zobaczyłam nogi spaceru-
jących spokojnie ludzi 
i byłam w szoku, że gdzieś 
w ogóle istnieje takie miejsce
bez wojny, ucieczki, strachu,
miejsce codziennej normal-
ności. Tak więc, z ogromną
ulgą i radością wysiedliśmy

później na dworcu w Kaliszu,
a było to w lipcu 1945 roku.

Miasto od razu nam się
spodobało. Szybko otrzyma-
liśmy mieszkanie, w którym
wszyscy razem zamieszka-
liśmy. Tata podjął pracę 
w cegielni - na stanowisku
starszego mechanika. Nato-
miast szwagier, z zawodu
technik budowlany, został
ważnym specjalistą i wkrótce
otrzymał kierownicze stano-
wisko  w Ostrowie Wielko-
polskim, dokąd  przeprowa-
dził się z rodziną na stałe.

Rodzicom bardzo zależało
na mojej dalszej edukacji.
Dowiedzieli się o powsta-
jącym właśnie gimnazjum 
i liceum Sióstr Nazaretanek.
Przyjmowano wyłącznie
dziewczęta. Złożyłam poda-
nie i zostałam przyjęta do
szkoły, o jakiej można tylko
marzyć. Gwarantowała solid-
ne wyksztalcenie, ale przede
wszystkim ogromną życzli-
wość nauczycieli – głównie
sióstr zakonnych. Nie potra-
fię powiedzieć dlaczego, ale
szczególnie upodobała mnie
sobie pani dyrektor, do której
mogłam pójść z każdym pro-
blemem. 

Obowiązywał nas piękny
strój szkolny – białe bluzecz-
ki, granatowe plisowane
spódniczki, tego samego
koloru marynarskie kołnierze
i ładne bereciki.  Z racji na
złożoność powojennych cza-
sów, kiedy uczennice były na
różnym poziomie wiedzy, 
w jednym roku szkolnym
zaliczałyśmy programowe
dwa lata nauki, dlatego już 
w 1950 mogłam zdać maturę.

W tym czasie brat mojego
ojca mieszkał w Olsztynku
przy ulicy Leśnej. Był to Jan
Undrunas. Podobnie jak my
do Kalisza, on również z całą
rodziną przyjechał tu z Biało-
rusi, z Wołkowyjska. Przy-
jeżdżaliśmy do nich na wa-
kacje. Tak też było w 1950
roku. 

Olsztynek zawsze bardzo
mi się podobał. Zachwycało
urocze miasteczko, piękne
lasy, jeziora wokół, ale też 
i ludzie, którzy przyjeżdżali
z różnych stron świata, prze-
ważnie po ciężkich wojen-
nych przeżyciach. Trudno
sobie nawet dzisiaj wyobra-
zić, jak  wszyscy  byli do sie-
bie  życzliwie nastawieni. 

W Kaliszu przeważała ludno-
ść miejscowa, osiadła tam od
lat. Wielu też nie przeżyło
wojny  tak dramatycznie  jak
my. Pamiętam, że z koleżan-
kami biegałyśmy oglądać lej
po bombie, bo tam to była
rzadkość. Tutaj mieszkali
ludzie innego pokroju, naj-
częściej młodzi, ale  z wojen-
nym doświadczeniem, odwa-
żni, przedsiębiorczy. Pano-
wała powszechna radość 
z odzyskania wolności, mimo
że były braki w zaopatrzeniu,

co doskwierało szczególnie
kobietom, gdyż to one zwy-
kle dźwigały na swoich bar-
kach codzienne obowiązki
domowe – zakupy, gotowa-
nie, pranie. Dzisiaj jest może
podobnie, ale zdecydowanie
łatwiej, tym bardziej, że 
i mężczyźni częściej włącza-
ją się do tych prac. 

Lata powojenne, a później
szczególnie pięćdziesiąte, to
czasy, kiedy w sklepach nie-
wiele można było kupić, 
a przecież musieliśmy coś
jeść, w coś się ubrać i w
ogóle funkcjonować. W tej
kwestii niezastąpiony był
rynek miejski (targowisko 
w dzisiejszym znaczeniu),
który był dokładnie tam,
gdzie dzisiaj. Z okolicznych
wsi rolnicy zwozili rewela-
cyjnie smaczne, świeże, 
a przede wszystkim…ekolo-

Cz. II „Kalisz - miejsce bez wojny i strachu”

Wpleceni w historię… Halina Tomporowska

Na podstawie wywiadu 
z Haliną Tomporowską

opracowała 
Henryka Żebrowska

Matura w Liceum Nazaretanek w Kaliszu (18.06.1950 r.)

Mama Haliny 
- Stefania Undrunas

I komunia święta - Halina pierwsza z prawej
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giczne produkty – jaja,
mleko, masło, drób, mięso
wieprzowe czy wołowinę,
warzywa, owoce i czego
jeszcze dusza zapragnęła.
Rynek był głównym
źródłem zaopatrzenia. Mie-
liśmy swoich stałych do-
stawców, z czasem do-
brych znajomych, z który-
mi chętnie się jeszcze roz-
mawiało o innych spra-
wach.

Pamiętam, że mimo
trudności w zaopatrzeniu
kobiety ubierały się skrom-
nie, ale schludnie. Niełatwo
było zdobyć materiał na
nową sukienkę, więc miało
się dwie, trzy wyjściowe
spódnice, koniecznie za-
krywające kolana. Jeśli 
w szafie wisiała dodatkowo
jakaś sukienka, to mówiło
się o szczęściu. Popularne
było szycie „na miarę”
przez doskonałe krawcowe,
chociaż bez fachowych
szkół. Ja miałam to
szczęście, że świetnie szyła
moja mama i chętnie
„obszywała” dzieci, wnuki.
Nie pamiętam natomiast
zakładów fryzjerskich 
w dzisiejszym znaczeniu,
chociaż widziało się szyldy

„Fryzjer męski”. Zabiegi
pielęgnacyjne robiło się 
w domu, a popularną 
trwałą wykonywały w swo-
ich mieszkaniach niektóre
sąsiadki czy koleżanki.
Młode dziewczyny zazwy-
czaj miały długie włosy
zaplecione w warkocze.
Taki zresztą był wymóg 
w szkołach.

Ludzie potrafili cieszyć
się tym co mieli, lubili się
bawić. W pustych lokalach,
jakich było wiele, np. 
w obecnym domu kultury
czy w budynku obok,
urządzano co sobota potań-

cówki – bez awantur, bija-
tyk. Prężnie działała druży-
na piłkarska. Mecze roz-
grywano na boisku za
obecnym zespołem szkół
zawodowych.  Chętni mo-
gli zapisać się do zespołu
mandolinistów albo do gru-
py teatralnej. Pamiętam, że
chodziło się na wszelkie
imprezy, ponieważ tam
spotykało się znajomych
lub poznawało ciągle
nowych ludzi. Rzadko kto
siedział w domu i to na
pewno było inne niż dzi-
siaj.

c.d. w następnym numerze

DEZDEZ IN FOR MAC JEIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIEOL SZTY NEC KIE
Historyczna zgoda 
na Tannenbergu

Władze Olsztynka po
wielu latach sporów

doszły wreszcie do porozumienia ze
Stowarzyszeniem Byłych Nauczy-
cieli Historii PRL oraz Towarzy-
stwem Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
co do zagospodarowania terenów
byłego Mauzoleum Hindenburga. 

Historyczny kompromis pozwoli
nie tylko na uprzątnięcie, ale także
odbudowę monumentu. Jak to
możliwe? - Doszliśmy do przekona-
nia, że nie ma sensu ignorować tak
znanego na świecie miejsca pamięci
i że trzeba wykorzystać je w słusz-
nym celu – mówi Aldona Paluch,
rzeczniczka burmistrza miasta. 
- Dlatego odtworzymy budowlę, ale
w nieco innej formie. 

Dzięki aktywności społeczników
udało się uzgodnić formułę odbudo-
wy: - Zamiast ośmiu wież, postawi-
my sześć i poświęcimy je ważnym
dla Polski postaciom związanym 
z wydarzeniami ostatniej wojny
oraz okresu powojennego – mówi
Władysława Mżonka, prezes Towa-
rzystwa Przyjaźni Polsko-Radziec-

kiej. - Dzięki temu unikniemy glo-
ryfikacji militaryzmu niemieckiego,
a będziemy promować prawdziwych
bohaterów.

Według porozumienia pierwsza
wieża mauzoleum zostanie dedyko-
wana gen. Karolowi Świerczewskie-
mu, druga Zygmuntowi Berlingowi,
a trzecia Wandzie Wasilewskiej.

Kolejne wieże przypadną dowód-
com sojuszniczej Armii Czerwonej,
Będzie to Gieorgij Żukow oraz
Konstanty Rokossowski. Ostatnia
wieża zostanie natomiast poświęco-
na. gen. Florianowi Siwickiemu. 
- Cieszę się, że udało się stworzyć
piękną ideę ponad podziałami –
podsumowuje Lucyna Jeździcka ze
stowarzyszenia historyków PRL.

Kolejka zasłużonych

Już ponad 536 osób oczekuje
na rozpatrzenie ich wnio-

sków o odznaczenie tytułem Hono-
rowego Obywatela Olsztynka. Przy-
pomnijmy, że od tego roku zmieniły
się zasady przyznawania tego tytułu.
W kwietniu pozytywnie rozpatrzono
271 wniosków  - Bardzo spodobało
mi, że odznakę może zostać każdy,
kto przepracował ponad 20 lat na

rzecz miasta – mówi Onufry Kar-
dacz, grabarz. - Początkowo sam
siebie nie doceniałem. Jednak, gdy
przeczytałem przeprowadzony ze
mną w lokalnej gazecie wywiad,
stwierdziłem,że ja także zostawiłem
ślad w tym mieście i zasługuję na
jakiś gest. Bez względu na pogodę 
i porę dnia, każdy mógł przecież
liczyć na moją pomoc.

Odznaczona została także Anto-
nina Kiełboń – Ponad 40 lat sprze-
dawała wędliny i wkładała w to
mnóstwo serca – opowiada Henryk
Basior kierownik masarni. - Naj-
trudniejsze lata przeżyła za komuny,
gdy musiała tłumaczyć klientom
dlaczego nie ma mięsa.  Już tylko 
z racji tego faktu nagroda jej się
należy.

Na odznaczenia czekają kucha-
rze, rolnicy, policjanci, budowlańcy,
nauczyciele i wielu innych.

W związku z tak dużą liczbą
chętnych kapituła obraduje w zasa-
dzie 24 godz. na dobę. - To ogrom-
ny wysiłek i sądzę, że nam także
należy się z tego tytułu odznaczenie
i honorowe obywatelstwo – mówi
Błażej Mujda, przewodniczący
kapituły przyznającej tytuł.

Zamów 
lany poniedziałek

Tak nazywa się akcja olszty-
neckich strażaków, którzy

postanowili połączyć przyjemne 
z pożytecznym. Każdy może już te-
raz złożyć w ich siedzibie zamówie-
nie na nietypową usługę oblewania.

W cenie 50 zł strażacy oferują
wyjazd pod wskazany adres i prze-
moczenie do suchej nitki osób figu-
rujących w zamówieniu. - Każdy
kto przyjdzie do remizy przed godz
15 i przyniesie 50 zł, może zamówić
usługę oblewania wodą – wyjaśnia
komendant Andrzej Wąsowski. 
- Apelujemy przy tym, żeby nie
dzwonić w sprawie  lania wody pod
numer alarmowy straży, lecz sta-
wiać się osobiście w siedzibie straży
pożarnej.

Pomysł już się spodobał – Nasza
klasa uzbierała ponad 300 zł, by
oblać naszego wychowawcę. Będzie
to bardzo miła niespodzianka – cie-
szą się dwie uczennice liceum.

Usługę można będzie też zama-
wiać po świętach. - Mamy nadzieję,
że w ten sposób poprawimy nieco
nasz budżet – wyjaśnia komendant.

Nieletni wychowanek
Domu dla Dzieci w Olsztynku
jest podejrzany o posiadanie
marihuany. Sprawę skierowa-
no do sądu dla nieletnich.

10-24 III  Waplewo, 20-28
III Witramowo, 7-ka. Skra-
dzione zostały, w pierwszym
przypadku 4 szt., a w drugim 3
szt., żeliwne kratki ściekowe.
Jedne z ostatnich, bo właści-
ciel – GDDKiA w Olsztynie -
sukcesywnie wstawia betono-
we.

