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DNI OLSZTYNKA 2016
24-26 czerwca (program w numerze)!

W góry? Na Mazury? A może nad
morze?...Po całorocznej pracy w szkołach, na
studiach i w zakładach pracy,  pora na wymar-
zony wy poczynek. Planujemy, liczymy, kalku-
lujemy. Jed nak większości  z nas wakacje
upłyną w Olsztynku. Wakacje to dla rodziców
niemały kłopot, po nieważ muszą dobrze zor-
ganizować czas swoim maluchom. 

Ponad 60 procent dzieci każdego dnia
spędza kilka godzin przed komputerem, a
niemal wszystkie oglądają telewizję codzien-
nie. Za taki stan rzeczy najczęściej od po wie -
dzialni jesteśmy my - rodzice, często nie
wiemy co zaproponować swoim po cie chom
na wakacyjny czas, by się nie nudziły. Wystar-
czy skorzystać z gotowej oferty, jaką dają
nam kluby sportowe, kino Grunwald, bibliote-
ka miejska, dom kultury i świetlice wiejskie,
gdzie pod okiem instruktorów dzieci będą
mogły odkrywać i rozwijać talenty i zaintere-
sowania. Życząc wszystkim czytelnikom
naszej gazety udanych wakacji, zachęcamy
do udziału w zajęciach artystycznych, spor to -
wych i rekreacyjnych. Sezon letni roz pocz -
niemy tradycyjnie świętem naszego miasta.
DNI OLSZTYNKA (program w numerze)  już
od 24 czerwca. Serdecznie zapraszamy!

Red.
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Zakład działa w oparciu o umo -
wy zawarte z Warmińsko-Ma zur -
skim Odziałem NFZ, co gwarantu-
je pacjentom uzyskanie świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

Zakres usług oferowanych pac -
jen tom jest, jak na tak niedużą
gminę, bardzo szeroki. Dąży się do
zapewnienia kompleksowości
udzie lanych świadczeń opieki
zdro wotnej na bazie lecznictwa
otwartego.

W ramach struktury placówki
wyodrębnia się podstawową
opiekę zdrowotną w czterech
zakresach: lekarze rodzinni, pie -
lęgniarki środowiskowe, położne
środowiskowe oraz pielęgniarki
higieny szkolnej. Działa 5 poradni
specjalistycznych: poradnia chi rur -
gii ogólnej, poradnia ortopedycz-
na, położniczo ginekologiczna,
otolaryngologiczna oraz dermato-
logiczna. Udzielane są również
świadczenia w zakresie ratownict-
wa medycznego w ramach zes -
połu reanimacyjnego „S”. Pacjen-
ci na miejscu mogą korzystać ze
świadczeń poradni rehabilitacyjnej

oraz z zabiegów oferowanych
przez bardzo dobrze wyposażony
w aparaty medyczne gabinet fiz jo -
te rapii.

Przychodnia jest jednym z nie -
wielu zakładów w Polsce (w skali
tak niewielkich miejscowości)
udzie lających świadczeń w zakre-
sie nocnej i świątecznej opieki
zdro wotnej.

W ramach umowy z NFZ wy -
konywane są transporty sanitarne.

Realizowane są profilaktyczne
programy zdrowotne.

Zakład posiada pracownię RTG
oraz USG, ma też podpisane umo -
wy z kilkoma podwykonawcami,
przez co zapewnia kompleksową
obsługę diagnostyczną.

Ponad 100 letni budynek, w
którym mieści się ZOZ, w ostatnim
15-leciu został zmodernizowany,
wyremontowany, dobudowano też
200 metrowy łącznik, w którym
mieści się m.in. pracownia RTG.
Budynek oczywiście przys-
tosowany jest dla osób nie peł no -
sprawnych (winda, podjazdy itp.).

Zakład posiada 3 własne ambu-
lanse: 2 wozy RTM oraz 1 wóz

służący do transportu sanitarnego.
Placówka wyposażona jest w
bardzo dobrej jakości aparaturę
medyczną. Ze środków unijnych
kupione zostały ambulans RTM
aparat USG.

Każdy rok obrotowy zakład
kończy dodatnim wynikiem finan-
sowym.

Co roku realizowane są pro-
gramy profilaktyczne:

„Profilaktyka chorób układu
krążenia” Choroby układu krąże-
nia to główna przyczyna zgonów
w Polsce. Niezdrowy styl życia,
nie właściwe odżywianie, nie wy -
starczająca aktywność ruchowa,
palenie papierosów, nadużywanie
alkoholu, stres, to przyczyny cho -
rób układu krążenia.

„Program profilaktyki raka szyj-
ki macicy.” Co roku 3500 Polek
słyszy diagnozę-nowotwór! Po ło -
wa z nich nigdy nie wyzdrowieje,
ponieważ zgłosiła się do lekarza
zbyt późno. Oznacza to, że z 10
kobiet, u których codziennie wy k -
rywa się w Polsce raka szyjki maci-
cy, 5 umiera. Część z nich nie zdą -
żyła po porostu wykonać badania
cytologicznego.

Od 5 lat burmistrz oraz rada
miejska przeznaczają z budżetu
gminy finanse na szczepienia prze-
ciwko grypie. Szczepieniom podle-
gają osoby w wieku 63 i więcej lat.
Ze szczepień każdego roku korzys-
ta 600-700 osób. Grypę określa
się jako „ostatnią niekontrolowanę
plagę ludzkości”.

4-5 razy w roku w mammobus-
ie stacjonującym przy przychodni
realizowany jest program „Profi-
laktyki raka piersi”. Wykonywane
są badania mammograficzne kobi-
etom w wieku 50-69 lat. Dwukrot-
nie z badań mogły skorzystać ko -
bie ty w wieku 40-49 lat oraz 70-75 lat.

Ratownicy medyczni Gmin-
nego Centrum Zdrowia przy okazji
różnego rodzaju imprez, a także

na zaproszenia szkół uczą do ros -
łych oraz dzieci jak za chować się
w sytuacjach zagrożenia życia
osób trzecich.

16 maja 2015 roku w Gmin-
nym Centrum Zdrowia można by -
ło wykonać m.in. profilaktyczne
badanie cytologiczne, zarejestro -
wać się w bazie potencjalnych
daw ców szpiku. Na stoiskach
przed Centrum można było do -
konać także m.in. pomiaru ciś nie -
nia, wagi, tlenku węgla w wydy-
chanym powietrzu, uzyskać infor-
macje dotyczące profilaktyki onko-
logicznej oraz praw pacjenta.
Odbyły się także pokazy ratownict-
wa medycznego, było także wiele
atrakcji dla dzieci. Patronat hon-
orowy nad przedsięwzięciem objął
burmistrz Olsztynka.

W przedsięwzięciu wzięło udział
w sumie ok. 200 osób,  do bazy
potencjalnych dawców szpiku do -
łączyło 82 osób, profilaktyczne
badanie cytologiczne wykonały 34
panie. Dziś wiemy już, ze dzięki
wspólnym działaniom przynajm-
niej dwie osoby zostały uratowane.
Podczas akcji zarejestrowano
mężczyznę, który oddał komórki
macierzyste 33 letniej kobiecie
mieszkającej w Austrii. Serdecznie
dziękujemy wszystkim współorga-
nizatorom i osobom, które po -
mogły nagłośnić przedsięwzięcie,
a najbardziej oczywiście tym, któ -
rzy zgłosili się wówczas do bazy
potencjalnych dawców szpiku.
Szczególne podziękowania za
zaangażowanie i profesjonalizm
kierujemy także do Dyrektor
Gminnego Centrum Zdrowia Do -
ro ty Gruszczyńskiej oraz Burmis -
trza Olsztynka Artura Wrochny.

Pozytywne zakończenie akcji,
szlachetna postawa i empatia,
stanowią wzór do naśladowania i są
zachętą dla innych gmin do współ -
organizacji przedsięwzięć promują-
cych profilaktykę zdrowotną.

4 maja w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Olsztynku
odbyła się konferencja „Turystyczny
Olsztynek 2016” skierowana do
branży turystycznej z terenu gminy
Olsztynek, której celem było  zbu-
dowanie modelu komunikacji
między samorządem lokalnym a
branżą turystyczną. W spotkaniu
wzięli udział przedstawiciele władz
samorządowych, Lasów Państ-
wowych, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego oraz Warmińsko-

Mazurskiej Organizacji Turysty -
cznej.

Konferencję można uznać za
sukces organizacyjny i meryto -
ryczny. W opinii uczestników,
poruszono najważniejsze zagad-
nienia dotyczące turyst yki w
gminie.  Organizatorzy zapewniają,
że formuła takich spotkań będzie
realizowana cyklicznie w kolejnych
latach, a pierwsza edycja jest pier-
wszym krokiem do zbudowania
modelu komunikacji między pod-
miotami lokalnymi a gminą.

Działalność Gminnego Centrum
Zdrowia w Olsztynku

Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Olsztynku swoją działalnością obejmuje
teren gminy Olsztynek, zamieszkały przez około 14 000
mieszkańców.

Konferencja
„Turystyczny Olsztynek 2016”
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Patronat honorowy nad eliminacjami objął
Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna, który ufun-
dował Puchar Fair-Play.

Liga SENI Cup rozpoczyna się turniejami kwal-
ifikacyjnymi rozgrywanymi równolegle w 10
różnych krajach takich jak: Niemcy, Czechy, Sło -
wacja, Węgry, Ukraina, Białoruś, Rosja, Litwa,
Łotwa i Polska.

Na rozgrywki do Waplewa, które potrwają do
13 maja 2016 r., przyjechały drużyny z pięciu wo -
jewództw: pomorskiego, łódzkiego, mazowieckie -
go, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Zwycięskie drużyny wezmą udział w turnieju
finałowym 6-8 lipca 2016 w Toruniu, gdzie swoją
siedzibę mają organizatorzy Ligi SENI Cup: Fun-
dacja TZMO „Razem Zmieniamy Świat” oraz
TZMO SA.

Już po raz czwarty w naszej gminie gościmy zawodników Międzynarodowej Ligi Piłki
Nożnej Osób Niepełnosprawnych SENI Cup, którzy w dniu 11 maja 2016 r. w WDW
Waplewo rozpoczęli pierwszy z trzech turniejów kwalifikacyjnych. 

Turniej Kwalifikacyjny Ligi SENI Cup

Decyzję o przyznaniu nobili-
tacji „Zasłużony dla Olsztynka” za
ofiarność i zasługi w czasie wojny,
działalność kombatancką   i wy bit -
ne propagowanie postaw patrio-
tycznych na terenie gminy Olszty -
nek kapituła podjęła w dniu 19
kwietnia 2016 roku, na wniosek
Bur mistrza Olsztynka Artura Wro ch -
ny 

W uroczystości wzięli udział :
Burmistrz Olsztynka Artur Wroch -
na, Wiceprzewodnicząca Rady
Miej skiej w Olsztynku Irena Pisa -
re wicz, radni Rady Miejskiej w
Olsztynku, dyrektorzy lokalnych
instytucji, przedstawiciele Mło -
dzie żowej Rady Miejskiej w Olsz-
tynku, olsztyneccy harcerze i oczy-
wiście rodzina oraz znajomi Pana
Zygmunta Jatczaka.

Spotkanie prowadził historyk
Krzysztof Schramm, który wspól-
nie z Panem Zygmuntem napisał
książkę zawierającą jego wspom-
nienia o walce, podróżach, przy -
jaź niach, bólu i honorze pt. "Ni -
cze go nie żałuję ! Od Powstania
Warszawskiego z Armią Krajową
do Indochin z Legią Cudzoziem-
ską."

Ponad 90-letni Pan Zygmunt
zaskakuje -  o czym mieliśmy
okazję przekonać się już podczas
zeszłorocznego spotkania -
sprawnością, optymizmem i po -
czu ciem humoru. Ciekawie opo -
wia da o swoich doświadczeniach
wojennych, o Powstaniu Warsza-
wskim, walce w Indochinach, ale
także i o czasach powojennych,
kiedy powrócił do kraju i  za -
mieszkał w Olsztynku.

Organizatorzy: Urząd Miejski w
Olsztynku – Referat Promocji i
Muzeum Historii Olsztynka, Miejs-
ka Biblioteka Publiczna w Olsz-
tynku

ZYGMUNT JATCZAK
Zygmunt Jatczak, ur. 01.01.

1924 r. w Warszawie. Jego ojciec,
policjant zmarł przed II wojną
światową. Matka sama wy cho -
wywała syna oraz trzy córki.   Zat -
rzymany w styczniu 1943 r. pod-
czas ulicznej łapanki, trafił do
obozu w Majdanku. Zwolniony po
dwóch miesiącach dzięki wstawi-
ennictwu komendanta policji gra -
natowej, ze względu na policyjną
służbę ojca. Pobyt w obozie oka -
zał się impulsem do wstąpienia do
konspiracji już w marcu 1943 r.
Działał pod pseu do ni mem
„Ryszard” w Kierownictwie Dyw-
ersji Armii Krajowej (Kedyw).
Okryło się ono chwałą dzięki sze -
re gowi brawurowych akcji wyko-
nanych przez najbardziej elitarne
oddziały armii podziemnej.
Uczestnik Powstania Warszaws -
kie go, gdzie walczył w zgrupowa-
niu „Radosław” batalionu
„Miotła”. Przeszedł szlak bojowy
Wola- Stare   Miasto – kanały -
Śródmieście Północ – Śródmieś-
cie Południe. Trzykrotnie ranny,
od znaczony Krzyżem Walecznych.
Po powstaniu traf ił do obozu
przej ściowego w Ożarowie, na stę -
pnie przewieziony do Stalagu XB
Sandbostel, a pod koniec lutego
1945 r. przeniesiony do obozu
jenieckiego w Westertimke.

Po wyzwoleniu przebywał w
od działach wartowniczych w ame -
ry kańskiej strefie okupacyjnej w
Niemczech. W latach 1947- 1952
służył w Legii Cudzoziemskiej.
Weteran wojny w Indochinach to -
czonej między Francją, a komu-
nistycznym Wietnamem. Wie lo -
krotnie odznaczany, m.in.
Medaille Militarie.

W 1959 r. Zygmunt Jatczak
powrócił do Polski,.   Ze względu
na brak zgody polskiej ambasady,
powrót to rodzinnej Warszawy
okazał się niemożliwy. W tej sytu-
acji Zygmunt Jatczak postanowił
osiedlić się w Olsztynku, gdzie
mieszka do dnia dzisiejszego. W
okresie PRL – u służba Polaka w
Legii Cudzoziemskiej była za ka -
zana. Były legionista ryzykował ar e -
sztowaniem   i sądem za służbę w
obcej armii. Z tego względu nie
mógł uczestniczyć   w życiu
społecznym. Jeszcze pod koniec
lat 80 –tych ubiegłego wieku
sprawdzany przez Wydział II
Wojewódzkiego Urzędu Spraw
Wewnętrznych w Olsztynie. Spra -
wę zakończono, nie stwierdzeno
„wrogiej” działalności.

Niezwykle skromny, mieszkań-
com Olsztynka przybliżony pub-
likacjami w miesięczniku „ALBO”
i audycjami w polskim radiu. W
ca łej Polsce  stał się znaną   po  stacią
po opublikowaniu w 2014 r.
książki „Niczego nie żałuję. Od
powstania warszawskiego z Armią
Krajową do Indochin z Legią
Cudzoziemską” napisanej wspól-
nie z historykiem Krzysztofem
Schrammem. Szczególnie cenna
dla utrwalania historii   publikacja
opisuje konspiracyjną działalności
podczas Powstania Warszaw -
skiego. Należy te czasy przypomi-
nać, aby ocalić od zapomnienia
wspaniałe postawy i działania
wielu ludzi, którzy w tamtych trud-
nych czasach ponad swoje dobro
przedłożyli służbę Ojczyźnie.

Z okazji 70. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego uho no -
rowany pamiątkowym dyplomem
i medalem przez Urząd ds. Kom-
batantów i Osób Re pre sjo no -
wanych oraz Stowa rzy szenie Pow-
stańców Warszawskich, które ode-
brał z rąk Mar szał ka Województ-
wa War miń sko- Ma zurskiego i
Burmistrza Olsztynka.

„Zasłużony dla Olsztynka”

17 maja odbyło się spotkanie z Zygmuntem Jatczakiem - uczestni-
kiem Powstania Warszawskiego oraz byłym żołnierzem Legi Cudzo-
ziemskiej. Podczas spotkania wręczono Panu Zygmuntowi wyróżnie-
nie „Zasłużony dla Olsztynka. 



Nr 4 (238) Czerwiec 2016 r. Strona 5

6 czerwca zakończył się
nabór projektów do Olszty-
neckiego Budżetu Obywatel -
skiego. Mieszkańcy Olsztynka
zgłosili 20 propozycji na łą czną
kwotę ok. 1 400 000,00 zł.
Zgłoszone projekty dotyczą
głównie tworzenia miejsc prze -
zna czonych do rekreacji i upra -
wiania sportów, budowy infra-
struktury drogowej, w tym w
szczególności oświetlenia i
miejsc postojowych oraz pop -
rawy bezpieczeństwa miesz -
kań ców i estetyki przestrzeni
miejskiej.

Aktualnie trwa sprawdzanie
projektów pod względem for-
malnym, które powinno za koń -
czyć się do 21 czerwca. Wery-
fikacji zgłoszonych projektów
dokonają pracownicy Urzędu
Miejskiego w Olsztynku, którzy
sprawdzą m.in. zgodność pro-
jektu z prawem, poprawne
wypełnienie wniosku, zgod-
ność z planami zagospo-
darowania przestrzennego i
dokumentami planistycznymi
oraz ewentualne koszty gen-

erowane przez projekt w latach
kolejnych. Następnie autorzy
projektów będą mieli możli-
wość naniesienia poprawek
lub uzupełnień, jeśli zaistnieje
taka konieczność.

Zgłoszenia, które pomyślnie
przejdą weryfikację, stanowić
będą wstępną listę projektów.
Ostateczną listę projektów zak-
walifikowanych do Olsztyneck-
iego Budżetu Obywatelskiego
poznamy najpóźniej do 9 sier -
pnia.

Pula środków w I edycji
Olsztyneckiego Budżetu Oby-
watelskiego wynosi 250 000 zł.
Zostanie ona przeznaczona na
jeden lub ki lka projektów,
które uzyskają największe po -
par cie w głosowaniu prze -
prowadzonym wśród miesz -
kańców Olsztynka, które od -
będzie się w dniach 29 sierp-
nia – 16 września.Dokładny
czas pozostający do głosowa-
nia odliczamy na stronie inter-
netowej OBO www.obo.olsz-
tynek.pl

Zakończył się nabór wniosków do OBO

W turnieju wzięło udział szes-
naście drużyn złożonych z chłop -
ców i dziewczynek w wieku od
jedenastu do czternastu lat: po
osiem dwunastoosobowych z
Rzeczy pospolitej Polskiej (wo je -
wódz twa warmińsko-mazurskiego
i pomorskiego) i z Federacji Ro -
syjskiej (Obwód Kaliningradzki). 

Drugie miejsce to bardzo dobre
osiągnięcie młodych piłkarek z
Olsztynka. Należy dodać, że naj -
lepszą zawodniczką turnieju oka -
zała się nasza uczennica Kornelia
Szczepkowska.

Skład Pereł, srebrnych medalis-
tek: Paulina Ciućmak, Aleksandra
Gala, Daria Gutkowska, Aleksan-
dra Nowicka, Aleksandra Piasec-
ka, Kornelia Szczepkowska, Alicja
Szelugowska, Nikola Szpakowska,
Julia Tymińska, Martyna Hara -
tym, Urszula Wieczorek. Trener
drużyny: Zbigniew Serowiński.
Kierownik drużyny: Radosław
Juszczyk

Na ceremonii zakończenia roz-
grywek obecni byli: Ernest Wy cisz -
kiewicz, dyrektor Centrum Polsko-
Rosyjskiego Porozumienia i Dia-
logu, Marcin Kuchciński, czło nek
Zarządu województwa warmińsko-
mazurskiego, Łukasz Bielewski,
dyrektor Departamentu Współ -
pracy Międzynarodowej z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsz-
tynie oraz gospodarz za wo dów,
burmistrz Jacek Wiśniowski. 

Organizatorzy to  gmina miejs-
ka Lidzbark Warmiński  wraz z
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dia-
logu i Porozumienia  i Termy
Warmińskie.

Zawodniczki oraz trener UKS
Perły Olsztynek składają ser decz -
ne podziękowania Panu Sła-
womirowi Jastrzębowskiemu za
ekskluzywny transport.

Zbigniew Serowiński 

PERŁY NA PODIUM W V MISTRZOSTWACH STREFY MAŁEGO
RUCHU GRANICZNEGO W PIŁCE NOŻNEJ

Przez trzy dni lidzbarski stadion był miejscem zmagań młodych
piłkarzy z Polski i Rosji. To już piąta edycja międzynarodowego tur-
nieju. Perły rozgrywki zakończyły na drugim miejscu. 

Pani Rosemarie Trzaska
wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla Olsztynka”

oraz  rodzinie składamy wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci męża

Śp. Herberta Trzaski
Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

Burmistrz Olsztynka

Artur Wrochna 



Umówiliśmy się na spotkanie,
do którego doszło 7 lutego 2014
roku w mieszkaniu inżyniera Walu-
gi w Olsztynie. Długa i bardzo sym-
patyczna rozmowa pozwoliła mi
poznać niezwykle ciekawego i
wspa niałego człowieka, który
zapisał się również w historii naszej
gminy.