16 III Wobec Pawła K. 
i Adriana W. został przedsta-
wiony zarzut handlu narkoty-
kami, w tym dostarczanie ich
nieletnim.

22-26 III   Jezioro Lutek.
Zatrzymano tu Adama T. pod
zarzutem nielegalnego połowu
ryb (szczupaków) przy użyciu
zastawy rzecznej własnej pro-
dukcji

27 III   Ameryka. Telefon

komórkowy skradziony nielet-
niemu pacjentowi szpitala
odnalazł się, podrzucony przez
sprawcę. Wyrzuty sumienia,
czy Strach?

28 III   Lutek. Narkotyki, 
a dokładnie jedną doniczkę
konopi indyjskich, z której
można było „wyprodukować”
kilka gramów marihuany, miał
w swoim mieszkaniu Szymon
M., który będzie odpowiadał
za tzw. posiadanie.

31 III – 3 IV   Elgnówko.
Włamanie do domku letnisko-
wego mieszkanki Warszawy.
Skradziono sztućce, talerze,
garnki o łącznej wartości 
1300 zł.

5 IV   Elgnówko. Spłonęło
tu 70 arów lasu. Policja nie
wyklucza podpalenia.

5-8 IV   Lichtajny. Kra-
dzież pojazdu typu quad (45
tys. zł) z prywatnej posesji.
Właścicielem jest Idea
Leasing.

W omawianym okresie
policja zatrzymała też 2 osoby
poszukiwane, 11 dowodów
rejestracyjnych, 1 nietrzeź-
wego kierowcę oraz 1 osobę
do wytrzeźwienia.

Opracowano na podstawie
materiałów KP w Olsztynku.

Babcia z wnuczk- Marianna Kurek i Halina Undrunas
(Lida, 1933 r.)
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A NA IMIĘ JEJ WANDA

Wanda Pieniężna, z domu
Dembińska, ur. się 20 lutego
1897 r. w Żninie, na terenie
Prowincji Poznańskiej.
Wykształcenie zdobyła 
w szkole niemieckiej, po
czym pracowała w kancelarii
prawniczej. W 1919 roku
uczestniczyła w Powstaniu
Wielkopolskim. Rok później,
w 1920 roku, wzięła udział
w organizowaniu plebiscytu
na Warmii i Mazurach jako
pracownik Ministerstwa dla
byłej dzielnicy pruskiej. Od
tego czasu związała swoje
losy z Prusami Wschodnimi.
Wyszła za mąż za Seweryna
Pieniężnego (syna), ostatnie-
go wydawcę i redaktora
naczelnego „Gazety Olsztyń-
skiej”. Była współredakto-
rem tejże gazety. W okresie
międzywojennym, kiedy
Olsztyn był w granicach Prus
Wschodnich, „Gazeta Olsz-
tyńska” była ważną ostoją
polskości na tych terenach.
Wanda Pieniężna w tym cza-
sie była również przewodni-
czącą Komitetu Organizacyj-
nego Towarzystw Kobiecych
i sekretarzem Polsko- Kato-
lickiego Towarzystwa Szkol-
nego w Olsztynie.

Po wybuchu II wojny
światowej, 7 września 1939
r., gestapowcy wtargnęli do
drukarni polskiej „Gazety
Olsztyńskiej”. Seweryn Pie-
niężny został aresztowany 
i wywieziony do obozu 
w Hohenbruch k. Królewca 
i tam został zamordowany 
24 II 1940r. Wandę Pie-
niężną zaś hitlerowcy uwię-
zili w Olsztynie, a następnie
wywieźli do obozu koncen-
tracyjnego w Ravensbriick, 
a dom i drukarnię ostentacyj-
nie spalili. Po uwięzieniu 
w Rawensbriick, Wanda Pie-
niężna pisała tak o tamtych
latach: „Dowiedziałam się 
o śmierci męża w celi, bo-

wiem najpierw osadzono
mnie w więzieniu, potem
wywieziono do Ravens-
briick, jeszcze przedtem
przeżyłam wraz z dziećmi
zagładę naszego domu i dru-
karni, chciano zatrzeć ślady
po polskiej gazecie”.

Po latach okupacji i ge-
henny hitlerowskiego obozu
Wanda Pieniężna powróciła
do polskiego Olsztyna.
Wznowiła działalność spo-
łeczno - polityczną. Była
sekretarzem i doradcą pierw-
szego wojewody olsztyńskie-
go. W październiku 1946
roku prochy jej męża, Sewe-
ryna Pieniężnego, sprowa-
dzono do Olsztyna. Jako
właścicielka redakcji i wy-
dawnictwa „ Gazety Olsztyń-
skiej”, mimo sprzeciwu
ówczesnych władz, usilnie
zabiegała o reaktywowanie
tytułu gazety, żądając trady-
cyjnych podtytułów: „Ojców
mowy, ojców wiary brońmy
zgodnie- młody, stary”,  czy
„Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus”.                                                

W Olsztynie ukazał się,
niestety, 1 IX 1951 r. pro
partyjny „Głos Olsztyński”.

Po odwilży październiko-
wej, w latach 1957- 61,
Wanda Pieniężna była
posłem na sejm II kadencji,
gdzie należała do klubu
poselskiego „Znak”.  

Na co dzień była osobą
skromną, unikającą rozgłosu.
Zmarła 25 stycznia 1967
roku w Olsztynie i tam spo-
częły jej doczesne szczątki.

Cieszy więc w dwójna-
sób fakt, że w Olsztynku
Wanda Pieniężna i jako
osoba zasłużona, i jako
kobieta nie została pozba-
wiona imienia.

Nie wiem, czy to najlep-
szy obyczaj, by pozbawiać 
w nazwach ludzi imienia, 
a szczególnie zasłużonych.
Skoro są u nas ulice Sienkie-
wicza, Chopina, Klikowicza,
itd…, to czy my powinniśmy
się domyślać z jakimi posta-
ciami związane są te ulice,
bo przecież można też zadać
sobie pytanie: „Kim był
Jagodow czy Wilcz skoro

jest ulica Jagodowa czy Wil-
cza”? 

Brak imienia pozbawia
patrona identyfikacji, bo nie
wiadomo, czy Sienkiewicz,
to przypadkiem nie jest to
Kuba Sienkiewicz, skądinąd
lubiany muzyk i ceniony
lekarz, czy też Henryk Sien-
kiewicz, pisarz, noblista.

Brak imienia bardziej degra-
duje patrona niż go honoruje,
bo pozbawienie imienia spra-
wia, że patron jest uprzed-
miotowiony. Przez moment
myślałam, czytając tablice
ulic, że to jest oszczędność
na długości  nazw tychże
tablic poprzez stosowanie
skrótowej wersji. Sprawdza-
jąc urzędowe nazwy ulic zro-
zumiałam, że jednak te
nazwy bez imion to po pro-
stu fakt. Jedynymi „oszczęd-
nościowymi” tablicami są
tablice na ulicy Władysława
Jagiełły, bo jest na nich napi-
sane: ul. Jagiełły. Tak na-

prawdę to nie wiem o co
tutaj chodzi?

Czym innym jest tzw.
forma potoczna, która wiąże
się ze skrótowym wyraża-
niem myśli, a czym innym
urzędowe nadanie nazwy
ulicy.

W tym kontekście nie ma
co się wiele burzyć z powo-
du nazwy ulicy Świerczew-
skiego, bo to jest tak popu-
larne nazwisko, że nie wia-
domo o kogo chodzi. 

Nie jest to artykuł inter-
wencyjny, bo zdaję sobie
sprawę  jakie koszty generu-
je zmiana nazwy ulicy. Jest
to bardziej artykuł mówiący
o naszych obyczajach, które
podupadają. Bo jeszcze raz
podkreślam, że ten dziwny
obyczaj nadawania nazw ulic
bez imienia patrona, to nie
wiadomo - czy to honor czy
obraza?

Wypada jednak podzięko-
wać naszym władzom miej-
skim, że zachowała się
urzędowa wersja czwórki
patronów uhonorowanych
pełną nazwą przypisaną
danej osobie i to, że w gronie
tych szczęśliwców jest
Wanda Pieniężna.

P.S.
Hohenbruch k/Królew-

ca to obecnie Gromowo 
w obwodzie kaliningradz-
kim, gdzie znajduje się obe-
lisk upamiętniający Sewery-
na Pieniężnego oraz pomnik
ofiar i więźniów obozu 
w Hohenbruch. Jest to pierw-
szy pomnik w obwodzie
kaliningradzkim, który po-
wstał na podstawie umowy
polsko- rosyjskiej z 1994
roku o grobach i miejscach
pamięci ofiar wojen i repre-
sji.

Stanisława Ziątek

O kobietach nie tylko 8 marca

Wanda Pieniężna jest jedyną kobietą – patronką ulicy Olsztynka. Okazało się, że miała to szczęście, by
zachować imię jako patronka wśród innych patronów bez imienia. Z imienia i nazwiska, alfabetycznie 
i urzędowo, patronami ulic Olsztynka są: Emil von Behring, Jan Paweł II, Wanda Pieniężna i Władysław
Jagiełło. Pozostali  są pozbawieni imienia, bo jest ulica, np. Chopina, Sienkiewicza, Klikowicza itd. autorka Stanisława Ziątek

Wanda Pieniężna
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Język to niezwykle wdzięczny, choć
trudny materiał do pracy. Jest żywym two-
rem, który ciągle się zmienia, ewoluuje,
wzbogaca się o neologizmy, zapożyczenia,

Krzysztof Celestyn Mrongowiusz
żył w latach 1764 – 1855, czyli 
w okresie burzliwych i dramatycz-
nych niepokojów i zmian politycz-
nych na terenie państwa polskiego.
Warmia i Mazury, tak jak cała Pol-
ska, przeżywała kryzys spowodowa-
ny rozbiorami i wewnętrzną sła-
bością, zarówno rządu, jak i państwa.
Mazury, jeszcze z okresu przed roz-
biorami, należały do Prus. Warmia
zaś do I rozbioru Polski pozostawała
w rękach Korony. W obu regionach
silnie zakorzeniła się mowa niemiec-
ka, a polszczyzna odchodziła do
lamusa. W tym momencie pojawił
się Mrongowiusz ze swoją prometej-
ską wizją krzewienia polskości 
w tamtejszych sercach.

Krzysztof Celestyn Mrongowiusz
urodził się w Olsztynku, na naszych
ziemiach i od początku interesował
się językiem ojczystym, głównie
mową kaszubską. Na Uniwersytecie
w Królewcu studiował teologię, filo-
zofię i filologię polską. Mrongowiusz

był duchownym ewangelickim.
Uczył języka polskiego w szkole
katedralnej w Królewcu oraz w Gim-

nazjum Akademickim w Gdańsku.
Ten pierwszy badacz kaszubszczy-
zny oraz gwar Warmii i Mazur popu-
laryzował język polski i był człon-
kiem towarzystw naukowych w War-
szawie, Krakowie i Paryżu. Za-
słynął  jako autor książek religijnych
w języku polskim oraz słowników
i podręczników do nauki naszego
języka.  Pozostawił po sobie ponad
tysiąc zgromadzonych cennych
woluminów, które przeszły w posia-
danie Biblioteki Miejskiej w Gdań-
sku. Jest autorem słowników nie-
miecko-polskich i polsko-niemiec-
kich,  Pieśnioksięgu (zawierającego
treść i wybór pieśni nabożnych oraz
modlitw), Rocznika kazań chrześci-
jańskich czy Zbioru kazań podwój-
nych na niedziele i święta. 

Jest znany jako obrońca i gloryfi-
kator  języka polskiego. Przyczynił
się w wielkiej mierze do ocalenia
mowy Polaków. Sytuacja rdzennej
ludności polskiej Warmii i Mazur
oraz Pomorza Gdańskiego stawała

się bowiem w okresie porozbioro-
wym coraz cięższa. U podłoża zain-
teresowań Mrongowiusza kaszub-
skim dialektem i kulturą ludową
leżały pobudki patriotyczne. Ludność
kaszubska w prowincji pomorskiej
poddana była w XIX wieku wynara-
dawiającej polityce rządów pruskich,
które konsekwentnie usuwały istnie-
jące jeszcze związki kulturalne z Pol-
ską. Mrongowiusz przez całe swoje
życie dążył do tego, aby rozbudzać 
w mieszkańcach miłość do języka
polskiego, gdyż jak sam stwierdził: 

Mowa polska jest piękniejsza 
i cudowniejsza niż język francuski 
i niemiecki, więc się jej poczciwy
człowiek wstydzić nie powinien 
i owszem pilnie jej uczyć,o nią dbać
i o utrzymanie jej jak o wielki skarb
starać powinien.

Barbara Nawacka
Wiktoria Zych

Bartłomiej Moroz

Chodzi mi o to, aby język giętki 
powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki, 
A czasem smutny jako pieśń stepowa, 

A czasem jako skarga nimfy miętki, 
A czasem piękny jak aniołów mowa...

Juliusz Słowacki

Krzysztof Celestyn Mrongowiusz – gloryfikator polskiej mowy

MŁODZI MAJĄ GŁOS

a jednocześnie uszczupla się
poprzez odchodzenie pewnych
zwrotów czy wyrażeń do lamusa.
Język jest nośnikiem kodu narodo-
wego, czyli naszej tożsamości, dla-
tego tak ważne jest, aby przykładać
wagę do czystości mowy ojczystej,
do dostrzegania języka ogólnonaro-
dowego, ale też  drobnych różnic,
subtelności, odcieni gwarowych,
lokalnego kolorytu. Odmiany języ-
ka pozwalają nam bowiem być jed-
nocześnie Polakami władającymi

mową ojczystą i członkami lokal-
nych enklaw -  „małych ojczyzn”.

Decyzja rady miejskiej naszego
miasta o ogłoszeniu roku 2014
Rokiem K.C. Mrongowiusza z oka-
zji przypadającej 250 rocznicy jego
urodzin wzbudziła we mnie spory
entuzjazm. Po przeprowadzeniu 
z adeptami sztuki dziennikarskiej
„burzy mózgów” ustaliliśmy, iż 
z tej okazji przyjrzymy się bliżej tej
postaci. Wszak dziennikarz musi
być ze wszystkim na bieżąco!

Efektem naszej pracy będzie wyda-
nie specjalnego numeru naszej
szkolnej gazety GIMPRESS, który
w całości poświęcony będzie życiu
i działalności tego obrońcy i glory-
fikatora mowy polskiej. Podczas
spotkań w ramach projektu inten-
sywnie pracujemy nad numerem
specjalnym. Poniższy artykuł niech
stanowi preludium do efektu
naszych działań.

Opiekun projektu 
Małgorzata Zapadka

Inicjatorem spotkania
była Wioletta Kowalewska -
nauczyciel wiedzy o społe-
czeństwie. 

W projekcie wzięło udział
20 uczniów z naszej szkoły,
6 uczniów z Zespołu Szkół 
w Olsztynku oraz 9 nauczy-
cieli, którzy również brali
czynny udział w spotkaniu.
„Popołudnie przedsiębior-
czości” poprowadzili studen-
ci różnych kierunków Uni-

wersytetu Warmińsko –
Mazurskiego.

Młodzież i nauczyciele
uczestniczyli w grach 
z wykorzystaniem symulacji
biznesowej oraz dotyczącej
prowadzenia własnej działal-
ności gospodarczej. Pod-
czas rozgrywek zostało poru-
szonych wiele różnych tema-
tów - decyzje strategiczne,
marketing oraz  sprzedaż 
i obsługa klienta w prowa-

dzeniu przedsiębiorstwa.
Zaprezentowane gry

wymagały koncentracji,
umiejętności podejmowania
trafnych decyzji, a także kre-
atywności. Tym wszystkim
wykazali się uczniowie olsz-
tyneckich szkół, którzy
mimo późnych godzin wie-
czornych nie chcieli kończyć
rozgrywek. Za swój trud
otrzymali oni certyfikaty
ukończenia szkolenia z wy-

korzystaniem symulacji biz-
nesowej. Natomiast nauczy-
ciele uczestniczący w grach
zostali nagrodzeni mini
pucharami.

Niebawem będą organizo-

wane spotkania o podobnej
tematyce.

Gimnazjum im. Nobli-
stów Polskich w Olsztynku

/fot. archiwum szkoły

Popołudnie przedsiębiorczości 
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku

„Puerto Rico”, „Cashflow”, „Business Play”, „Wysokie napięcie”,  – oto nazwy
kilku gier, które zostały zaprezentowane 24.03.2014 r. w Gimnazjum im. Noblistów
Polskich w Olsztynku podczas Popołudnia Przedsiębiorczości zorganizowanego przez
Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „Pionier” w ramach programu Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Fundację Rozwoju
Wolontariatu na terenie całego kraju.



W Biskupcu 20 marca b.r. odbył się Finał Powiatu Olsztyńskiego XIV
Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców „Z Podwórka na Sta-
dion” o Puchar Tymbarku, w kategorii U-12 (rocznik 2002 i młodsi).

W rozgrywkach wzię-
ło udział 10 drużyn.
Młodzi piłkarze walczyli
o zwycięstwo premiowa-
ne awansem do finału
wojewódzkiego. Chłop-
cy z Olsztynka, po zaci-
ętych meczach w swojej
grupie eliminacyjnej,
awansowali do półfina-
łu. Tam spotkali się 
z gospodarzem turnieju
– drużyną z Biskupca.
Mecz zakończył sie
remisem 1:1. O wejściu
do kolejnej fazy rozgry-
wek decydowały rzuty
karne. Nasi chłopcy
wygrali wojnę nerwów,
pokonując rywali 3:1.
Dzięki zaciętej grze 
i dużej determinacji cel
osiągnęli. W finale olsz-
tyneccy piłkarze pokona-
li drużynę z Barcze-
wa (2:0). 

Jako zwycięzcy etapu
powiatowego, reprezen-
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W wiosennym oknie transferowym
w składzie I zespołu nastąpiła tylko
jedna zmiana. Do „Pisy” Barczewo
przeszedł Marcin Łukaszewski, naj-
skuteczniejszy strzelec w IV lidze,
który jesienią zdobył dla naszej dru-
żyny 18 bramek, a w jego miejsce
zespół „Olimpii” wzmocnił zawodnik
„Sokoła” Ostróda, grający w pomocy
Marcin Wronka.  

Z mieszanymi uczuciami przy-
stępujemy do rundy rewanżowej, bo 
z jednej strony wydaje się że dotych-
czasowa zdobycz punktowa pozwala
spokojnie myśleć o utrzymaniu się 
w gronie IV-ligowców, z drugiej zaś -
mamy sportowe ambicje i po cichu
myślimy o kontynuacji jesiennych
sukcesów, a celem  jest jak najwyższa
lokata w tabeli. Mówi się że marzenia
się spełniają, ale czy sny nielicznych
optymistów o awansie do III ligi
będzie można urealnić w zderzeniu 
z boiskową rzeczywistością? 

W pierwszym wyjazdowym meczu
rundy wiosennej  na stadionie w Bar-
czewie „Olimpia” Olsztynek zagrała 
z piątą w tabeli „Pisą” Tewes-Bis.
Mecz zapowiadany  jako „hit” kolejki
zakończył się wynikiem remisowym
1:1 (0:1). Osiągnięty wynik wydaje
się być sprawiedliwym, chociaż

„Olimpia” miała więcej z gry i lepiej
była zorganizowana w środkowej
strefie boiska. Nie przekładało się to
jednak na stwarzanie realnego za-
grożenia pod bramką gospodarzy. 
W 25 min. spotkania sędzia uznał, że
obrońca „Olimpii” zagrał ręką 
i podyktował nieco problematyczny
rzut  karny, który snajper „Pisy”
zamienił na bramkę. „Olimpia” pra-
wie przez cały mecz „goniła wynik” 
i dopiero pięć minut przed zakończe-
niem, po niefrasobliwym zachowaniu
obrońców i bramkarza gospodarzy,
Jacek Łuczak strzelił wyrównująca
bramkę. 

W pojedynku dwóch beniaminków
na naszym stadionie „Olimpia” prze-
grała z „Warmiakiem” Łukta  1:2
(0:0). Pierwsza bezbramkowa połowa
to chaotyczna gra, z małą ilością sytu-
acji podbramkowych, a z dużą niecel-
nych podań i chybionych strzałów 
z obu stron. W 25 min. mieliśmy
ogromne szczęście, gdy strzał głową
napastnika „Warmiaka” trafił w słu-
pek. Pięć minut później ładny strzał
Mateusza Kędzierskiego sprzed linii
pola karnego obronił bramkarz gości. 

Do końca I połowy niewiele się
działo na boisku, chociaż piłkarze
zaciekle walczyli i zarysowała się nie-

wielka przewaga „Warmiaka”. Już na
początku II połowy strzał napastnika
gości w przeciwległy róg dał „War-
miakowi” prowadzenie. Odpowiedzią
był dobry strzał z daleka Mateusza
Kędzierskiego, ale bez efektu bram-
kowego. Dopiero po dwudziestu
minutach gry, po wejściu Pawła
Ducha z ławki rezerwowych, była ko-
lejna szansa, ale nasz zawodnik z bli-
skiej odległości strzelił zbyt lekko 
i to prosto w bramkarza. Po chwili
goście z rzutu wolnego zdobyli drugą
bramkę, a 2 min. później mogli strze-
lić kolejną, trafiając w poprzeczkę. 

W końcówce meczu kontaktową
bramkę dla „Olimpii”, po dośrodko-
waniu, uderzeniem głową strzelił
Paweł Duch, a w końcowych  minu-
tach zawodnicy „Warmaka” umiejęt-
nie grali na czas, zapewniając sobie
wygraną. 

Całkowicie odmienne oblicze
miało wyjazdowe spotkanie w którym
„Olimpia” rozgromiła „Victorię” Bar-
toszyce  5:1 (3:0). Już od pierwszych
minut nasi zawodnicy uzyskali zdecy-
dowaną przewagę i kontrolowali prze-
bieg gry przez cały mecz. Zdenerwo-
wani zawodnicy „Victorii”  grali bar-
dzo ostro, a czasami wręcz brutalnie,
za co otrzymali 2 czerwone kartki 

i kilka żółtych. Bramki dla naszych
barw zdobyli: Mateusz Różowicz – 2,
Jacek Łuczak – 2 (obie z rzutów kar-
nych) i Mateusz Kędzierski –1. Po
tym zwycięstwie „Olimpia” zajmuje 
3 miejsce w tabeli mając 37 pkt. (sto-
sunek bramek: 50:26). Czekamy na
kolejne pomyślne wieści z piłkarskich
boisk.

Jerzy Tytz 

Co słychać w Olimpii?

Z Podwórka na Stadion

Drużyna z Olsztynka podczas finału w Iławie

Doczekaliśmy się wreszcie inauguracji wiosennej rundy rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi. Drużyna
seniorów „Olimpii” Olsztynek po rundzie jesiennej zajęła w tabeli wysokie 3 miejsce z dorobkiem 33 pkt.

SPORT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rominta Gołdap
Stomil II Olsztyn
Olimpia Olsztynek
Omulew Wielbark
Pisa Barczewo
GKS Wikielec
Zatoka Braniewo
Drwęca Nowe 
Miasto Lubawskie
Mamry Giżycko
Warmiak Łukta
Vęgoria Węgorzewo
DKS Dobre Miasto
Olimpia II Elbląg
Victoria Bartoszyce
Mazur Ełk
Start Nidzica

19
19
19
19
19
19
19
19

19
19
19
19
19
19
19
19

48
38
37
34
32
32
28
28

27
25
22
22
20
19
19
2

Tabela po 19 kolejkach

towali region olsztyński 
w finale wojewódzkim, 
29 marca w Iławie. Najlep-
szych 20 drużyn spotkało
się, aby wyłonić mistrza,
który będzie reprezentował
nasze województwo w fina-
le krajowym w Warszawie.
Uczniowie SP Olsztynek
(wsparci 2 zawodnikami 
z SP Waplewo) zajęli

wysokie VI miejsce. Tur-
niej wygrali młodzi piłkarze 
z Ełku i to oni pojadą do
Warszawy na finał krajowy. 

Nasi piłkarze i ich trener
osiągnęli naprawdę duży
sukces. Gratulujemy i ży-
czymy dalszych.

Paweł Puczek
/fot. archiwum organizatora

Organizatorzy to: UKS Olim-
pijczyk i Stowarzyszenie ALPS
Olsztynek. W zawodach wzięło
udział 5 drużyn (rocznik 1998 
i młodsze), ze szkół w: Morągu,
Ostródzie, Lubominie, Morągu
(2 drużyny) oraz Olsztynku.