Urodzony w Warszawie w bo ga -
tej inteligenckiej rodzinie, mieszkał
na Pradze, gdzie przeżył oblężenie
Warszawy w 1939 roku. Niedaleko
jego domu, na łąkach, Niemcy us -
ta wili artylerię, która ostrzeliwała
lewobrzeżną, broniącą się Warsza-
wę. Z zainteresowaniem obserwo -
wał niemieckich żołnierzy „pra-
cowicie” niszczących polską sto -
licę. Nie czuł do nich nienawiści,
nawet nie bardzo rozumiał co się
wokół działo, nie odczuwał też stra-
chu i nawet kontaktował się z
wrogimi żołnierzami, stwierdzając
ze zdziwieniem, że wielu z nich
mówiło bardzo dobrze po polsku.

Nastała okrutna okupacyjna
rze czywistość, beztroskie dziecińst-
wo skończyło się i trzeba było wal-
czyć o przetrwanie. Szczególnie
trudne czasy nastały wtedy, kiedy
are sztowano ojca – prawnika. Tra -
fił do obozu koncentracyjnego,
gdzie został zamordowany. Mały
Jurek musiał przenieść się do ro -
dziny mieszkającej w Krakowie.
Uczył się na tajnych kompletach, a
po wojnie kontynuował naukę w
re nomowanym liceum im. Nowod-
worskiego. Szkoła ta reprezento -
wała bardzo wysoki poziom, uczyli
w niej m.in. wykładowcy z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Jego ko le -
gami z klasy byli: Krzysztof
Kozłowski – późniejszy minister

spraw wewnętrznych w rządzie
Tadeusza Mazowieckiego, Woj-
ciech Kilar – jeden z najwybit-
niejszych polskich kompozytorów.
W 1948 roku Jerzy Waluga zdał
maturę i zamierzał studiować w
Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, ale w

realizacji tych planów przeszkodz-
iła inteligencka przeszłość ojca. Po
wielu perypetiach trafił do Olsztyna
jako technik ichtiolog. Ściągnął go
tutaj w 1951 roku profesor Sta nis -
ław Sakowicz, który organizował
wydział rybacki w Wyższej Szkole
Rolniczej w Kortowie. Waluga,
będąc specjalistą od rybactwa, zna -
lazł w Olsztynie pracę, a później
mieszkanie. Od 1958 roku za mie -
sz  kał w pierwszym domu przy ulicy
Profesorskiej. Z okna jego mie sz -
kania rozciągał się sielski widok na
zabudowę podolsztyńskiej wioski.

W okolicach Drwęcka biorą
swój początek źródliska rzeki
Drwęcy. Jest to niemal dziewiczy
teren, na którym znajdują się
ukryte w leśnym gąszczu bystrza
kry stalicznie czystej, źródlanej
wody. Już w dawnych czasach
wykorzystywano moc tutejszej

rzeki. Jej nurt przegrodziły zapory,
przy nich powstały dwa młyny. W
okresie międzywojennym koło
Borowego Młyna inżynierowie nie -
mieccy zbudowali elektrownię wo -
dną, zasilającą w energię elek-
tryczną pobliskie Kiersztanowo. Po
wojnie obiekty te zostały zde-
wastowane. 

Na początku lat 50-tych XX
wieku to piękne miejsce odkrył
inżynier Jan Kostrowicki, ówczes-
ny wojewódzki inspektor rybactwa,
pochodzący z Wilna. Jako specjali -
sta doskonale wyczuł wręcz idealne
warunki do lokalizacji specjalisty-
cznego ośrodka zarybieniowego
ryb łososiowatych – krystalicznie
czysta, zimna woda, dobrze natle-
niona dzięki bystremu nurtowi,
który wtedy wynosił ok. 200 litrów
na sekundę. Jan Kostrowicki był

inicjatorem budowy ośrodka zary-
bieniowego. Otrzymał zgodę z w
Warszawy, opracował projekt i w
1952 roku ruszyła budowa pro -
wadzona przez państwową firmę z
Ostródy. Roboty ziemne wykony-

wali też okoliczni chłopi, przy po -
mo cy łopat i wozów konnych.
Prace ciągnęły się przez kilka lat i
zostały zakończone w grudniu
1956 roku. Fachową opiekę nad
budową ośrodka sprawował Insty-
tut Rybactwa Śródlądowego
Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsz-
tynie. Bywał tutaj dosyć często
ichtiolog Jerzy Waluga, który spra-
wował funkcję kierownika w pier-
wszym okresie istnienia zakładu.

W czasach niemieckich to miej -
sce nie miało nazwy. Ktoś wpadł
na pomysł, żeby wykorzystać nie -
miecką nazwę wąwozu koło obec-
nej leśniczówki Gibała. Diabelski
Dół został przerobiony przez Jana
Kostrowickiego na Czarci Jar. No -
wa nazwa pojawiła się oficjalnie z
chwilą uruchomienia ośrodka zary-
bieniowego.

Największą pasją Jerzego Walu-
gi było fotografowanie. Zdjęcia za -
czął robić od 1956 roku na uczel-
ni. Pierwszy był aparat służbowy.
Miał służyć do robienie zdjęć przy
pro wadzonych w Instytucie Ry bac -
kim badaniach. Z czasem fo to -
grafowanie stało się nie tylko
pracą, ale także hobby. Głównym
ce lem jego zainteresowań był świat
przyrody, dokumentował też ten
stworzony przez człowieka. Robił
dużo zdjęć mikroskopowych
związanych z praca naukową ichti-
ologa. Najwięcej radości dawały
mu jednak zdjęcia przyrodnicze,
głównie o tematyce leśno-wodnej.

Dla potomnych największą
wartość mają zdjęcia obrazujące
zmiany urbanistyczne wielu miast
Warmii i Mazur, głównie Olsztyna.
Jerzy Waluga jest autorem histo-
rycznych już zdjęć Olsztyna z 1965
roku. Zrobił też zdjęcia ruin mau-
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Jerzy Waluga – życie z pasją

Inżyniera Jerzego Walugę poznałem na wieczorze autorskim poświęconym publikacji „Obóz jeniec-
ki Stalag IB Hohenstein” zorganizowanym w Centrum Polsko-Francuskim 25 września 2013 roku. W
trakcie dyskusji, już po części oficjalnej, pan Jerzy Waluga nadmienił, że posiada zdjęcia m.in. mauzo-
leum Tannenbergu, które znajdowało się w pobliżu obozu jenieckiego.
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zoleum Tannenbergu i centrum
Olsztynka na początku lat 60-tych.
W Olsztynku i jego okolicach bywał
często przez kilka lat. Widział ruiny
mauzoleum Tannenbergu w mo -
mencie, kiedy już żadna wieża nie
była cała. Na terenie dawnego
pomnika stały maszyny, przy po -
mocy których przerabiano gruz na
kruszywo. Jerzy Waluga na wspo -
mnienie tych obrazów dosyć ostro

krytykował działania władz pols-
kich. Mimo, że doznał od Niem-
ców bardzo dużo krzywd, to nie
jest żądny zemsty. Uważa, że
należało pozostawić pomnik Tan-
nenbergu jako trwałą ruinę. Była
to ważna pamiątka historyczna i
szkoda, że została bezmyślnie star-
ta z powierzchni ziemi. Pomniki
nie mogą ponosić odpowiedzial-
ności za zbrodnicze czyny konkret-

nych ludzi, a są świadectwem
minio nych czasów, bez względu na
to czy były one chwalebne, czy
tragiczne. 

Przez kilkadziesiąt lat Jerzy
Waluga wykonał mnóstwo zdjęć.
Liczbę zgromadzonych przez sie -
bie klatek zdjęciowych ocenia na
100 tysięcy, w tym około 30 tysię-
cy do fotografie lotnicze wykonane
z wynajmowanego samolotu. Kosz-

ty takich zdjęć były i są bardzo
wysokie. Specjalizował się w robie-
niu zdjęć czarno-białych. W swojej
kolekcji posiada kilkadziesiąt
fotografii dawnego Olsztynka oraz
magicznej przyrody w wąwozie
rzeki Marózki. Jego dorobek był
zamieszczony w wielu publikac-
jach, ostatnio w autorskim albumie
pt. „Olsztyn”.

Bogumił Kuźniewski

Od czasu ostatnich wyborów parlamen-
tarnych minęło już nieco ponad pół roku.
Polityka krajowa często opisywana jest jako
niemająca bezpośredniego wpływu na
sprawy lo kal nej społeczności i jako taka częs-
to pomijana jest w dyskusjach na temat
spraw gminy i po wiatu. Nie jest tak jednak w
każdym przypadku. Przykładem może być
inicjatywa powołania Obrony Terytorialnej
przez obecnego Ministra Obrony Narodowej,
Antoniego Macierewicza. W niedługim czasie
w skład tej formacji wejdą za pewne także
mieszkańcy gminy Olsztynek. Stąd, jak
uważam, słów kilka o tej inicjatywie winno
znaleźć się na łamach naszego lokalnego
periodyku.

Czym więc ma być owa Obrona Terytorial-
na? Będzie to zupełnie nowy komponent pol -
skie go wojska, który złożony z ochotników
pełnić będzie funkcję pomocniczą względem
armii zawodowej. Można więc powiedzieć, że
Obrona Terytorialna (OT) będzie tym dla
armii za wodowej, czym Ochotnicza Straż
Pożarna jest obecnie dla Państwowej Straży
Pożarnej. 

Jak wyjaśnia prof. Romuald Szeremietiew,
jeden z propagatorów idei powołania tej for-
macji, „wojska OT z racji związania z miej -
scem zamieszkania żołnierzy są rodzajem
armii obywatelskiej. Można je z łatwością
użyć do ochro ny ludności i wsparcia władz
cywilnych w sytuacjach kryzysowych takich
jak powodzie czy klęski żywiołowe. Żołnierze
OT, na co dzień w cy wilu, w razie potrzeby są
wzywani przez lokalne władze do wykonywa-
nia zadań ratowni czych, niemilitarnych. W
razie stanu kry zy so wego zmobilizowana jed-
nostka OT podejmuje działania. Obywatele w
mundurach znający teren i sąsiadów będą
działać skutecznie. Po trze ba istnienia sił tery-
torialnych jest bezspor na. Jest to wojsko nie

tylko tańsze od zawodowców, ale może być
liczne i będzie sku teczne w obro nie”.