Zwyciężyło gimnazjum 
z Ostródy, na IV miejscu uplaso-
wały się gospodynie turnieju.

Gimnazjum im. Noblistów
Polskich w Olsztynku reprezen-
towały: Emilia Wierzbicka, Julia
Kalinowska, Paulina Kędzier-
ska, Klaudia Argalska, Domini-
ka Panuś, Karolina Ososińska,

Monika Sałacka, Katarzyna Ja-
sińska, Kamila Orent, Sandra
Jastrzębska, Zuzanna Pieczara.

W czasie turnieju młode
zawodniczki miały okazję po-
rozmawiać z zaproszonym, wie-
loletnim reprezentantem Polski
w siatkówce, Pawłem Papke.
Turniej zorganizowano dzięki
wsparciu Gminy Olsztynek. 

Fundatorzy nagród: TOP
MARKET Irena i Stanisław Sło-
downik, STUDIO „URODA”
Agata i Artur Wilczek oraz
ITER-BUS Andrzej Argalski.

Więcej na www.olsztynek.pl

GIMNAZJADA 2014
12 kwietnia w hali sportowej Gimnazjum im. „Nobli-

stów Polskich” w Olsztynku odbył się Turniej Piłki Siat-
kowej Dziewcząt "GIMNAZJADA 2014". 



Rywalizowano o puchar Burmi-
strza Olsztynka, głównego sponsora
imprezy.

Zawody, które odbyły się w hali
sportowej miejscowego gimnazjum,
zgromadziły na starcie czternaście
ekip dziewczęcych.

Turniej był rozgrywany w dwóch
kategoriach wiekowych: młodziczki
rocznik 2001 i młodziczki rocznik
2002 i młodsze.

Poziom reprezentowany przez
zawodniczki był bardzo wysoki.
Łącznie 156 zawodniczek rozegrało
28 meczów, w których strzelono 86
bramek. Przerwy wypełniły występy

formacji tanecznej TiM Jurgin Dens
Studio Moniki Jurgin oraz formacji
instrumentalnej „Wariatki” prowa-
dzonej przez znanego perkusistę
Zbyszka Chrzanowskiego. Emocji
było wiele. Perełki  dominowały, nie
przegrały żadnego swojego meczu,
pokonując kolejno PSP Maków
Mazowiecki 3:0, GOSiRKI Piaseczno
2:1, GKS Wikielec 3:1 i remisując 
z UKS Mroczno 0:0. W spotkaniu
finałowym Perły pokonały UKS Gol
Brodnica 1:0.

Nasze zawodniczki zdobyły rów-
nież tytuły indywidualne: kat. 2001 -
Jesika Makowska (królowa strzel-

czyń), Natalia Śliżewska (najlepsza
bramkarka), kat. 2002 - Zuzia Ce-
giełka (najsympatyczniejsza zawod-
niczka).

Triumfatorki turnieju, zawodniczki
Szkoły Podstawowej w Olsztynku
wystąpiły w składzie: 

Jesika Makowska, Natalia Śliżew-
ska, Wiktoria Podlewska, Liwia
Żakowska, Wiktoria Rosińska, Karo-
lina Lewandowska, Natalia Wilk,
Nadia Wysocka i Aleksandra Lamp-
kowska. Trener drużyny Zbigniew
Serowiński.

Organizatorzy turnieju: Uczniow-
ski Klub Sportowy Perły Olsztynek
(gospodarz turnieju, główny organiza-
tor), Gmina Olsztynek, Szkoła Pod-
stawowa w Olsztynku.

W przygotowanie i realizację
imprezy zaangażowani byli: Małgo-
rzata Śliżewska, Zbigniew Serowiń-
ski, Radosław Juszczyk,  Mariusz
Brzozowski, Mariusz Dąbrowski,
Jerzy Gołaszewski, Łukasz Han,
Anna i Krzysztof Obrębscy oraz
rodzice zawodniczek grających na co
dzień w UKS Perły Olsztynek.

Szczególne podziękowania kieru-
jemy jak zwykle niezawodnym i hoj-
nym sponsorom: 

PP Śliżewskim - Carrefour Express
w Olsztynku, Słodownik – sklep
TOP-MARKET, Andrzejowi Szał-

kowskiemu – Baza Zaplecza Tech-
nicznego, Mirosławowi Tymoszczuk
– Gospodarstwo Rybackie Szwaderki,
Teresie Wodzyńskiej – Bank
Spółdzielczy w Olsztynku, Wysockim
– WIK PLAST,  Teresie Zajadlak –
Restauracji „Pod Zamkiem”, Euge-
niuszowi Ziątkowi, Gminie Olszty-
nek, Firmie GEO EXSPRES, MOPS
w Olsztynku, Firmie JBB, Firmie
Tymbark, Firmie R-GOL.

Podziękowania należą się również
rodzicom, dyrekcji i pracownikom
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w Olsztynku.   

Zarząd UKS Perły Olsztynek
/fot. archiwum UKS Perły

W rozgrywkach wzięło udział 
5 drużyn z naszego województwa: SP
Olsztynek, Stomil Olsztyn, GKS Sta-
wiguda, UKS Jedynka Nidzica i PSP
Dąbrówno.

Młodzi olsztyneccy piłkarze 
w pierwszym meczu spotkali się 
z zawodnikami z Dąbrówna. Pomimo
wielu okazji do strzelenia bramki,
mecz zakończył się remisem 0:0.
Dopiero drugie spotkanie z drużyną
ze Stawigudy pokazało na co stać
olsztyneckich zawodników. Odwiecz-
nych rywali nasi pilkarze pokonali
5:1, demonstrując dobrą i skuteczną

grę.  Łupem bramkowym podzielili
się Arkadiusz Skurski (2 bramki),
Arkadiusz Flisikowski (2) i Michał
Pieczara (1). W ciężkim boju z silną
drużyną z Olsztyna padł remis 2:2 
(1 bramka Arka Flisikowskiego 
i 1 bramka Arka Skurskiego). 

W ostatnim meczu nasza drużyna
zmierzyła się z młodymi piłkarzami 
z Nidzicy. Od początku spotkania
nasi chłopcy kontrolowali sytuację na
boisku wygrywając spotkanie 3:0 
(1 bramka Pawła Wyszyńskiego, 
1 bramka Arka Flisikowskiego 
i 1 bramka Arka Skurskiego). 
Z dorobkiem 8 pkt i bilansem bramek
10-3 zajęli II miejsce w turnieju!!! 
I gdyby w meczu z Dąbrównem mieli
lepiej ustawione celowniki…, ale
druga lokata to również duży sukces
zawodników i trenera. 

Nagrodzono najlepszego bramka-
rza (został nim zawodnik z Nidzicy) 
i najlepszego zawodnika (nagroda
przypadła piłkarzowi z Olsztyna) 

a tytuł króla strzelców zdobył Arek
Flisikowski (SP Olsztynek).  

Organizatorzy pragną serdecznie
podziękować wszystkim, którzy
pomogli w organizacji w/w turnieju,
w tym: władzom miasta z Burmi-
strzem Olsztynka Arturem Wrochną
na czele, dyrekcji Szkoły Podstawo-
wej w Olsztynku – PP Beacie

Bukowskiej,  Elżbiecie Łoniewskiej 
i Marii Sawczuk, Firmie Tymbark,
UKS TOP SPIN w Olsztynku, panu
Januszowi Erimusowi oraz wszyst-
kim, którzy wspierali to przedsię-
wzięcie.

Organizatorzy:                         
Adam Wyszyński, Paweł Puczek

/fot. archiwum organizatorów
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Kolejny sukces młodych olsztyneckich piłkarzy !!!
Duży sukces odnotowała drużyna chłopców Szkoły Podstawowej w Olsztynku pod kierunkiem nauczyciela w-f  Adama Wyszyńskie-

go. W rozegranym w  dniu 29.03.2014 na Boisku Orlik przy Szkole Podstawowej w Olsztynku Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej
Chłopców rocznik 2003 i młodsi o Puchar Burmistrza Olsztynka uczniowie zajęli II miejsce!!!

Klasyfikacja końcowa:

1. STOMIL OLSZTYN

2. SP OLSZTYNEK
3. GKS STAWIGUDA

4. UKS JEDYNKA NIDZICA

5. PSP DĄBRÓWNO

Doskonale zaprezentowały się dziewczęta z UKS Perły Olsztynek zwyciężając w VIII Wiosen-
nym Ogólnopolskim Halowym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Olsztynka.

Olsztyneckie Perełki najlepsze !!!

SPORT

Klasyfikacja końcowa:

Młodziczki 2001
1. UKS Perły Olsztynek             

2. UKS Gol Brodnica

3. UKS Mroczno         

4. GKS Wikielec              

5. Akademia Piłkarska 

Węgorzewo     

6. PSP Maków Mazowiecki                 

7. GOSiRKI Piaseczno

8. UKS Delta Nowy Staw

Młodziczki 2002
1. LUKS Kormoran Brzydowo

2. Olimpico Malbork

3. UKS Delta Nowy Staw

4. GOSiRKI Piaseczno

5. UKS Gol Brodnica

6. UKS Perły Olsztynek



Strona 20 ALBO 4 (215) Kwiecień 2014 r.

„Słowo życiodajne” – taki znamienny
tytuł nosi jeden z ostatnich utworów Marii
Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. Dla Poetki
życiodajnym słowem – przenośnią – było
wielkie marzenie o powrocie do OJCZY-
ZNY z chwilą zakończenia wojny. Owo
marzenie trzymało ją przy życiu i nawet
pozwalało wierzyć, że dzięki niemu zdoła
pokonać nieuleczalną chorobę. 

Już nie metaforą, lecz dosłownie rozumia-
nym słowem życiodajnym jest MATKA.

„Chociaż byłem mały, wiedziałem, 
że nawet jeśli kogoś bardzo się kocha, 
czasem zdarza się nam o tym zapomnieć.”

No cóż, samo życie! Warto jednak tę
oczywistą prawdę z utworu Zbigniewa Her-
berta przypomnieć. Wpisuję ją więc w przy-
woływane inne poetyckie strofy o matce
wielu znanych pisarzy. I w nasze osobiste
uczucia także! Zbliża się przecież Dzień
Matki (26 maja).

„Ona mi pierwsza pokazała księżyc
I pierwszy śnieg na świerkach, 
i pierwszy deszcz.

Byłem wtedy mały jak muszelka.”

Tak zaczyna się znany wiersz „Spotkanie
z matką” Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego, który najpiękniejsze liryczne utwory
napisał w leśniczówce „Pranie” na Mazu-
rach.

Obraz tej, która pierwsza pokazała dziec-
ku księżyc i pierwszy śnieg, i pierwszy
deszcz – umieścił poeta w ulubionym przez
siebie świecie przyrody. Królują w nim:
jezioro otoczone lasem, przybrzeżne trzciny,
szczaw zajęczy, ptaki i owady. Pojawia się
w tym świecie ubogi kuzyn poety – księżyc
z fajką srebrną w zębach, wędrujący po roz-
gwieżdżonym niebie. W tytule utworu jest
słowo „spotkanie”, więc jak ono ma
wyglądać?

„Idę do ciebie. W twoją zieleń.
I w twoje śniegi. I w twój wiatr.
I w twój niezmierzony idę świat.
Gdzie pory roku na twej dłoni
/…./
Odyniec biegnie przez mokradła
I jeleń rośnie pośród światła.”

Nastrój rozgwieżdżonej nocy podsuwa
różne domysły, niekoniecznie przypisywane
tylko fikcji literackiej. Wyobraźnia człowie-
ka jest ogromna!

„Może to ty, matko, na niebie
jesteś tymi gwiazdami kilkoma?
Albo na jeziorze żaglem białym?
Albo falą w brzegi pochyłe?
Może twoje dłonie posypały
mój manuskrypt gwiaździstym pyłem?”

A znalezione w szufladzie starego kreden-
su świeczki choinkowe, które matka kiedyś
kupowała, „serca trącą i sercem zatrzęsą”.

„Oplątani poezją”

Myśli wtedy biegną ku wszystkim szczęśli-
wym chwilom z dzieciństwa:

„W świeczkach błyśnie drogiej twarzy owal.
Matka palec wzniesie. Wiatr ucichnie.”