Można przypuszczać, iż chętnych do takich
jednostek nie będzie brakować. Już teraz
obserwujemy dość szybko rosnącą liczebność
róż ne go rodzaju organizacji paramilitarnych.
Obecny konflikt na Ukrainie jeszcze bardziej
umacnia ten trend. Lokalne społeczności,
chcąc wzmocnić własne poczucie bezpie czeń -
stwa, zaczynają się organizować i coraz częś-
ciej poruszają te mat bezpieczeństwa. Tak
było choćby kilka miesięcy temu w Białym-
stoku, gdzie lokalni przedsiębiorcy zorgani-
zowani w ramach Podla skie go Klubu Biznesu
deklarowali chęć sfinansowania oddziałów
obrony terytorialnej. Z badań społecznych
wiemy, że zdecydowana większość Polaków
(71%) podziela pogląd, że w razie wojny
polscy obywatele cywilni, niezależnie od dzi-
ałań polskiego wojska i państwa, powinni
aktywnie włączyć się do wysiłku zbrojnego i
osobiście wspierać działania wojenne. Co
drugi badany (47%) jest skłonny wstąpić do
formacji obrony terytorialnej i odbywać regu-
larne szkolenia (badania Domu Badawczego
Maison przeprowadzone na zlecenie Warsaw
Enterprise Institute).

Ministerstwo Obrony Narodowej za de kla -
ro wało, że jeszcze w tym roku powstaną trzy
bry gady Obrony Terytorialnej Kraju na
wschodnich granicach, na terenie województw
pod laskie go, lubelskiego i podkarpackiego.
Można do m niemywać, iż w dalszej kolejności
utworzona zostanie brygada w województwie
warmińsko-mazurskim. W tym bataliony i
kompanie OT na terenie naszego powiatu. 

Wojciech Wątły 
z nieformalnej organizacji 

Patriotyczny Olsztynek
wwatly@gmail.com

O Obronie Terytorialnej słów kilka 1050 Rocznica
Chrztu Polski

Chociaż główne obchody 1050. rocznicy
chrztu Polski odbyły się 14 kwietnia, w wielu
miastach i wsiach odbywają się one jeszcze
teraz. Tak też było w Szkole Podstawowej w
Olsztynku. Obchodziliśmy to wydarzenie, po nie -
waż przyjęcie chrztu dało początek obecności
Kościoła Katolickiego i przyczyniło się do pow-
stania naszego państwa.

10 maja pogoda pięknie dopisała, uroczys-
tości odbyły się więc na wewnętrznym dziedz-
ińcu szkoły.  Wśród gości swoją obecnością
zaszczycili nas: proboszcz Parafii NSPJ - ksiądz
Stanisław Pietkiewicz oraz pan Andrzej Argalski
radny Rady Miejskiej w Olsztynku.  Gościem
szczególnym było bractwo rycerskie Konwent
św. Piotra w Olsztynku, które  pomogło nam
przeprowadzić turniej. Nie zabrakło również
rodziców, którzy wspólnie z dziećmi świętowali
to wyjątkowe wydarzenie. Uroczystości miały
charakter interdyscyplinarnego konkursu histo-
ryczno-religijnego. Każdą klasę IV - VI reprezen-
tował jeden uczeń. Grupa starsza koła teatral-
nego „Maliny” zaprezentowała scenkę związaną
z porzuceniem przez Mieszka I wszelkich po -
gań skich zwyczajów, poślubieniem Dąbrówki i
przyjęciem chrztu, a uczniowie z klasy V c
przedstawili trzy fragmenty legend związanych z
początkiem państwa polskiego. Zademonstro -
wane zostały też damskie, męskie i dziecięce
stroje z tamtych czasów. Na zakończenie bract-
wo przygotowało nie lada gratkę. Mogliśmy
zobaczyć jak dawniej walczyli rycerze. 

Impreza bardzo się podobała. Okazuje się, że
historia i religia nie muszą być nudnymi lekcja-
mi, lecz inspirującym i twórczym doświadcze-
niem, które w tym przypadku przybliżyło
uczniom temat kluczowego dla historii Polski
wydarzenia.

Marzena Obuchowicz
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W 2014 roku  na łamach  „ ALBO” (nr 1 i 3)
przybliżałam pos tać publicysty, prozaika i poety
Erwina Kruka. Zwróciłam uwagę na jego ciekawe
„ Szkice z mazurskiego brulionu”. Jeden ze
szkiców, „His tor ia fortepianu Chopina”, szczegól-
nie mnie zaciekawił i pomyślałam sobie, że skoro
mamy w Olsztynku ulicę imienia Fryderyka
Chopina (a właściwie Chopina), to może i warto
przypomnieć postać, osobę urodzoną w Olsz-
tynku i w pewnym sensie związaną ze wspomni-
anym już Fryderykiem Chopinem.

Zacznę więc od cytatu z po wyż szego szkicu
Erwina Kruka: „Czy ktokolwiek słyszał, że syn
rzemieślnika z Olsztynka, co we wczesnym
dzieciństwie wraz z rodzicami przybył do Warsza-
wy, skonstruował ten for tepian, na którym Fry-
deryk Chopin jako dziecko rozpoczął na u kę
gry?”. Okazuje się, że Fryderyk Chopin, jako
genialne dziecko i mło dzieniec, uczył się gry na
instrumencie marki Buchholtz, o czym pi sze edy-
tor „Pism wybranych” Norwida, Juliusz Gomulic-
ki. Tenże edytor wyjaśnia również genezę wiersza
K. C. Norwida pt. „Fortepian Cho pi na”. A było to
tak. Po słynnym zamachu  19 września 1863
roku na namiestnika cara Aleksandra II w
Królestwie Polskim, Fiodora Berga, carscy
żołnierze gwar dyj skie go pułku pie choty
plądrowali i niszczyli wszystko co było w pobliżu
zamachu, czyli również kamienicę - Nowy Świat
nr 67/69. Podczas tej akcji wtargnięto również
do miesz ka nia siostry  Fryderyka Chopina, Izabeli
z Chopinów Barcińskiej i stamtąd wyrzucono
przez okno  i roz bito o bruk pa mią t kowy fortepian
po Chopinie. Wiadomość ta dotarła do Paryża i
w tym samym jeszcze roku C. K. Norwid napisał

swój słynny wiersz „Fortepian Chopina”, w
którym zawarł echa i konsekwencje zamachu.

Kim był ów syn rzemieślnika z Olsztynka? To
był Fryderyk Buchholtz, Polak z wyboru. O nim
pisał kronikarz warszawskiej parafii ewangelicko–
augsburskiej, Eugeniusz  Szulc, który naszkicował
sylwetkę owego Fryderyka Buchholtza za rów no w
publikacji „Ludzie z kręgu Chopina”, jak i w
książce „Cmentarz ewangelicko–augsburski w
Warszawie” i dał pewne wskazanie o miejscu
urodzenia pisząc tak: „16 V 1792 Holsztynek w
Prusach”. Erwin Kruk zaś wyjaśnia tak: „Miejs-
cowości Holsztynek na Mazurach nie ma, ale jest
Olsztynek, który, jak na to są bezsprzeczne
dowody, mó wią cy swą gwarą Mazurzy pow -
szechnie w I połowie XIX wieku nazywali „ Hol-
stynkiem” (polszcząc niemiecką nazwę miastecz-
ka Ho hen stein). Przykładem żywotności tej nazwy
jest drukarz Karol Henryk Hairich i jego
wydawnictwa. Otóż w 1832 roku Hairich
otworzył dru kar nię w Olsztynku, a wydawane
prze zeń druki, zwłaszcza dla Ma zu rów, miały
podane miejsce wydania: „w Holstynku”. W
nekrologu Buchholtza, zamieszczonym w „Kuri-
erze Warszawskim”, tę wersję nazwy uznano za
zbyt mazurzącą i na pi sano: Holsztynek”.

Fryderyk Buchholtz był synem Andrzeja i Ewy
z Pohlów, którzy wraz z synem wyjechali z Olsz-
tynka do Warszawy. Ojciec Fryderyka za wia dywał
powozami i zaprzęgami, czyli był z niemiecka
zwanym „szyrmajstrem”. Sam zaś Fryderyk Buch-
holtz początkowo był czeladnikiem stolarskim.
Opuścił jednak Warszawę i udał się na wędrówkę
po krajach zachodnich i wrócił do niej jako mistrz
rzemiosła z patentem mistrza organów i fortepi-

anu. Poślubił Emilię z Bratyńskich. Wszedł w krąg
kultury polskiej. Współpracował z różnymi kon-
struktorami i wykonywał wciąż nowe instrumenty.
Po 1825 roku, wzorując się na fortepianie przy-
wiezionym z Londynu przez Marię Szymanowską,
produkował już wy łącznie fortepiany  skrzydłowe. 

Wspomniany wyżej  kronikarz, Eugeniusz
Szulc, już po jego śmierci pisał o nim tak: „Wśród
wielu instrumentów, które powstały w jego
wytwórni, bezsprzecznie najbardziej popularny,
unieśmiertelniony przez polską poezję, stał się
historyczny fortepian, na którym Fryderyk
Chopin jako dziecko rozpoczął naukę gry”.

Czytając tę historię nasunęły mi się następu-
jące pytania:

- Czy Fryderyk Buchholz mógłby być godnym
patronem jednej z ulic Olsztynka?,

- A może mógłby zostać pat ro nem olsztyneck-
iej filii szkoły muzycznej?

- Czy, wreszcie, zasługuje choćby na wzmiankę
na głównej stronie Olsztynka w zakładce - Sławni
i zasłużeni, a także na jakieś uwzględnienie w
miejskim muzeum?

Tymi pytaniami kończę swoje przemyślenia i
poddaję je pod ewentualną rozwagę Czytelnikom
w celu dalszej społecznej dyskusji na temat
patronów.

Stanisława Ziątek

SZUKANIE PATRONA

Sejm RP w dniu 1 kwietnia 2016 roku przyjął ustawę o zakazie propagowania komuni-
zmu lub innego ustroju totalitarnego. Samorządy mają rok na uporządkowanie nazw ulic,
pomników itp., czyli wszystkiego co jest sprzeczne z powyższą ustawą . Zauważyłam, że
w Internecie zaczęła się już dyskusja na temat nazw niktórych ulic Olsztynka i dlatego
chcę się w nią włączyć na łamach  „ALBO”

Na ladzie sklepowej jest puszka z

napisem „Na schronisko”, gdzie każdy od -

wie dzający cukiernię może wrzucić parę

zło tych, by pomóc zwierzętom. 

- Postawiłam puszkę po tym jak cała

Polska była poruszona historią psa Bar-

rego - właściciel chciał go zabić, a potem

zakopał jeszcze żywego. Na szczęście udało

się psa uratować. Barrego adoptował

policjant, który go ocalił. Oglądałam jakiś

dokument w telewizji, zobaczyłam schro-

nisko w Tomarynach, te wszystkie psy,

które tam są i po prostu zrobiło mi się ich

żal. Od tego momentu postanowiłam zbier-

ać pieniądze na karmę – wyjaśnia Emilia

Witowicz. 

Odzew był natychmiastowy, klienci od

razu chętnie zaczęli się dorzucać. 

To, że udało się uzbierać aż tyle pokazu-

je jak dobre serca mają ludzie. Wystarczyła

kartką z napisem „na schronisko”. Łącznie

wydaliśmy 1395,06 zł – pokazuje paragon

sklepowy Emilia Witowicz. Ale to nie

koniec, puszka nadal stoi na swoim miejs-

cu i  ludzie nadal wrzucają do niej pie -

niądze.  – Dodatkowo chciałabym zrobić

akcję zbiórki koców, pluszaków – dodaje. 

Aktualnie pod opieką schroniska w

Tomarynach jest 86 psów. A jak wyjaśnia

Emilia Witowicz potrzeby schroniska są

duże – te 400 kg karmy starczy na około 3

tygodnie. – Chciałam też podziękować

wszystkim, którzy dołożyli  swoją cegiełkę

do tej zbiórki – kończy producentka słyn-

nych olsztyneckich jagodzianek. 

B. Wolszczak

Smakosze olsztyneckich jagodzianek pomogli bezdomnym zwierzętom

400 kg karmy, opatrunki i bandaże za łączną kwotę 1395,06 złotych przekazała  schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomarynach
Emilia Witowicz, właścicielka cukierni, w której można kupić słynne olsztyneckie jagodzianki.
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autor 
Czesław 

Kazimierz 
Bandzwołek

NA WESOŁO

Maraton  
Ojciec synowi zadał pytanie

O maratonie jakie ma zdanie
Syn zadowolony, że ojciec jego

Widzi w nim eksperta sportu masowego
Syn tłumaczy maraton na czym polega

Że nawet tysiące w nim ludzi biega
Dla pierwszego na mecie jest nagroda
W ramach trofeum nowiutka „Skoda”

Ojciec się dziwi – to dlaczego
Reszta biegnie, nagroda gdy jest dla jednego

Pokora popłaca
Partnerzy jeśli się nie sprzeczają

Nie znaczy, że wspólne zdanie mają
Po prostu jedno z nich ustępuje

Udając, że pogląd partnera aprobuje
Nie zawsze kłótnia się opłaci

Bowiem na kłótni raczej się traci
Starym przysłowiem się podzielę

Dwie matki ssie pokorne cielę

Rywalizacja
Partie, które z sobą rywalizują

Program starożytny ludziom oferują
Demokratyczna forma oferty na tym polega

Wybrać można igrzyska- zrezygnować z chleba
W większości ludzie się nabierają

Fałszywych proroków ofertę wybierają
Igrzyska skończone a ludzie czują
Że głód im dokucza i się buntują

Igrzysk liderzy –  tu zgodzić się trzeba
Nigdy nie obiecywali ludziom dać chleba
Starego przysłowia żeśmy nie zapomnieli

Dać palec to jeszcze rękę by chcieli

Rocznik się liczy
Lekarz pacjentom, co do niego chodzą

Mówi, że przyjemności najwięcej im szkodzą
Jak chcą być zdrowi i nie chorować

Z niektórych przyjemności muszą zrezygnować
Pacjent jeden z wielu, mówi do lekarza

Z przyjemności dwóch korzysta, na rocznik ich
uważa

Wino i kobiety traktuje z lubością
Dlaczego ma rozstać się z tą przyjemnością

Lekarz nad szczerością tą się pochylił
By w rocznikach się pacjent nie pomylił

W tym roku po raz siedemnasty goś -
cili śmy w Gimnazjum im. Noblistów Pols-
kich w Olsztynku uczniów z 7 szkół gim-
nazjalnych powiatu olsztyńskiego ziem-
skiego. W konkursie wzięło udział 20
uczestników.  

Wszystkich przybyłych przywitała pani
Violetta Panasiuk – Michalak, która przy-
bliżyła zebranym historię „Corridy Or to -
gra ficznej”. Gośćmi honorowymi byli Bur-
mistrz Olsztynka  Artur Wrochna oraz Dy -
rektor Zespołu Administracji Szkół i Przed-
szkoli w Olsztynku  Mirosław Obrębski.

Dyktando opracował pan Wojciech Tań -
ski, konsultant Warmińsko-Ma zur skiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsz-
tynie, od wielu lat współpracujący z naszą
szkołą. W tym roku dyktando nosiło tytuł
„Polscy nobliści”.

Komisja wyłoniła następujących laure-
atów: I miejsce zajęła Pola Świtalska

z Gimnazjum Niepublicznego Stowa rzy -
szenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieś-
cie,  II miejsce – Kaja Kapuścińska z Gim-
nazjum im. Noblistów Polskich w Olsz-
tynku, III miejsce – Klaudia Kurzyńska z
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsz-
tynku. Nagrodę za piękne pismo i tytuł
Mistrza Kaligrafii otrzymała Anita Gra b -
lewska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Dobrym Mieście.

Organizatorami konkursu byli poloniści
i nauczyciele biblioteki.

Być może za rok uda się zaprosić tych
wszystkich, którzy przez 17 lat trwania kon -
kursu byli laureatami i Mistrzami Kaligrafii.
Chcielibyśmy wiedzieć, jak potoczyły się
ich dalsze losy i czy ortografia miała wpływ
na ich życie. Może niektórzy z nich zostali
nauczycielami? 

Do zobaczenia za rok!
Danuta Salamon

Dla współczesnego społeczeństwa
matematyka jest kluczem do sukcesu w
wielu dziedzinach życia. Znajomość ma -
tematyki stwarza możliwość szerszego
dostępu do rynku pracy, a co za tym
idzie, zapewnienia lepszego statusu spo -
łecznego. 

12.05.2016r w Przedszkolu Miejskim
w Olsztynku, odbyła się I Spartakiada
Ma tematyczna. Do zabawy przystąpiły
dzieci 5-6 letnie. Wszystkie zadania wiąza-
ły się z umie jętnością zastosowania
wiedzy matematycznej w praktyce. Dzieci
wykazywały się umiejętnościami: orien-
tacji w przestrzeni, dodawania i odej-
mowania. Ponadto tworzyły i klasyfi ko -
wały zbiory, porównywały ich liczebność,
posługiwały się liczebnikami głównymi i
porządkowymi Udowodniły, że bardzo
dobrze opanowały umiejętności matem-
atyczne i bawiły się przy tym doskonale.

Zadania wykonywane przez dzieci
oceniało jury w składzie:

- Barbara Sternicka – dyrektor Przed-
szkola Miejskiego w Olsztynku

- pastor Marcin Chrząszcz – zastępca
przewodniczącego Rady Rodziców.

Na nasz konkurs wraz z pastorem
Marcinem Chrząszczem po raz drugi
przybyła młodzież – wolontariusze z
Southoport Master’s Commisnou. W prz-
erwie konkursu goście wystąpili z pro-
gramem artystycznym. 

Organizatorzy konkursu: na uczycielki
Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

Teresa Feliszek i Hanna Ploska                      

Z ortografią za pan brat, 
czyli „Corrida Ortograficzna 2016”

Matematyka w przedszkolu
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Z przyjemnością odniosę się do wierszy za war -
tych w dwóch zbiórkach autorki. Pierwszy, de -
biutancki nosi tytuł „Cztery pory roku”, drugi  z
marca 2014 roku- „ Czy to mi się śniło?”.

Tytuły obydwu zbiorków są bardzo wymowne,
odzwierciedlają bowiem zarówno treść wierszy,
jak i odkrywają cząstkę osobowości autorki, prze -
de wszystkim jej pasję twórczej pracy nad słowem
poetyckim.

Jan Parandowski określał pisanie jako swego
rodzaju misterium. Jest to rzeczywiście – uświęco -
na wysiłkiem umysłowym praca nad zatrzy-
maniem słowa, nad utrwaleniem myśli i uczuć,
obrazu duszy człowieka, jego spojrzenia na
otaczający świat. Pokazania go takim, jaki jest lub
wykreowania innego- na miarę wyobraźni twórcy. 

„Zaglądamy czasem w tę zagadkową prze s -
trzeń, malowaną uczuciem, kreśloną słowem poe-
tyckim”- pisał jeszcze niedawno olsztynecki poeta
i nauczyciel, młody człowiek, ś. p. Marek Damagalski.

Spójrzmy więc głębiej w tę przestrzeń poety-
cką Stefanii Zdziechowskiej, w zaczarowany świat
jej wierszy pisanych językiem zrozumiałym, pro s -
tym, bliskim, trafnie oddającym myśli i uczucia
autorki. W wierszu „Podróże w wyobraźni” ona
sama wyznaje: „Językiem duszy rozmawiam”.
Ten piękny metaforyczny zwrot mówi o szczeroś-
ci, otwartości, o zatroskaniu wieloma ważnymi w
życiu sprawami; np. w wierszu „Modlitwa” jest to
prośba do Boga.

„Panie Boże, wskrześ w nas wiarę
Ducha łaski zaszczep w nas
No i trochę swej miłości
Dolej Panie Boże nam”

W tej poezji jest zwykłość rzeczy i zdarzeń,
codzienność – słusznie zauważa Elżbieta Siecheń
– Kopyść w swej wypowiedzi do drugiego zbiorku
wierszy przyjaciółki. Pozwolę sobie na dodanie
jeszcze jednej zalety utworów Stefanii Zdzie -
chowskiej. Obok zwykłości wymienię niezwykłość,
bo te kilku – lub co najwyżej – kilkunastowersowe
utwory mieszczą tak dużo obrazów codzienności,
czasem nawet monotonii  kolejnych dni w roku,
od przednówka aż po święta Bożego Narodzenia.
Stąd jakże trafny tytuł „Cztery pory roku”! Ową
zwyczajność, codzienność, zmieniającą się wraz z
porami roku, uczyniła autorka motywem wierszy,
np. o grzybobraniu, powodzi, mgle, o spacerze w
lesie, o płonącej stodole, o niedzielnym obiedzie,
o tradycji związanej ze świętami Bożego Naro-
dzenia czy Wielkanocy, o Święcie Zmarłych. O
tym wszystkim, co ważne w życiu i co jest prze ka -
zywane w tradycyjnej polskiej rodzinie, pisze Ste-
fania Zdziechowska w wierszach  „Roraty”,
„Życzenia Wielkanocne”, „Wigilia”, „Przepis na
pie rogi wigilijne”. Rodzinny dom i osoby, tak
zawsze bliskie jak babcia znajdują należny sza-
cunek w tekstach autorki. Sentymentalne pow -
roty do korzeni sięgają ziemi wileńskiej, rodzin-
nych stron przodków, bo przecież w Serafini -
szkach k. Trok pozostała rodzina. O wielkiej tęs-
knocie do utraconej ziemi rodziców i dziadków
pisze Stefania Zdziechowska w wierszach:
„Ziemia wileńska”, „Serafiniszki” czy „Gościna na

Wileńszczyźnie”. Szczególnie w tych dwóch ostat-
nich autorka umieściła zapomniane już, niestety,
wyrazy z gwary wileńskiej,  takie jak „rojsty”
podmokłe bagienne okolice „kwaszenina”, „czy-
buryki”, „kumpiak”. „kindziuk”, „kibiny”, „cyp-
iliny”.