W dzieciach zawsze tkwi przeświadczenie,
że właśnie mama potrafi wszystkiemu zaradzić
i na pewno tylko rodzicom można powierzyć
swoje bezpieczeństwo.

Dom rodzinny Czesława Miłosza – czarow-
ny świat dzieciństwa – pozostał w dalekim
powiecie Kiejdany na lewym brzegu Niewiaży
(dzisiejsza Litwa). Retrospektywne obrazy
przeżyć z dawnych lat zawarł poeta w tomiku
„Świat” (Poema naiwne) z 1943 roku. W jed-
nym z wierszy przedstawia postać matki 
w otoczeniu kwiatów. 

„Przy piwoniach”
Piwonie kwitną, białe i różowe,
A w środku, jak w pachnącym dzbanie, 
Gromady żuczków prowadzą rozmowę, 
Bo kwiat jest dany żuczkom na mieszkanie. 

Matka nad klombem z piwoniami staje,
Sięga po jedną i płatki rozchyla,
I długo patrzy w piwoniowe kraje,
Dla których rokiem bywa jedna chwila.

Potem kwiat puszcza i, co sama myśli,
Głośno i dzieciom, i sobie powtarza.
A wiatr kołysze zielonymi liśćmi
I cętki światła biegają po twarzach.

Kiedy jest już na emigracji w USA, pisze 
w 1949 roku utwór składający się z 7 części
zatytułowany „Grób matki”. Oddalenie od
Ojczyzny i od rodziny to dla niego „samotno-
ść wieczna, krzyk wędrownych ptaków”. Licz-
ne apostrofy do matki w formie pytań o sens
życia – są liryczną rozmową i prośbą o wspar-
cie.

„….Czemu tak jest, matko,
Że ani ranek, ani kwiat ni śniade
Jabłko na szorstkiej gałęzi jabłoni
Nie potrwa dłużej niż to jedno mgnienie?
Czemu otwiera się skrzydło motyla
Na lot mierzony ziarnkami klepsydry
I czemu matko sama być przestajesz
Piękną dziewczyną, w której się kochałem?”

Pytań jest więcej. O dojrzałość do zrozumie-
nia prawd oczywistych. O potrzebę służenia
innym, o los ciemiężonych narodów. A potem
prośba młodego człowieka, osamotnionego 
w podejmowaniu ważnych wyborów na dro-
dze życia:

„Pomóż mi stworzyć miłość wiecznie żywą
Z mojej wytrwałej ze światem niezgody”

Podobną stylistykę ma wiersz Zbigniewa
Herberta pt „Mama”. Poeta wprowadza czy-
telnika w niedokończoną i jakby zawieszoną 
w czasie - już na zawsze - wymianę myśli
między synem a matką. Uczucia syna skupiają
się w następującym fragmencie utworu:

„Myślałem:
nigdy się nie zmieni
zawsze będzie czekała
ubrana w białą suknię
i niebieskie oczy
na progu wszystkich drzwi

zawsze będzie uśmiechała się
wkładając ten naszyjnik

aż nagle
urwała się nitkate
raz perły zimują
w szparach podłogi”

Zawsze…. A tak niedawno jeszcze matka troszczyła się 
o jego przyszłość, choć kierować losem dorastającego syna
nie była w stanie. Ciągle myślała:

„Z jakich on pije studni
po jakich drogach chodzi
karmiłam mlekiem łagodnym
jego spala niepokój”

Matka pisała listy, a w jednym z nich – niewysłanym –
„litery stoją osobno jak kochające serca”.

W pierwszym swoim zbiorku „Z Tobą poezjo” znana czy-
telnikom poetka Janina Dobrowolska  umieściła poruszające
motto. 

„Przeszłość to kawałek chleba skropiony łzą goryczy.
To wzrok wzniesiony do nieba, i ból, co we mnie krzyczy”.

Motto wyraża smutną prawdę – poetka nie miała szczęśli-
wego dzieciństwa. Urodzona w powojennej Warszawie 
i wychowywana tylko przez matkę, jako dziecko przeżywała
trudne momenty, a były to przede wszystkim rozstania z naj-
bliższą osobą. Najpierw sama, a potem z młodszym od siebie
bratem przebywała w różnych domach dziecka. Także 
w Olsztynku, gdzie rodzinę zastępowały dzieciom osoby 
z personelu placówki przy ul. Świerczewskiego. Po latach
Janina Dobrowolska napisała wierszowaną opowieść 
o swoim dzieciństwie i młodości pt. „Moja autobiografia”,
zamieszczoną w zbiorku „Z Tobą poezjo”. Retrospektywne
spojrzenie poetki obejmuje momenty, kiedy ona i jej matka
były razem, kiedy wspólnie próbowały pokonywać trudy
codziennego bytowania, znosić biedę, nawet głód i tułactwo,
a także związane z tym poniżenie. Poetka swoją matkę przy-
pomina w wielu obrazach poetyckich, ukazuje ją niezwykle
ciepło i z wielkim współczuciem. Często tłem dla słownego
rysunku matki jest przyroda, jak w wierszu „A rzeka pełna
nieba” ze zbiorku „O świcie zaczynam żyć”

W środku lata, o świcie, wzięłaś mnie za rękę,
Wiem, że miałam na sobie kwiecistą sukienkę.
Szłyśmy dróżką w nieznane, jak ja dziś wzdłuż rzeki,
Cienie nasze wiodły nas w świat nowy, daleki.
W ciszy za mną, przede mną nadzieje się tlące,
W rękach miałaś walizkę, a ja w oczach słońce.
Wraz z nurtem rzeki niebo kroczyło za nami,
W trawach motyl przycupnął z mokrymi skrzydłami.

Z tego samego zbiorku pochodzi fragment również po-
święcony ukochanej matce. Zawiera całą głębię uczucia do
matki, tkwiącego na zawsze w sercu i umyśle człowieka,
uczucia nieprzemijalnego, bo powracającego często ze zdwo-
joną siłą. 

„Dziś, gdy już dawno, matko, odeszłaś w zaświaty,
W mych wspomnieniach stałaś się bliższa niż przed laty.
Obraz twój w krajobrazach wpisał się na wieki, 
Kwiatom ciepła dodaje a strumienie rzeki,
Pełne czarownych szeptów opromienia świtem
I ścieli się nade mną niebieskim błękitem.
Nie potrafię już dzisiaj mym wzrokiem ogarnąć
Morza kwiatów, soczystej o świcie zieleni.
Chcę jak dawniej, tak blisko obok ciebie stanąć,
Własnym cieniem znów dotknąć twoich drogich cieni.”

NIEZAPOMNIANE STROFY O MATCE



ALBO 4 (215) Kwiecień 2014 r. Strona 21

Perełkę liryki osobistej, jaką jest bez
wątpienia utwór z 1939 roku Karola
Wojtyły pt. „Emilii, matce mojej” –
zostawiłam na koniec.

Nad Twoją białą mogiłą
białe kwitną życia kwiaty – 
o, ileż lat to już było
bez Ciebie – duchu skrzydlaty –

Nad Twoją białą mogiłą,
od lat tylu już zamkniętą,
spokój krąży z dziwna siłą,
z siłą, jak śmierć – niepojętą.

Nad Twoją białą mogiłą
klęknąłem ze swoim smutkiem –
o, jak to dawno już było –
jak się dziś zdaje malutkiem.

Nad Twoją białą mogiłą
o Matko – zgasłe kochanie –
me usta szeptały bezsiłą:
– daj wieczne odpoczywanie –

„Wiersz ten, włączony później do
tomu poezji Karola Wojtyły „Renesan-
sowy psałterz”, wyraża tęsknotę, ale
też ogromny szacunek i szczerą miłość
do nieżyjącej matki (…) Stanowi
wyraz bezsilności wobec śmierci, ale
też wiary, że to nie koniec życia, ale
początek. Stąd mogiła jest „biała”. A
biel symbolizuje doskonałość, czystość
duszy, życie wieczne. Biel jest także
symbolem nieskazitelności, ideału. 
I świętości” – pisze autorka książki. 

Na takie najwyższe wyniesienie
cech MATKI zasłużyła Emilia, matka
papieża Jana Pawła II. Kobieta o hero-
icznych cnotach, która ofiarowała
życie dziecku, choć jej własne było
zagrożone. Większej miłości ponad
taką – być nie może!

Alicja Chrzanowska 

Przepraszam p. Kazimierę Budrejko
za przestawienie liter w nazwisku.
Powinno być: Budrejko. 

Cytowany na stronie 17 /ALBO 
nr 3/ wiersz jest oczywiście autorstwa
Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej
i nosi tytuł “Fotografia”.

Na warsztatach informatycznych praca wre.
Stworzyliśmy folder o szkole oraz  drugi pt. „Moje mia-

sto Olsztynek”.
Podczas spotkania integracyjnego z uczestnikami warsz-

tatów instrumentalnych dzieci zaprezentowały swą kre-
atywność, tworząc wiersze i organizując konkurs. Wiersze
zostały też wydrukowane. 

Dzięki zdobytym umiejętnościom uczniowie potrafią
sprawnie zapisać efekty swojej pracy w odpowiednim fol-
derze, a także na zewnętrznych nośnikach danych.

Pracę uatrakcyjnia uczestnikom korzystanie z tabletów,
które dodatkowo rozwijają sprawność manualną. Ogromną
satysfakcję sprawia dzieciom samodzielne drukowanie
wykonanych przez siebie prac.

Uczestnicy warsztatów instrumen-
talnych także doskonalą swoje umiejęt-
ności. Podczas festiwalu wiosennego 
21 marca mieliśmy okazję je zaprezento-
wać. Dzieci wykonały piosenkę żeglar-
ską „Morskie opowieści", warmińską
piosenkę ludową "Pofajdok" oraz melo-
dię amerykańską „Gdy święci maszeru-
ją" na dzwonkach chromatycznych,
instrumentach perkusyjnych (bongosy,
marakasy, tamburyn) z akompaniamen-
tem gitary i pianina. Aktualnie pracuje-
my nad utworami ludowymi, pod wspól-
ną nazwą "Suita ludowa".

Warsztaty polonistyczne nabierają z tygodnia na tydzień
coraz to nowych kształtów i odcieni. Analizujemy „List do
ludożerców” Zbigniewa Herberta i rozmawiamy o tolerancji.
Poznajemy otaczający świat różnymi zmysłami i konstruuje-
my opowiadania. Organizujemy urodzinowe przyjęcia 
z poetycką nutą Wisławy Szymborskiej na pierwszym pla-
nie. Pilnie przypatrujemy się malarstwu Moniki Blatton 
i prowadzimy dialog z postaciami na obrazach. Wreszcie
wyznajemy sobie miłość i tworzymy nowy wymiar „Rozmo-
wy lirycznej”. Staramy się opowiadać szczegółami, bo tylko
detale stają się literackimi klejnotami. 

Na warsztatach przyrodniczych obserwujemy świat
przez mikroskop. Mogliśmy się np. przekonać jak pod
mikroskopem wygląda krew człowieka lub aparat gębowy
komara. Przygotowaliśmy również własne preparaty z liści
cebuli oraz ludzkiego włosa. Wybraliśmy się też na wyciecz-
kę do parku, by stworzyć jego mapę. 

Opracowanie: instruktor warsztatów 
informatycznych Małgorzata Janikowska

Człowiek najlepsza inwestycja

WIOSNA W PROJEKCIE

Projekt „Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Walczył w formacjach artyleryj-
skich, co dawało mu większą szansę
przeżycia aniżeli piechurom lub 
czołgistom. Był kilkakrotne niezbyt
groźnie ranny, co pozwoliło mu trochę
wypocząć i najeść się do syta w szpi-
talu. Nikulin wielokrotnie podkreślał
nadzwyczajne szczęście w różnych
tragicznych chwilach. Jako jeden 
z nielicznych  ze swojego pokolenia,
przeżył i doszedł do Berlina. Do domu
wrócił w listopadzie 1945r., czyli
cztery lata po wyjeździe na front.
Ukończył dopiero 22 lata, ale ducho-
wo był już starym człowiekiem. Okru-
cieństwa wojny wyryły niezatarte pięt-
no na duszy i na ciele.

Po wojnie Nikołaj Nikulin zdał na
studia, ukończył Wydział Historii
Leningradzkiego Uniwersytetu 
i w 1949r. podjął pracę w Ermitażu,
początkowo jako przewodnik muzeal-
ny, później jako pracownik jednego 
z najważniejszych oddziałów – sztuki
zachodnioeuropejskiej. Przepracował
tam ponad 50 lat, głównie jako
kustosz zbiorów malarstwa nider-
landzkiego i niemieckiego. Był uzna-
nym na całym świecie historykiem
sztuki, kustoszem wielu wystaw 
i autorem ponad 160 prac z zakresu
historii malarstwa. Wiele z nich opu-
blikowano poza granicami Rosji.

Ten inteligentny i wykształcony
człowiek miał całkiem inne spojrzenie
na system władzy sowieckiej i tzw.
wielką wojnę ojczyźnianą. W swoich

relacjach bardzo krytycznie ocenia
zbrodniczy sowiecki komunizm, nie-
udolnych dowódców posyłających na
niepotrzebną śmierć tysiące młodych
ludzi. Krytykuje też dufnych tzw.
weteranów wojennych, którzy 
w ogromnej większości nie brali
udziału w walkach, obserwowali woj-
nę z zaplecza i tylko oni wynieśli ko-
rzyści z tej bezsensownej rzezi. Zapi-
ski Nikulina powstały już w 1975r.,
ale on sam wiedział o tym, że w takim
kształcie nikt w Związku Radzieckim
ich nie opublikuje. Musiał czekać, aż
rozpadnie się imperium zła i dopiero
w 2007r. wydano te wspomnienia 
w niewielkim nakładzie w Petersbur-
gu. Spowodowały one wstrząs w ro-
syjskiej świadomości zbiorowej, zada-
jąc kłam oficjalnej propagandzie na
temat wielkości Armii Czerwonej oraz
bohaterstwa jej dowódców i żołnierzy.
Nie ma tutaj patriotycznych opisów
walk, jedynie surowa prawda okopów.

Po krótkim przeszkoleniu, młody,
wystraszony chłopak trafił na front
broniący Leningradu. Tysiące ludzi
siedziało w płytkich okopach w śniegu
i mrozie, cierpiąc niewyobrażalne
katusze zimna, głodu i strachu. Biedni
rosyjscy ludzie wpadli w młyn histo-
rii, między dwa ludobójstwa. Z jednej
strony niszczył ich Stalin, zaganiając
opornych kulami do ataku, z drugiej
strony Hitler. Tak ginął naród rosyj-
ski, a przede wszystkim jego dusza.
Dlaczego szli na śmierć widząc, co ich

czeka? Dlaczego szli, choć absolutnie
nie chcieli? W czasie wojny szczegól-
nie ostro objawiła się podłość ustroju
bolszewickiego. Na froncie w najbar-
dziej obrzydliwy, cyniczny sposób
mordowano tysiące najbardziej praco-
witych, uczciwych, inteligentnych,
aktywnych i mądrych ludzi. Nikulin
podaje na to konkretny przykład,
którego był naocznym świadkiem. 
Z wyższego dowództwa przyszedł
rozkaz nakazujący zdobycie umocnio-
nego wzniesienia. Pułk przypuszcza
szturm tydzień po tygodniu, tracąc
codziennie wielu ludzi. Uzupełnienia
przychodzą bez przerwy. Napływają
młodzi chłopcy i dojrzali mężczyźni,
niemal bez przeszkolenia, z kiepskim
uzbrojeniem, a nawet bez broni – są
posyłani do ataku na pewną śmierć.
Wreszcie jakiś dowódca widząc to
ohydne bestialstwo sprzeciwia się:
„Nie można tak mordować ludzi!
Przecież Niemcy mają betonowe
schrony, armaty, gniazda karabinów
maszynowych! W taki sposób nie
damy rady ich pokonać!” Od razu
zostaje oskarżony o defetyzm i roz-
strzelany przed frontem całej kompa-
nii, jako zdrajca i faszysta. Atak idzie
za atakiem, zwały trupów nieustannie
rosną.

Po takich „bohaterskich” atakach
pola bitew usiane były niezliczoną 
ilością zmasakrowanych ciał. „Stosy
trupów przy linii kolejowej wyglądały
dotąd jak ośnieżone szczyty, widoczne

były jedynie ciała leżące na samej
górze. Wiosną, kiedy roztopił się
śnieg, odsłoniło się wszystko, co było
niżej. Na samym dole leżeli żołnierze
w letnich mundurach i butach. To były
ofiary jesiennych walk 1941 roku. Na
nich piętrzyła się warstwa piechoty
morskiej w marynarskich kurtkach i
szerokich, czarnych spodniach. Wyżej
– żołnierze z uzupełnień syberyjskich
w półkożuszkach i walonkach, którzy
szli do ataku w styczniu i lutym 1942.
Jeszcze wyżej politbojcy w waciakach
i szmacianych czapkach. Na nich –
ciała w płaszczach maskujących, 
z hełmami albo gołymi głowami.
Przerażający wykres naszych „sukce-
sów”!” (N. Nikuln, Sołdat, s. 61)

Na tyłach frontu, w dobrze strzeżo-
nych ziemiankach, zabezpieczonych
wielowarstwowym stropem, ogrza-
nych, z dużym zapasem jedzenia 
i picia, mieli swoje stanowiska dowo-
dzenia sowieccy generałowie. Nikołaj
Nikulin tak opisał jednego z tych stali-
nowskich wodzów. „Zajrzałem przez
szczelinę w obmarzniętej plandece
(było to zimą przy trzydziestostopnio-
wym mrozie) i zobaczyłem przy świe-
tle kaganka generała – pijanego, spo-
conego, w rozciągniętym podkoszul-
ku. Na stole stała butelka wódki 
i mnóstwo żarcia: słonina, kiełbasa,
konserwy, chleb. Przy stole siedziała
również półnaga i pijana baba. „Sp…j
stąd i zamknij drzwi.” – ryczał generał
na naszego majora. Tymczasem 311

Nikołaj Nikulin - prawda o sowieckiej armii
Pochodził z rodziny inteligenckiej mieszkającej w Leningradzie (obecnie Petersburg). Ukończył szkołę średnią i dzięki

matce (ojciec zmarł w 1931 r.) zdobył podstawową wiedzę w zakresie kultury muzycznej i malarskiej. Dużo czasu spędził
w Ermitażu poznając dzieła najwybitniejszych malarzy. W wieku 18 lat trafił na front w listopadzie 1941 r. Przeszedł cale
okrucieństwo wojny, od Leningradu przez Psków, Lipawę, Warszawę, Olsztyn, Gdańsk po Berlin – w maju 1945 r.

Stanę na każde Twoje zawołanie Polsko.
Po Bogu pierwsza, poza nim, przed Tobą nikt.
Płaczesz, gdy zło wyklina twoje wierne wojsko.
Upomnisz się jak matka o synów swych.

Te słowa piosenki z płyty „Panny wyklęte” *
doskonale oddają nastrój i klimat panujący podczas
spotkania w Szkole Podstawowej w Olsztynku 
w dniu 11 kwietnia. Spotkanie zorganizowali
nauczyciele: Grażyna Figielska, Katarzyna i Maciej
Hacia, Jolanta Witkowska, Ewa Wronka oraz rodzi-
ce i uczniowie klasy pierwszej, w ramach „Rodzin-
nego śpiewania piosenek patriotycznych”. Na
uwagę zasługuje fakt czynnego zaangażowania
rodziców w organizację i prowadzenie imprezy.

To piękna, godna pochwały i uznania idea krze-
wienia pozytywnych wzorców i wartości.

W tonacji patriotycznych pieśni i piosenek, przy
akompaniamencie akordeonu, każdy uczestnik
wspólnego śpiewania musiał poczuć tę szczególną
wieź, która łączy ludzi zjednoczonych wokół takich
wartości jak tradycja, czy patriotyzm. W tym, zda-
wałoby się zwykłym, obrazie dzieci i dorosłych
nucących takie pieśni, jak: „O mój rozmarynie”,

„Bartoszu, Bartoszu”, Ułani, ułani” i wielu innych
widać jakiś promyk nadziei, że jeszcze z naszą
historyczną świadomością nie jest tak źle. Na
pewno dużą wiedzą historyczną wykazały się dzieci
z pierwszych klas. Bezbłędnie odpowiadały na
pytania dotyczące naszych symboli narodowych:
flagi i orła białego. Atrakcji było co niemiara: kon-
kurs wiedzy historycznej, krzyżówka z hasłem. Jed-
nak prawdziwym hitem wieczoru był tort….biało-
czerwony. Takiego rarytasu jeszcze nie jadłem 
w swoim życiu, jednak nieco dłuższym od życia
ucznia pierwszej klasy... 

Kwiecień kojarzy nam się ze smutnymi wydarze-
niami: zabójstwem w Katyniu polskich oficerów,
czy wciąż jeszcze otwartą raną – Smoleńskiem. Ale
patriotyzm musi scalać w sobie dwa bieguny. Na
jednym mamy pamięć i wiedzę historyczną oraz
wyciąganie wniosków na przyszłość, na drugim zaś
umiejętność celebrowania i radości oraz dumę 
z wielkich świąt narodowych. A przecież już wkrót-
ce, w maju – dwie bardzo ważne uroczystości.

2 maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.
Ten narodowy symbol, za który oddało życie wielu
patriotów polskich, zasługuje na należną mu cześć 

i szacunek. Kolejna uroczystość – Święto Konstytu-
cji 3 Maja. To pierwsza w  Europie i druga na świe-
cie (po konstytucji amerykańskiej) nowoczesna,
spisana ustawa zasadnicza. Konstytucja 3 Maja była
jednym z najjaśniejszych punktów naszej historii.
Inne europejskie narody czerpały z jej oryginalnych
i innowacyjnych na tamte czasy zapisów i nowocze-
snego sposobu myślenia o państwie. Jest więc oka-
zja, aby w tych dniach wywiesić na swoich domach
flagę narodową na znak pamięci i szacunku na-
leżnego wielu pokoleniom Polaków pielęgnujących
polską tradycję, a jednocześnie wnoszących swój
wkład w budowę ogólnoeuropejskich wartości. Do
takich postaci z pewnością należy „ochotnik do
Auschwitz”, Niezłomny rotmistrz Witold Pilecki.
Postać, która miejmy taką nadzieję – zostanie patro-
nem Szkoły Podstawowej w Olsztynku. 

Zamiast podsumowania będą słowa Zuzi z 1-szej
klasy, która na pytanie – dlaczego szkoła powinna
mieć patrona, odpowiedziała bez namysłu – „żeby
dawać wzór dzieciom”. To prawda. Nie pozostaje
nic innego, jak zgodzić się z tym mądrym przesła-
niem.

Zygmunt Puszczewicz

* „Panny wyklęte” - projekt muzyczny Dariusza
Malejonka (Maleo Reggae Rockers) i artystek pol-
skiej sceny muzycznej, zainspirowany historią
Żołnierzy Wyklętych. Płyta do nabycia w dobrych
sklepach muzycznych.

W tonacji patriotycznych piosenek
Spotkanie w Szkole Podstawowej w Olsztynku
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DP ginęła pod nasypem kolejowym
stacji Pogostje, tkwiąc niepotrzebnie
na straconych pozycjach. Kto był tym
generałem, nie wiem. Dowódców
często odwoływano za niepowodzenia
w walkach, ale zaraz wyznaczano ich
do innych dywizji, czasami awansu-
jąc. A dywizje ginęły…” (N. Nikulin,
Sołdat, s.76)

Dla żołnierzy radzieckich naj-
ważniejszy cel to zdobyć jedzenie,
ogrzać się i napić wódki. Wódka była
koniecznością. Zmniejszała strach,
pozwalała przetrwać głód i zimno.
Zimą 1942r. brygada strzelecka dosta-
ła rozkaz przekroczyć rzeczkę Mga 
i uderzyć na pozycje niemieckie.
Żołnierze przeszli po krze wpadając
po piersi i szyję w lodowatą wodę.
Pod wieczór chwycił mróz. Nie było
ognisk, nie było suchej odzieży, ani
wódki. Do rana cała brygada licząca
kilka tysięcy ludzi zamarzła. Jej
dowódca, pułkownik Ugriumow,
wykonał rozkaz i pod koniec wojny
awansował do stopnia generała. 