Językiem duszy rozmawiam... Przywołuję
słowa autorki, aby pokazać, że nacechowane
emocjonalnie wiersze mówią, co gra w duszy
piszącej, jakie są jej marzenia i oczekiwania.
Zacytuję w tym miejscu fragment radosnego
utworu „Tylko wiosna”:

Moje troski niech
W sasanki obsadzi
Ciepłe słonko z oczu
Łzy osuszy
Niech jak oracz ziemię
Pługiem wywróci
Niech zasieje w nim
Ziarno nadziei
W wiarę umocni większą
Niech majowy deszcz zrosi
By nareszcie narodziło się piękno.
To o wiośnie, a o innych porach roku, których

piękno trzeba umieć zauważać, pisze pani Stefa-
nia np. w „Jesiennej piosence”, l irycznym
utworze z wyraźną sekwencją o nieubłagalnym
prawie przemijania, o doznaniach wyrosłych z
uczucia żalu za uciekającym czasem. To jest,
moim zdaniem, jeden z piękniejszych, dojrzałych
utworów.

Jesienna piosenka
Wszystko wokół snuje się ponuro
Nawet ptaki mi fruwają w górze

Trzy akacje stoją opuszczone
Woda ścieka po pięknych koronach
Z deszczem ciężko opadają liście
Leżą martwe pod drzewami wszystkie

Przemijania przyszła pora szybko
Bo czas płynie nieubłagalnie
Tak jak w życiu tak też i w przyrodzie
Wiosna jawi się kwiatami
Jesień deszczowymi chmurami.

Jest taki wiersz Stefanii Zdziechowskiej –bez
tytułu- poświęcony bliskim zmarłym, którego frag-
ment  brzmi następująco:

Jak krótko na świecie z gościny się cieszymy
Jak mało za życia o siebie walczymy
Jak wiele niezgody złości i przekleństwa
By powiedzieć – kocham – mało kto pamięta

Autorka niezwykle sugestywnie mówi o
sprawach natury etycznej, w tym o miłości do
drugiego człowieka, mocno eksponowanej np. w
liryce ks. Jana Twardowskiego. Jego zwrot
„Uczmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”
już na stałe zakorzenił się w języku polskim.

Stefania Zdziechowska napisała sporo wierszy
sławiących radość człowieka jaką daje obcowanie
z przyrodą. Aprobatę dla takiej postawy wyraziła
w utworze o kolorowym maju. 

Maju piękny urodziwy
Świeżo pachniesz co dzień
Z rana

Ty malujesz kolor żywy
W polu grzędach
Na polanach
Bzy w bukiety się zbierają
Czas miłości i spacerów

Ty mój maju rozkwiecony
Śpiewem ptaków weselony
Ciepłym słonkiem
Barwisz twarze
Dni radości dajesz w darze.

Darowane dni radości wiążą się także ze
spełnieniem marzeń, a o nich np. mówi wiersz pt.
„Ciągle czekam”.

Czekam na wiosnę,
Na jesień  też.
Czekam na słońce
Także na deszcz.
Czekam na ciebie,
Na radość
Gest
Czekam na szczęście
I szczery śmiech.
Życie to ciągłe czekanie jest –
Od narodzin
Aż po dni kres.

Pisarz Wiesław Myśliwski przekazał następu-
jącą sentencję (w powieści „Ostatnie rozdanie”):

„Wyobraźnia człowieka nie zna granic
wiekowych, ona dopiero zaczyna rozkwitać, gdy
ma się co najmniej pół życia za sobą. A szczęście?
No cóż, często okazuje się ono płonnym, ulotnym
uczuciem. A może tylko mglistym marzeniem?
Sennym marzeniem? O tym właśnie są następu-
jące strofy utworu „Senne marzenia”:

Światła pogasły i zasnął świat
W okna zagląda księżyc z milionem gwiazd
Marzenia senne zmieniają się w film
Jam główny aktor jest w życiu tym

Przeróżne role w snach mych odgrywam
Raz jestem gapiem, raz coś przeżywam
To chwile grozy we śnie moim mam
Niekiedy nawet jest wielka miłość
Budzę się raptem w tym uniesieniu
I kołdrę tulę  na swym ramieniu.

Wiersz kończy się humorystycznie, a ten celny
dowcip o przytulaniu kołdry ... daje wiele do
myślenia. Zapowiadało się niezwykle romanty-
cznie... Pani Stefania ma duże poczucie humoru,
czego świadectwem jest również wiersz „Czy to
starość?”, pełen autoironii wobec samej siebie w
dojrzałym wieku.

Podsumowując powyższe skromne rozważa-
nia, posłużę się fragmentem znanego wiersza
Leopolda Staffa „Ars poetica”, w którym ten
wybitny poeta klasyk zawarł przesłanie
adresowane do ludzi pióra.

I niech wiersz, co ze strun się toczy
Będzie, przybrawszy rytm i dźwięki,
Tak jasny jak spojrzenie w oczy
I prosty jak podanie ręki.

Owa prostota przekazu poetyckiego staje się w
wierszach Stefanii Zdziechowskiej ich nieza-
przeczalną wartością. Życzę debiutującej poetce
weny pisarskiej i  ciekawych wycieczek po
ścieżkach własnej bogatej wyobraźni.

Alicja Chrzanowska

OPLĄTANI POEZJĄ

Twórcza emerytka

Do olsztyneckiego grona „oplątanych poezją”, czyli pozytywnie zakręconych – jeśli
posłużyć się nowym zwrotem języka polskiego- dołączyła pani Stefania Zdziechowska.
Mieszkanka Stawigudy, utalentowana artystycznie osoba, w swoim środowisku znana jako
poetka i malarka. Dodać należy – doskonaląca plastyczne i poetyckie uzdolnienia.



Nr 4 (238) Czerwiec 2016 r. Strona 11

Badania te pokazały, że co trzeci uczeń
(prawie 35%) ogranicza swój ruch tylko do
lekcji wychowania fizycznego. Przeciętny gim -
naz jalista przeznacza na aktywność fizyczną
około godziny dziennie – mniej niż na kom-
puter czy na życie towarzyskie. Badania po ka -
zały, że niechęć do „wuefu” wśród gimnazjali -
stów ma swoje apogeum w drugiej klasie i
wynika przede wszystkim z doświadczeń ucz-
nia nabytych na lekcjach wychowania fizycz -
nego w trakcie pierwszego roku nauki w gim-
nazjum.

Z drugiej strony badania pokazały, że mło -
dzi ludzie potrzebują i poszukują autorytetów
wśród dorosłych. Znaczna część badanej mło -
dzieży przyznała, że zaczęła aktywnie uprawiać
sport ze względu na zafascynowanie jakimś
sportowcem. Z deklaracji pytanych wynikało,
że to właśnie znani sportowcy mogą sku te cz -
nie wpływać na zmiany postaw mło dzieży.

Dlatego też „Kumulacja Aktywności”  wy -
cho dzi naprzeciw problemom wskazanym w
badaniach i odpowiada na potrzeby młodych
ludzi. Jego celem jest zachęcenie gimnazjal-
istów do aktywności fizycznej poprzez umożli-
wienie im treningu pod okiem prawdziwego
sportowego mistrza.

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsz-
tynku wzięło udział w trzeciej edycji „Kumu-
lacji Aktywności”, trwającej od września 2015
r. do kwietnia 2016 r. W całej Polsce aż pięć -
dzie sięciu wyłonionych w konkursie Mistrzów
Sportu prowadziło bezpłatne, oryginalne  i
innowacyjne zajęcia dla gimnazjalistów. W
naszej szkole zajęcia dla 20 uczniów prowadził
utytułowany olsztynecki żeglarz Wacław Szu -
kiel. Kajakarstwo, aqua fit, judo, joga, zumba
fit, żeglarstwo, narciarstwo, aikido – to tylko

niektóre dyscypliny, w których młodzież
spróbowała swoich sił i przekonała się, że
sport to przyjemność i zabawa. 

Program kierowany był również do rodz-
iców i nauczycieli, bo właśnie oni odgrywają
klu czową rolę w utrwalaniu prosportowych
postaw młodzieży (m. in. spotkanie
z dietetykiem).

Po zakończeniu programu, każde gimna -
zjum miało szansę zgłosić swoją szkołę do
turnieju „Szkolna Kumulacja Aktywności –
ćwicz z mistrzem”, który odbył się 20 maja
2016 r. na terenie Akademii Wychowania Fizy-
cznego w Warszawie. W tej wyjątkowej im pre -
zie sportowej młodzież gimnazjalna miała
niepowtarzalną okazję, by spróbować swoich
sił w różnych dyscyplinach, pod okiem uty-

tułowanych sportowców. Młodzi zawodnicy
wystartowali w biegu na 1 500 i 2 500 m oraz
wzięli udział w rywalizacji na urozmaiconych
sportowych stacjach: judo, karate, wioślarstwo,
kolarstwo, zapasy, koszykówka, siatkówka,
łucznictwo, piłka nożna, hokej na trawie i
wiele innych. Zawodnicy mogli wykazać się nie
tylko sprawnością fizyczną, ale także wiedzą o
sporcie. Sędziami i trenerami na poszczegól-
nych stoiskach sportowych byli utytułowani
polscy sportowcy, którzy współpracowali z fun-
dacją w 3. edycji programu „Kumulacja Akty-
wności”.

Każda szkoła zaproszona do udziału w
turnieju mogła wystawić drużynę składającą
się z 20 uczniów i 2 opiekunów. 

Wśród 400 gimnazjalistów z 19 szkół z całej
Polski, którzy spróbowali swoich sił na 20
sportowych stacjach pod okiem mistrzów
sportu „Kumulacji Aktywności”, było również
Gimnazjum im. Noblistów Polskich. 

Więcej informacji o sportowcach biorących
udział w programie oraz turnieju i ich osiąg-

nięciach na stronie: kumulacjaaktywnosci.pl.
Oprac. Ewa Siemianowska

„Kumulacja Aktywności”

Program „Kumulacja Aktywności” został zainaugurowany przez Fundację LOTTO Milion
Marzeń we wrześniu 2013 roku. Punktem wyjścia do opracowania koncepcji programu
były wnioski z badań dotyczących postaw i opinii młodzieży gimnazjalnej w odniesieniu
do aktywności sportowej, przeprowadzonych w 2012 roku przez Centrum Badania Opinii
Społecznej na zlecenie Fundacji LOTTO Milion Marzeń.

Taki festyn to wspa -
niała forma wypoczynku
dla całych rodzin. To rów -
nież doskonała okazja do
integracji.  Dorośli po ka -
zują młodszym, w jaki
sposób można wspólnie
się bawić. 

Główną atrakcją fes-
t ynu były występy na -
szych dzieci. Dzieci śpie -
wały piosenki, recytowały
wier szyki, tańczyły.  Wszys -
tko to podobało się pub-
liczności. Występy dzieci

przeplatane były różnymi
konkursami. Było przy
tym dużo radości i śmie -
chu. 

Pragnę serdecznie po -
dziękować wszystkim,
którzy włączyli się w or -
ganizację festynu, a szcze -
 gólne podziękowania
kieruję do sponorów na -
szej zabawy.  Niektórzy z
nich wsparli nasze działa-
nia nie po raz pierwszy.

Jolanta Wieczorek

Festyn rodzinny w Mierkach

21 maja na boisku szkolnym przy Szkole Filialnej
w Mierkach odbył się festyn rodzinny, w któ rym
uczestniczyła cała społeczność lokalna. 



Strona 12                                                                                                                                                                      Nr 4 (238) Czerwiec 2016 r.

O kobietach nie tylko 8 marca

Jedną z takich matek , której syl-
wetkę warto przybliżyć, jest Barbara
z Majewskich Mickiewiczowa, matka
naszego wieszcza narodowego
Adama Mickiewicza. Same naro-
dziny wieszcza były mocno symbol-
iczne, bo w Wigilię Bożego Naro-
dzenia i stąd imię Adam. Na temat
miejsca urodzenia  Adama Mick-
iewicza są różne zdania history ków,
podaje się np: Zaosie, Nowogródek,
karczmę Wygoda czy folwark Osso-
ciec  k/ Zaosia, jak i Litówkę – wios-
ka na przedmieściu Nowogródka.
Najstarszy brat Ada ma , Franciszek,
opisuje je tak: „Rozwiązanie matki
przypadło w drodze, rychlej niż się
spodziewano. Zaszło to w jakiejś
samotnie nad drogą położonej kar-
czmie, tak nędznej, że nawet stołu
nie było, na którym by można nowo
narodzone dziecko położyć w
pieluszki.(...) brak stołu zastąpił
foliant dzieł Krasickiego – jak gdyby
przepowiednia przyszłości
wchodzącego w świat w taki sposób
dziecięcia...”. Ksiądz biskup Ignacy
Krasicki był m.in. autorem słów
hymnu „Święta miłości kochanej
ojczyzny” i to według przywiązy-
wanej wagi do symboliki rzutowało
na przyszłe życie Adama Mick-
iewicza. Barbara Mickiewiczowa
urodziła pięciu synów, ale przeżyło

czterech.  A jaką była matką? Zięć
jednego z synów, Aleksandra Mick-
iewicza, znany adwokat, Zygmunt
Święcicki,  w swych „Wspom -
nieniach” pisał tak: „Wszyscy syn-
owie mieli dziwny kult i tkliwość do
matki, o której i w późnym wieku
nie mogli wspominać bez
rozrzewnienia”. Badacze podkreśla-
ją, że wpływowi matki zaw dzięczał
Adam Mickiewicz kult do Najświęt-
szej Maryi Panny. Opo wia dał swym
dzieciom i przyjaciołom, że jako
niesforny kilkulatek wyleciał przez
okno i o mało się nie zabił. Mat ka,
porwawszy go na ręce, uklękła
przed wizerunkiem Matki Bożej
Nowogródzkiej. Z tego wspom-
nienia zrodziły się strofy inwokacji
„Pana Tadeusza”, znane Polakom
również  jako modlitwa
najserdeczniejsza: „Panno  Święta,
/co Jasnej bronisz Częstochowy/ I
w Ostrej świecisz Bramie! /Ty, co
gród zamkowy/ Nowogródzki
ochraniasz /z jego wiernym ludem,
/Jak mnie dziecko/ do zdrowia
przywróciłaś cudem /(...)Tak nas
powrócisz cudem/ na Ojczyzny
łono”. Zanim Adam rozpoczął
edukację w szkole Ojców Do mi ni -
kanów w Nowogródku, czuwała nad
nią matka, o czym pisał młodszy
brat poety- Aleksander. Ona to

nauczyła go codziennego pacierza,
zamiłowania do wszystkiego co
dobre, następnie katechizmu, kilku
bajek Krasickiego na pamięć.
Ćwiczyła go w pisaniu alfabetu, bo
narzekała, że pisze jak kura
pazurem. Sam poeta  wspomina, że
matka stworzyła dom pełen szczęś-
cia i lata dzieciństwa określa jako
„sielskie – anielskie”. Dom był pełen
oswojonych zwierząt i ptaków. Wiec-
zorem terkotały kołowrotki u cze -
ladzi, dzieci słuchały z zapartym
tchem baśni o dzwonach zatopi-
onego miasta, bijących pod jeziorny-
mi wodami Świtezi. To na podstaw-
ie tych wspomnień powstała ballada
pt. „Świteź”.

Po Barbarze Mickiewiczowej po -
został jedyny list matczyny pisany do
syna Aleksandra, w którym na
zakończenie pisała : „Bądź zdrów!
Niech cię Bóg błogosławi. Życzę ci
wszystkiego dobra – kochająca
matka”. I właśnie na podstawie tego
listu , słynny kanadyjski grafolog-
prof. J.Ch.Gille – scharakteryzował
Barbarę Mickiewiczową tak: „kobi-
eta spokojna, harmonijna, skoncen-
trowana, mająca zdrowy rozsądek,
zmysł organizacyjny, ale też uczucie,
powagę, idealizm”. Dodał, że studi-
um grafologiczne pisma wskazuje
na silną osobowość i duże bogactwo
wewnętrzne. Pani Barbara nie miała
łatwego życia z krewkim mał żon -
kiem, porywczym i uwikłanym w

liczne procesy. Ale tych dwoje ludzi
– tak zdawałoby się odmiennych –
stanowiło stadło zgodne, kochające
się i szczęśliwe. Tak oceniał przez
pryzmat miłości synowskiej swoich
rodziców najstarszy syn Franciszek
w swym „Pamiętniku”. W domost-
wie państwa Barbary i Mikołaja
Mickiewiczów bywali tajemni emis-
ariusze, zwani kapturnikami, bo
pojawiali się w zakonnych kap-
turach, jak ksiądz Robak w „Panu
Tadeuszu”. Konspiracyjną kore-
spondencję przechowywała pani
Barbara i dlatego  mąż nazywał ją
„archiwistką”. Po śmierci męża
została sama z czterema synami.
Wyrzucona ze swego dworku w
grudniu 1812 roku za liczne długi, w
których pogrążyły rodzinę niefor-
tunne interesy męża, przeniosła się
do biednej drewnianej oficynki.
Prawdziwą podporą matki był najs-
tarszy Franciszek, niezwykle dzielny i
pracowity. Mimo  ciężkiej sytuacji,
pani Barbara walczyła o wykształce-
nie synów, mając na uwadze słowa
zmarłego męża, że gdy zginie
majątek, edukacja zawsze przydać
się może. Niestety, bardzo skromne
warunki życiowe odbijały się nieko-
rzystnie na jej zdrowiu, coraz częś-
ciej chorowała. Zmarła 9 październi-
ka 1820 roku i pochowana została
obok męża, na cmentarzu Do mi ni -
kanów w Nowogródku. Adam Mick-
iewicz  ogarnięty wielkim smutkiem
napisał, że była jego największą
osłodą i pociechą. Mając ciągle w
pamięci swoją matkę, latem 1830
roku, napisał patetyczny i patrioty-
czny wiersz „ Do Matki Polki”. Wier-
sz miał charakter wezwania. Poeta
zwracał się do matki  jako wy cho -
wawczyni młodego Polaka, który
powinien być gotowy do patrioty-
cznych czynów, a było to przed
wybuchem Powstania Listopad-
owego. 

Śmierć matki  nie zniweczyła
więzi między jej synami. Do końca
utrzymywali ze sobą kontakt. Fran-
ciszek odznaczony Krzyżem Virtuti
Militari za bohaterstwo w Powstaniu
Listopadowym dokonał żywota w
Wielkopolsce. Szablę powstańczą
przekazał jednemu z synów Adama,
mówiąc : „Pisz, myśl po polsku, czy-
taj dzieła swego ojca i rozmyślaj nad
nimi, trzeba byś znał duszę polską”.

Stanisława Ziątek

MATKA

Maj obfitował w święta. Jednym z najmilszych jest Dzień Matki, przypadający w Polsce na
26 maja. Czytając różne pamiętniki i życiorysy sławnych ludzi często znajdujemy wyznania
czy informacje o szczególnym znaczeniu matki w ich życiu. 

Remont pomnika Adama Mickiewicza na ulicy Krakowskie Przedmiescie w WarszawieRemont pomnika Adama Mickiewicza na ulicy Krakowskie Przedmiescie w Warszawie
(1978). Fot. Jacek Barcz / FORUM(1978). Fot. Jacek Barcz / FORUM
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P s y c h o l o g
Oferuję profesjonalną pomoc osobom zmagającym się  z problemami natury emocjonalnej,

zaburzeniami psychicznymi (schizofrenia, zaburzenia osobowości, nerwice, depresja i inne),
zaburzeniami odżywiania,uzależnieniem, problemami wychowawczymi  i innymi trudnymi sytuacjami
życiowymi.  Przyjmuję w Olsztynie i Olsztynku.

tel. 883 047 309,  www.olsztynpsycholog.pl

mgr Kamil Jarmoszuk

Założeniem programu INTEGRACYJNE
SPOTKANIA KULINARNE, realizowanego
we współpracy z MOPS w Olsztynku było
zaangażowanie młodzieży, szczególnie z
rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
oraz osób o różnym stopniu upośledzenia
umysłowego do poznawania tajników sztuki
kulinarnej, technik kulinarnych i nowych
trendów we współczesnej gastronomii. Real-
izacja programu pozwoliła na poszerzenie
wiedzy i umiejętności w zakresie zdrowego
żywienia i odżywiania się, poznanie kuchni
innych narodów oraz wpłynęła na integrację
młodzieży o różnym stopniu rozwoju intelektu-
alnego, ukazała różne kierunki spędzania
czasu wolnego, pozwoliła wyrazić siebie,
otworzyć na inność i odrzucenie społeczne.

Bardzo duży nacisk w realizacji projektu był
położony na zwiększanie zdolności do pokony-
wania trudności w życiu codziennym, unikaniu
stosowania środków uzależniających, sprzyja-
niu nawiązywania i utrzymania dobrych relacji
z innymi ludźmi oraz aktywnemu udziałowi w
życiu społecznym, niezależnie od stopnia nie -
peł nosprawności.

W programie udział wzięło 24 uczniów ZS

w Olsztynku (Technikum Hotelarsko-Gastro-

nomiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy cho wa w -

czego w Bartoszycach
W projekcie zaangażowani byli uczniowie

bezpośrednio realizujący i przygotowujący
zadania projektu, materiały dydaktyczne oraz

zajmujący się oprawą multimedialną, a także
uczniowie obserwujący wykonywane zadania.

Zadanie zrealizowano w SOS-W w Barto -
szycach oraz w ZS im. K. C. Mrongowiusza w
Olsztynku

Przeprowadzone działania cieszyły się og -
rom nym zainteresowaniem uczniów, Były re a -
l i zowane wśród młodzieży uczącej się w
szkołach gastronomicznych i pozwoliły na
poszerzenie wiedzy i umiejętności znacznie
wykraczających  poza podstawę programową
realizowaną w szkole. Uczniowie chętnie brali
udział w warsztatach oraz innych przedsięwzięci-
ach i zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych.