Po takich doświadczeniach żołnie-
rze radzieccy bardziej nienawidzili
swoich dowódców jak Niemców.
Wszystko opierało się na terrorze 
i strachu. Dla utrzymania dyscypliny
za najmniejsze przewinienie karano
bardzo surowo. Przed planowanym
atakiem wykonywano publicznie
egzekucje żołnierzy, którzy wykazali
strach lub dokonali samookaleczenia
się. Często były to całkiem przypad-
kowe i niewinne osoby. Wojna, najpo-
dlejszy przejaw ludzkiego działania,
wydobywał z głębi podświadomości
ludzkiej wszystko, co najbardziej
haniebne. Za zabicie człowieka nie
karano, a nagradzano. Wolno było
niszczyć dobra, które ludzkość two-
rzyła przez wieki. Nikołaj Nikulin
jako jeden z pierwszych obnaża praw-
dę o sowieckich
żo łn ie rzach .
Bez ogródek pi-
sze o swoich po-
bratymcach, którzy
mordowali i gwałcili. 
O bezwzględnych i czę-
sto bezmyślnych dowód-
cach, dla których życie
żołnierzy nie było nic war-
te. Tak ukształtowani do-
wódcy i żołnierze nie mieli żad-
nej litości dla swoich wrogów. Nie-
nawiść ta była jeszcze bardziej podsy-
cana przez stalinowską propagandę.

„Nasze wojska przekroczyły grani-
cę Niemiec. Teraz wojna pokazała
jeszcze jedno – zaskakujące dla mnie
– oblicze. W przeddzień wejścia na
terytorium Rzeszy do oddziałów fron-
towych przyjechali agitatorzy. Nie-
którzy wysokiej rangi. – Śmierć za
śmierć!!! Krew za krew!!! Nie zapo-
mnimy!!! Nie wybaczymy!!! Pomści-
my!!! I staliśmy się tacy sami, jak
naziści. Tamci działali planowo:
utworzyli sieć gett, obozów, stworzyli
rejestry zagrabionego majątku, stoso-
wanych kar, planowe egzekucje i tak
dalej. U nas poszło po słowiańsku,
żywiołowo. Bijcie chłopaki, palcie,
gwałćcie ich kobiety! Oprócz tego
przed ofensywą sowicie zaopatrzono

wojska w wódkę (400g wódki przed
atakiem). I poszliśmy. Jak zawsze –
ucierpieli niewinni, jak zawsze – zbro-
dniarze uciekli. Bezmyślnie palono
domy, strzelano do przypadkowych
cywilów, zabijano zwierzęta, mordo-
wano i gwałcono. Niezwykle popular-
ny był taki dowcip: „Siedzi Iwan obok
płonącego domu. Co robisz? – pytają
go. – A onucki chciałem wysuszyć,
ognisko rozpaliłem…”. Niemcy to
bandyci, ale dlaczego my się do nich
upodobniliśmy? Armia się poniżyła.
Naród się poniżył. To było na tej woj-
nie najstraszniejsze.” (N. Nikulin,
Sołdat, s. 191 – 192)

Polska była rozgrabiona, zburzona 
i zniszczona wskutek okupacji nie-
mieckiej. Prusy Wschodnie wyróżnia-
ły się zamożnością, dostatkiem i po-
rządkiem. Dobrze wyposażone gospo-
darstwa z maszynami rolniczymi,
wszystko zelektryfikowane. W chle-
wach i oborach pełno utuczonej trzo-
dy. W domach bogatych bauerów pię-
kne meble i różne wymyślne sprzęty,
a obok szopy z klitkami i łóżkami dla
robotników przymusowych. Miasta
bogate, czyste, zbudowane solidnie.

„W wielu domach znajdowaliśmy
pamiątki wojenne: ordery, mundury,
esesmańskie noże z napisem „Krew 
i honor”, zdjęcia umundurowanych
mężczyzn, Hitlera i różne faszystow-
skie akcesoria. Rzeczywiście, Prusy
Wschodnie były gniazdem military-
zmu, ale wojskowi aktywiści faszy-
stowscy zdążyli uciec. Została głów-
nie ludność cywilna – kobiety, starcy,

dzieci. To oni zbierali żniwo klęski.
Wkrótce zaczęto ich ustawiać 
w kolumny i odsyłać na dworzec kole-
jowy – jak mówiono, na Syberię.” 
(N. Nikulin, Sołdat, s. 212+213)

Po wkroczeniu na teren Prus
Wschodnich każdy żołnierz otrzymy-
wał pozwolenie na wysłanie do domu
dwunastokilogramowej paczki. Dało
to przyzwolenie na nieograniczony
rabunek poniemieckiego mienia.
Żołnierze radzieccy rabowali wszyst-
ko co przedstawiało wartość, jednak 
w najwyższej cenie były zegarki i spi-
rytus. Dobrzy, spokojni mężczyźni
rosyjscy stawali się potworami. Byli
straszni w pojedynkę, ale w masie
przekształcali się w prawdziwe bestie.
„Kiedy wdarliśmy się w „leże dzikie-
go zwierza”, jak głosił rosyjski napis
na granicy z Niemcami, nasz oddział
też przeniknęła ta ogólna prawidłowo-
ść. Zaczęły się wyprawy żołnierzy po
łupy, wycieczki do Niemek i nie było
siły, która by ich powstrzymała. Jako
dowódca przekonywałem, błagałem,
groziłem… Odsyłali mnie do diabła 
i zwyczajnie nie rozumieli o czym
mówię. Oddział wyrwał się spod kon-
troli.” (N. Nikulin, Sołdat, s. 193) 
Trudno było przywrócić dyscyplinę,
mimo że niektórzy dowódcy próbowa-
li. Żołnierze, którzy mieli na piersiach
ordery za bohaterstwo, a mózgi skur-
czone od przeżyć wojennych, uważali,
że wszystko jest dozwolone. Wygrali
przecież straszną wojnę i mogli wresz-
cie nasycić się zwycięstwem i zgarnąć
nagrodę. Na porządku dziennym było
gwałcenie kobiet, głównie niemiec-
kich, które nawet nie mogły się bro-
nić. Szczególnie okrutne były gwałty
zbiorowe dokonywane na jednej
kobiecie przez kilku, czy kilkunastu
pijanych sołdatów. Często kończyło
się to śmiercią ofiary. Na niespotyka-
ną skalę szerzyły się choroby wene-
ryczne. Wielu bohaterów wojennych
zmarło na trypra lub syfilis. Lekarstw
było mało, specjalistów lekarzy jesz-
cze mniej. Tryper leczono typowo po
sowiecku. Wstrzykiwano choremu 
w pośladek kilka centymetrów sze-
ściennych mleka, tworzył się w tym
miejscu ropień, a temperatura podno-
siła się do ponad 40 stopni C. Bakterie
podobno takiego gorąca nie znoszą.
Czasem to pomagało, ale stanowiło
też śmiertelne zagrożenie dla chorego.
Z syfilitykami było gorzej, niektórych
trzymano w specjalnym obozie 
w oczekiwaniu na medykamenty,
których jeszcze wtedy nie było.

Przez wiele lat ludzie bali się
mówić i pisać prawdę o wojnie. Obo-
wiązywała oficjalna wykładnia 
o bohaterstwie wszystkich uczestni-
ków wojny, głównie dowódców, co
było absolutną nieprawdą. Ci, którzy
przeżyli wojenny koszmar wracali
psychicznie poranieni i nikt nie chciał
im pomóc. Każdy ratował się na wła-
sną rękę – jedni pili, inni stawali się
bandytami. Próbujący ujawnić prawdę
o okrutnej wojnie trafiali często do
łagrów na Syberii. Stalin znał dosyć
dobrze historię i wiedział, że wojna
1812r. zrodziła dekabrystów.

„Obserwując weteranów ze swojej

jednostki, zauważyłem, że większość
z nich ma skostniałe poglądy. Po
pierwsze, przy życiu pozostali głów-
nie żołnierze tyłowi i oficerowie – nie
ci, których posyłano do ataku, lecz ci,
którzy posyłali. I polityczni. Ci ostatni
to stalinowcy z przekonania, nie są 
w stanie ocenić wojny obiektywnie.
Tępota, nasilona sklerozą, jest nie do
pokonania. Zaś ci, którzy analizują
przeszłość, już nigdy nie pozbędą się
traumy wywołanej potwornym stra-
chem. Oni nie paplają po próżnicy 
i zachowują milczenie. Ja również te
zdania piszę z przemożnym strachem,
że dostanę za swoje.” (N. Nikulin,
Sołdat, s. 289)

W Związku Radzieckim nikt na
poważnie nie zajmował się upamięt-
nianiem poległych i prawdziwych
bohaterów. Nawet inwalidów wojen-
nych potraktowano w sposób bestial-
ski. Pod koniec lat 40-tych władze
sowieckie wyłapywały na ulicach
żebrzących inwalidów wojennych 
i przymusowo umieszczały ich w spe-
cjalnych miejscach odosobnienia, 
w których przebywali do śmierci.
„Wojna prowadzona metodami,
których źródła tkwiły w obozach kon-
centracyjnych i kolektywizacji nie
sprzyjała rozwojowi humanitaryzmu.
Wedle koncepcji szerzonej przez akty-
wistów politycznych, Armia Czerwo-
na walczyła bohatersko, bez niepo-
trzebnych strat. Miliony ludzi, którzy
niepotrzebnie polegli na polach bitew
nie odpowiadały temu schematowi.
Zwalano ich jak padlinę do dołów, 
a oddziały grzebalne przysypywały je
ziemią, albo gnili tam, gdzie zginęli.
Oficjalna koncepcja żyje nadal i jest
mocno zakorzeniona w świadomości
naszego narodu. A archiwa, spisy
poległych i plany pochowków stano-
wią ścisłą tajemnice państwową.” 
(N. Nikulin, Sołdat, s. 306).

Oficjalne pomniki nie zostały zbu-
dowane dla upamiętnienia poległych,
lecz dla uczczenia wielkości ustroju
komunistycznego, który pokonał
faszyzm. Wojny zawsze zamieniały
ludzi w nawóz użyźniający glebę
przyszłości. Poległych zapominano
natychmiast, byli tylko zbędnym bala-
stem dla pamięci. Zwycięstwa przypo-
minano, kierując się interesami 
bieżącymi. „W stalinowskiej Rosji
trwające wiele lat areszty polityczne,
łagry, kolektywizacja, głód i terror
zniszczyły nie tylko miliony ludzi, ale
zabiły też wiarę w dobro, sprawiedli-
wość i współczucie. Okrucieństwo
wobec własnego narodu podczas
wojny, milionowe ofiary lekkomyślnie
złożone na polach bitew to przejaw
tego samego porządku. Jak może sza-
nować pamięć o swoich ofiarach
naród, którego bohaterem stal się Sta-
lin? Jak można wypominać ludziom
obojętność wobec kości poległych
podczas wojny, jeśli ci sami ludzie
zburzyli swoje świątynie, zapuścili 
i zapaskudzili swoje cmentarze?” 
(N. Nikulin, Sołdat, s.306).

Bogumił Kuźniewski 
na podstawie książki N. Nikulina

„Sołdat”, Warszawa 2013 
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Wielkanoc, Pascha, Niedziela Wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie – to najstarsze i naj-
ważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Na terenie Polski już od XII wieku obchodzimy uroczystości Wielkiej Nocy, a jest to święto
wyjątkowo bogate w obrzędy i pełne symboliki. Z pokolenia na pokolenie w naszych domach

przekazywane są tradycje wielkanocne i to właśnie przez ich kultywowanie chronimy te wyjątkowe,
rodzinne święta przed wszechobecną komercjalizacją,  sprawiając, że nadal pozostały przede wszystkim świętami religijnymi, a przy tym
wielobarwnymi i w pewnym stopniu magicznymi.

DObRE RADY PANi EWY

WESOŁEGO ALLELUJA

Tradycje wielkanocne to zielony
bukszpan ozdabiający koszyczki ze
święconką,  puszyste bazie w naszych
palemkach, zapach rzeżuchy i owsa,
w których ustawiamy wielkanocnego
baranka, a także żółte, słoneczne 
i kolorowe zwiastuny wiosny - żonki-
le i tulipany na świątecznym stole.
Tradycja to święcenie palm i szcze-
gólnie uroczyste niedzielne śniadanie.
Wszystkimi tymi, może się wydawać
na pozór, że drobnymi, gestami świę-
tujemy Zmartwychwstanie Pańskie.
Najbardziej znane i zarazem naj-
częściej kultywowane w naszych
domach  symbole wielkanocne to bez
wątpienia palma wielkanocna, pisanki
i kraszanki, cukrowy baranek lub
zajączek ukryty w zieleni rzeżuchy
albo owsa.

Wielki Tydzień rozpoczyna Nie-
dziela Palmowa, którą kiedyś nazy-
wano kwietną lub wierzbną i to tego
właśnie dnia, dla upamiętnienia
triumfalnego wjazdu Jezusa do Jero-
zolimy, wierni do  kościoła przynoszą

palmy. Zarówno te najprostsze palem-
ki, zrobione z wierzbowych lub buk-
szpanowych gałązek, jak i palmy
bogato ozdabiane kwiatami, mchem,
kolorowymi piórkami, wstążkami,
ziołami czy wysuszonymi kłosami
zbóż. Poświęcone, przechowywane są
następnie w wazonach, lub zatykane
za świętymi obrazami. Mają chronić
nasz dom przed nieszczęściem, ale też
przed złośliwością sąsiadów. Na Kur-
piach i Mazowszu (także w Olsztyn-
ku) do dzisiaj co roku odbywają się
konkursy na najpiękniejszą i na naj-
większą palmę wielkanocną. Najwię-
ksze z tych  konkursowych palm mają
niekiedy aż po kilkanaście metrów
wysokości. Baranek wielkanocny 
w naszym koszyczku ze święconką to
Baranek Boży, symbol męczeńskiej
śmierci Jezusa na krzyżu.  Malowane
jajka to pisanki – bogato, wzorzysto 
i wielobarwnie zdobione, oraz kra-
szanki  - malowane jednobarwnie,
oba ich rodzaje są symbolem wiosny,
przebudzenia do życia, znakiem zwy-

cięstwa światła nad ciemnością –
życia nad śmiercią. Poświęcone, sym-
bolizują zmartwychwstanie. Wielka-
noc to święta szczęśliwe, wesołe 
i radosne, bo przecież czcimy w nie
najważniejszą Prawdę Wiary, a przy-
padają w czas budzenia się do życia
przyrody, co też nie pozostaje bez
znaczenia.  To między innymi dlatego
właśnie podczas wielkanocnego śnia-
dania na naszych stołach od zawsze
panuje niebywały przepych. Wpływ
na to ma też niezaprzeczalnie fakt, że
po długich dniach postu możemy
nareszcie zasiąść do wielkiej kulinar-
nej uczty i mimo, że obecnie naj-
częściej „post” podczas Wielkiego
Postu jest raczej symboliczny, to i tak
na świątecznych stołach nie może
zabraknąć bogatego wyboru mięs,
wędlin, ciast i jaj w najróżnorodniej-
szej postaci. W ten szczególny dzień,
na śniadanie, jak w żaden inny poda-
wana jest też zupa. Żurek – bo o nim
mowa - niegdyś jadano codziennie
przez cały Wielki Post, oczywiście

bez białej kiełbasy, czy też innego
mięsa. Nic dziwnego zatem, że szyb-
ko powszedniał i podawany w kolejne
dni postu zupełnie nie budził zachwy-
tu domowników. Dzisiaj jednak uzna-
ny za wykwintną zupę dla smakoszy,
serwowany podczas wielkanocnego
śniadania, koniecznie z białą kiełbasą
i gotowanym na twardo jajkiem, stał
się jedną z tradycyjnych potraw wiel-
kanocnych. 

Wśród wielu pięknych  tradycji
Świąt Wielkanocnych są i te bliskie
naszemu podniebieniu - to właśnie
tradycyjne potrawy przygotowywane
przez nasze babcie i mamy specjalnie
na świąteczny stół wielkanocny, bez
których nie wyobrażamy sobie wiel-
kanocnego śniadania.

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkiej Nocy, pełnych
wiary, nadziei i miłości oraz

radosnego, wiosennego nastroju 

życzy  Ewa Łagowska -Okołowicz

SAŁATKA JAJECZNA

10 jaj,
2 pęczki szczypiorku,
1 puszka groszku,
200 g ostrego żółtego sera,
sól, pieprz,
majonez.

Ugotowane na twardo jajka
drobno posiekać(można też
rozdrobnić tłuczkiem do ziem-
niaków), dodać posiekany
szczypiorek, groszek i utarty
na tarce jarzynowej ser. Dodać
sól i pieprz do smaku oraz
majonez.

PASZTET

1 duży kurczak,
0,5 kg boczku,
0,5 kg wątróbki drobiowej,
2 duże cebule,
4 jajka,
2 marchewki, 2 pietruszki 
½ selera,
sól, pieprz, 
gałka muszkatołowa.

Kurczaka ugotować z włosz-
czyzną i cebulą, boczek ugoto-
wać, a wątróbkę sparzyć.

Wszystko razem z jarzynami
zemleć przez drobne sitko,
dodać żółtka i trochę rosołu.

Na końcu domieszać ubitą
pianę, włożyć do foremki 
i piec około1 godziny.

SOS Z RZEŻUCHY

3 łyżki posiekanej rzeżuchy,
100 ml rosołu (może być 
z kostki),
3 łyżki oliwy,
3 jaja na twardo,
sok z 1 cytryny,
sól, cukier, pieprz do smaku.

Żółtka utrzeć z oliwą, dodać
rosół, sok z cytryny, rzeżuchę
i drobno posiekane białko.
Wymieszać, doprawić do
smaku.

BIAŁA KIEŁBASA 
PIECZONA W PIWIE

6 białych kiełbasek,
500 ml jasnego piwa,
6 dużych cebul,
2 liście laurowe,
6 ziaren ziela angielskiego,
6 ziaren czarnego pieprzu,
6 goździków.

Kiełbasę natłuścić oliwą,
nakłuć igłą lub szpilką żeby
nie popękała i ułożyć 
w naczyniu żaroodpornym
wciskając między kiełbaski

ziele angielski, liście laurowe,
pieprz i goździki. Zalać do 2/3
wysokości kiełbasek piwem 
i piec godzinę w temperaturze
180 stopni. W połowie piecze-
nia kiełbaski odwrócić. Cebulę
pokroić w półplasterki i dusić
na oleju około 15 minut,
doprawić solą i pieprzem. 
Kiełbasę wyjąć i położyć na
niej usmażoną cebulę.

ŻUREK WIELKANOCNY

1,5 litra wywaru z mięsa 
i warzyw,
1 litr żuru (zakwasu 
z żytniej mąki),
0,5 kg białej, surowej 
kiełbasy,
4 jajka na twardo,
½ gęstej śmietany,
1 łyżka świeżo utartego
chrzanu,
1 cebula,
5 ząbków czosnku,
3 liście laurowe,
sól, pieprz, majeranek.

Cebulę podpiec na suchej
patelni, kiełbasę zalać
gorącym wywarem, dodać
cebule, liście laurowe chwilę
pogotować. Wyjąć cebulę,
wlać zakwas i gotować około

20 minut. Wyjąć kiełbasę,
zupę przecedzić, dodać
chrzan, przeciśnięty przez pra-
skę czosnek, śmietanę i maje-
ranek. Kiełbasę pokroić 
w półplasterki, dodać do zupy.
Podawać z połówkami jajek.

PASCHA

15 dkg gorzkiej czekolady,
5 dkg orzechów włoskich,
5 dkg rodzynek,
kieliszek brandy,
1 kg tłustego twarogu,
8 ugotowanych na twardo
żółtek,
1,5 kostki masła,
2,5 szklanki cukru pudru,
3 łyżki kakao.

Czekoladę zetrzeć na tarce 
o drobnych oczkach. Ser 
i żółtka zemleć. Orzechy
posiekać, rodzynki namoczyć
w brandy. Kostkę masła utrzeć
z 2 szklankami cukru pudru,
dodając po łyżce ser z żółtka-
mi (2 łyżki odłożyć), a do
reszty dodać orzechy i rodzyn-
ki (brandy zostawić).

Wymieszać przygotowaną
masę i  włożyć do wysokiej
formy wyłożonej gazą. Przy-
kryć talerzykiem i obciążyć

(może być słoik z wodą).
Wstawić na 12 godzin do
lodówki. Pozostałe masło roz-
topić i połączyć z odłożoną
masą serową , resztą cukru
pudru i kakao, wystudzić 
i  połączyć z brandy. Paschę
wyłożyć na talerz, udekoro-
wać przygotowaną polewą.

MAZUREK

4 szkl. mąki,
400g masła,
200g cukru pudru,
7 ugotowanych żółtek,
Polewa:
2 tabliczki gorzkiej 
czekolady,
3 łyżki wody,
1 łyżka masła.

Żółtka utrzeć z cukrem na
gładka masę, dodać masło,
mąkę  i zagnieść ciasto. Wyle-
pić ciastem blaszkę i uformo-
wać brzegi o wys. 1,5 cm.
Upiec na złoty kolor. Składni-
ki polewy rozpuścić i polać
nią ciepłe ciasto. Dekorować
według własnych upodobań
migdałami, rodzynkami, orze-
chami i.t.p.

Smacznego!
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Poziomo: 
2) w zapałce, 4) samotny, 6) mości w sypialni hrabiny,
7) zakąska sądowa, 8) żółtaczka, 10) jednostka 
oglądalności, 12) dla dzieci, 13) udaje towar, 
15) zewnętrzny, 16) do dawania sobie), 
18) kopia, 20) obrażony Anglik, 
21) złodziejska przyprawa, 24) pożegnanie 
starego, 25) stół do składania, 
27) batman, 28) kierunkowe, 
29) transport ze Szwecji, 30) druga 
po wiadrze, 34) „psucie” piwa, 
35) klasa w ekstra szkole.

Pionowo:
1) radiowiec, 2) na stek 
z Sopotu, 3) zatopiona, 
4) naoczna, 5) miasto 
w Stanach, 7) szybki 
cyfrowy magik,
9) kursant na statku, 
11) wielkanocny koszykarz, 
14) modny twórca, 
15) przemawia z katedry, 
17) przed Tobą, 18) sąsiadka 
Kuby, 19) uniwersytet 
do zamknięcia, 
22) prawnik po cywilnemu, 
23) opakowanie w kłopotach,
26) ćwiczenia ojca,
29) potrzebna na ambonie,
31) małżeństwo Marii,
32) lekkoatletyczny dyletant, 
33) tłok u stolarza.

Krzyżówka Świąteczna 
nr 201

Roz wią za nia pro si my nad sy -
łać na kartkach pocztowych do
15 maja pod ad re sem re dak cji.
Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań
wy lo su je my nagrodę - obiad dla 
2 osób w Restauracji Zielarnia 
(ul. Mrongowiusza 29, Olsztynek). 

Prawidłowym rozwią-
zaniem ostatniej krzyżówki
było hasło: „Siła złego na
jednego” . Nagrodę wylo-
sowała Iwona Jaworska 
z  Ameryki.

Krzyżówka sponsorowana przez
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Sprzedam:

l Kanapę narożną. Skóra
eko, czarna. Tel. 514 902 092

l Fotel bujany (wiklina),
nowy. Olsztynek, ul. Świer-
czewskiego 33/11. Tel. 662
695 638

l Garnki ceramiczne.
Komplet + patelnia. Tel. 514
902 092

l Domek w Lutku. Drew-
niany, blisko jeziora. Tel. 666
976 461

l Tanio działki na wzgórzu
(Lichtajny). Tel. 796 566 667

l Działki przy Ośrodku
Kołatek 30-arowe. Tel. 886
473 630

Do wynajęcia:

l Kawalerka w centrum
Olsztynka (37 m2). Z balko-
nem, II piętro. Duży pokój 
z wnęką, kuchnia, łazienka,
przedpokój.Tel. 517 055 554

l Murowany garaż (18 m2).
Olsztynek, ul. Świerczewskie-
go 33/11. Tel. 662 695 638

Różne:

l Zaopiekuję się starszą
osobą. Całodobowo. Tel. 518

107 569

l Miałeś wypadek w ciągu
ostatnich 16 lat? Zadzwoń!!!  
Pomożemy Ci uzyskać odszko-
dowanie. Tel. 502 219 784

l Miałeś wypadek! 
Sprawdź co tak naprawdę Ci
się należy! Tel. 796 566 667

Ogłoszenia drobne

bezpłatne 
ogłoszenia drobne

przyjmowane są w biurze
redakcji  (Miejski Dom
Kultury w Olsztynku, 

ul. Chopina 29, 
tel. 89 519 22 01, 

w godz. 8.00-18.00)

Reklama
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Reklama



JARMARK WIELKANOCNY
fot. Sebastian Lachowicz Studio „R” / Maciej Obrębski / Robert Waraksa