Ewa Podhajna

Nauczyciel Zespołu Szkół w Olsztynku

INTEGRACYJNE SPOTKANIA KULINARNE

Uroczystość rozpoczęliśmy
teatrzykiem pt. „Dobre wy -
cho wa nie” w wykonaniu pań -
stwa Korzunowiczów.

Jednak najważniejsze nies -
po dzianki czekały na przed-
szkolaków na naszym pod-
wórku. Przywitał ich tu we so -
łymi rytmami zespół per -
kusyjny – „Wariatki” z MDK-
u. Później nasze pociechy
mogły obejrzeć strażaków w
akcji i  same poczuć się jak

strażacy, biorąc udział w
„gaszeniu po żaru”.

Gościliśmy również pra-
cowników Nadleśnictwa Olsz-
tynek, którzy przybyli do nas
z „Lasem w szkatułce”, czyli
mobilnym stoiskiem eduka-
cyjnym. Po obiedzie i krótkim
odpoczynku dzieci bawiły się
w rytmach muzyki disco, miłą
niespodzianką były również
prezenty dla wszystkich oraz
pyszne cytrynowe ciasto ufun-

dowane przez sponsorów i
Radę Rodziców.

Ech… co to był za dzień.. .
Serdeczne podziękowa-

nia składamy: Panu Dariuszo -
wi Krzy ża now s kiemu- nad -
leśniczemu oraz pracow ni -
kom Nad leś nictwa Olszty -
nek,Emilii i Darkowi Witowicz,
Marcie i  Jakubowi Ur ba -
nowicz, Zbigniewowi Chrza -
nowskiemu i zespołowi
„Wariatki”z MDK,Mariuszowi
Wasiołkowskiemu i Markowi
Wilkowi oraz Radzie Rodz-
iców Przedszkola Miejskiego
w Olsztynku

Organizatorki:
Hanna Płoska, Iwona

Grzeszczak, 
Bożena Szymańska

Dzień Dziecka w Przedszkolu 
Miejskim w Olsztynku

Mimo, iż Dzieci są dla nas najważniejsze przez cały
rok, to jednak 1 czerwca różni się od pozostałych dni. W
naszym przedszkolu, jak zawsze, na nasze SKARBY cze-
kało wiele atrakcji. 

10 maja 2016 roku uczniowie Szkoły Filial-

nej w Królikowie wyjechali na wycieczkę do

Mega Parku w Grudziądzu dofinansowaną z

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych.

Oferta w ramach wykupionego pakietu

zawierała zwiedzanie najstarszego i najwięk-

szego  miasteczka westernowego w Polsce

KANSASCITY, morskich głębin z kapitanem

Jackiem, magicznej krainy bajek, baśni i leg-

end, Parku Jurajskiego. Ostatnim i najbardziej

emocjonującym doznaniem dla uczniów był

lunapark. 

Współautor programu 

Barbara Wysocka  
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7 maja – występy zespołów: Szarlotka, Wari-
atki oraz Studia Tanecznego Fantazja w Szpi-
talu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce.

8 maja – występy zespołów: Szarlotka, Wari-
atki oraz Drums Alive w Stawigudzie.

13 maja - Przegląd Teatrów Szkolnych AR -
LE KIN 2016 - 13 piątek nie okazał się pe cho -
wy dla uczestników Przeglądu Teatrów Szkol-
nych ARLEKIN 2016. Swoimi występami
sprawili nie lada wyzwanie jurorom. Poziom
był bardzo wysoki, co sprawiło, że oceniające
musiały długo debatować nad kolejnością na
podium. Z najbardziej uśmiechniętymi twarza-
mi oraz nagrodami za pierwsze miejsce w
naszym przeglądzie wyjeżdżała grupa teatralna
"Igraszka" z Gminnego Centrum w Sambo ro -
wie. Nagroda za drugie miejsce trafiła do grupy
"Bravo" z Zespołu Szkół w Dywitach, a trzecie
miejsce zdobyła grupa "Pierwsze kroki" z
Pałacu Młodzieży w Olsztynie. Naszą gminę
reprezentowały "Biedroneczki" ze Szkoły Filial-
nej w Mierkach prezentujące prześmieszny
skecz "Babcia i wnuczka". Dziękujemy wszys-
tkim przybyłym za piękne prezentacje i gratulu-
jemy wyśmienitych umiejętności.

19 maja – Gminne i Rejonowe Eliminacje
XXXIV Konkursu Recytatorskiego "Spotkania
z Poezją" 2016. W gminnych eliminacjach
zwyciężyli: kategoria I-III - Roksana Śmigielska
oraz Blanka Wróblewska, kategoria IV-VI -
Klaudia Głowacka, Oliwia Tracz oraz Alicja
Owsianka, kategoria Gimnazjum - Julia Kas -
prowicz oraz Julia Wilczewska.

Zwycięzcy zmierzyli się w eliminacjach re jo -
nowych z reprezentantami gminy Stawiguda.

Do wojewódzkiego konkursu w Olsztynie
zakwalifikowali się: kategoria I-III - Blanka
Wróblewska, kategoria IV-VI -  Eulalia
Kołakowska, kategoria Gimnazjum - Julia
Wilczewska

21 maja - Nasze zespoły Szarlotka oraz Sec-
ond Personality reprezentowały Olsztynek na
festiwalu Miast Cittaslow w Lubawie.

24 maja - W Gimnazjum Stowarzyszenia
Przy jaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Paw -
ła II w Olsztynku odbyły się dwie ważne uro czy -
s tości:  nadanie i poświęcenie sztandaru oraz
otwarcie nowej siedziby szkoły. Miejski Dom
Kultury  włączył się w organizację tego wy da -
rzenia, zapewniliśmy obsługę techniczną, oraz
wspólnie z młodzieżą - przygotowaliśmy część
artystyczną.

28 maja – „PLATYNOWA MAJÓWKA” –
festyn zorganizowany przez Sołectwo Platyny,
MDK zapewnił program oraz technikę
sceniczną. Odbyły się liczne konkursy, mecze
towarzyskie, pokaz  I luzjonisty, pokazy
strażackie, konkursy plastyczne. Wystąpiły
zespoły:  Wariatki, Studio Taneczne FANTAZ-
JA i Studio Wokalne P.Marii.

1 czerwca – „Światowe Dni Bajki”. Podob-
nie jak w ubiegłym roku, imprezę organizowal-
iśmy wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną.
Więcej w numerze!

1 czerwca – występy zespołów z MDK
(Wariatki,  Second Personality) na festynie w
Gimnazjum im. Noblistów Polskich 

3 czerwca – Kabaret ANI MRU MRU w
Olsztynku. Przy pełnej sali wystąpił jeden z
najbardziej znanych kabaretów w naszym kraju
z nowym programem „SKURCZ”.

4 czerwca – Miejski Dom Kultury został
poproszony po raz kolejny o przygotowanie
programu oraz techniki scenicznej na 20
Osiedlowy Festyn z okazji Dnia Dziecka na
Osiedlu KORMORAN w Olsztynie. Tym razem
bawiliśmy się „POD PIRACKĄ BANDERĄ”.
Przeprowadziliśmy wiele konkursów o tem-
atyce marynistycznej, naukę tańca,  wystąpiły
też  zespoły z MDK – Wariatki ,  Studio
Wokalne P.Marii oraz Studio Taneczne FAN-
TAZJA.

4 czerwca – Alicja Warcholak i Paulina
Świętoń z koła nauki gry na gitarze wzięły udzi-
ał w organizowanym przez Pałac Młodzieży w
OlsztynieOgólnopolskim Konkursie Gitar Kla -
sy cznych

11 czerwca – Festyn w Waplewie – zespół
Szarlotka

11 czerwca – Festyn w Przedszkolu
Miejskim – Studio Taneczne FANTAZJA

11 czerwca – Festyn w Lichtajnach „Pod
piracką banderą”, wspólnie z dziećmi i ich ro -
dzi cami wybraliśmy się w podróż po morzach i
oce anach, wystąpiło Studio Wokalne P.Marii
oraz Studio Taneczne FANTAZJA

12 czerwca – Festyn na sportowo w Ame -
ryce – wspólnie z pensjonariuszami Szpitala i
ich rodzicami oraz licznie przybyłymi gośćmi
bawiliśmy się przez całe popołudnie. Współ -
orga nizatorem i głównym sponsorem była
firma Michelin a pracownicy/wolontariusze z
tej firmy przeprowadzali wiele konkurencji.
Nasz Dom Kultury reprezentowali: zespół Sec-
ond Personality, Studio Taneczne FANTAZJA
oraz Studio Taneczne FANTAZJA. Impreza za -
koń czyła się wspólnym ogniskiem z kiełbaskami.

12 czerwca – Popis uczestników koła nauki
gry na gitarze. Widownią były głównie rodziny
gitarzystów, a raczej gitarzystek, bo tych jest tu
zdecydoweana większość. Program nauki miał
z założenia obejmować podstawy akompania-
mentu gitarowego, jednak ostatnio, ku nasze-
mu zadowoleniu uczniowie wybierają też
ambitniejsze formy – utwory klasyczne.

WKRÓTCE
17 czerwca – 40 ROTOR RAJD –

zabytkowe motocykle, występy zespołów z
MDK, koncert SolidRock

18 czerwca – „OLSZTYNEK PO GODZI-
NACH” 

24-26 czerwca DNI OLSZTYNKA 2016
2 lipca Festyn w Kurkach
21-25 lipca – Wschód Piękna Festival

Kronika MDK-u

Przegląd Teatrów Szkolnych AR LE KIN 2016

„Światowe Dni Bajki”

Piracka drużyna MDK-u

Gimnazjum katolickie w nowej siedzibie

"Spotkania z Poezją"

„PLATYNOWA MAJÓWKA”

Festyn w Ameryce.
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Ciężkie, tłuste potrawy zamieńmy
na czas letnich upałów na lekkie,
delikatne i bogate w witaminy ko -
lorowe dania. Żeby w okresie letnim
uniknąć przegrzania oraz odwod-
nienia organizmu powinniśmy w
odpowiedni sposób skomponować
nasza dietę, doda nam ona sił i
energii na kolejne miesiące, będzie
też kluczem do świetnego sa mo po -
czucia i promiennego, letniego wy -
glądu. W okresie lata znacznie
wzrasta zapotrzebowanie naszego
organizmu na płyny, dlatego też
powinniśmy codziennie wypijać dwa
do trzech litrów płynów, nie zapomi-
nając, że najlepiej  gdyby w więk-
szości była to niegazowana woda
mineralna. Warto też w tym czasie
często sięgać po napoje typu kefir,
maślanka, jogurt czy zsiadłe mleko,
które są nie tylko sycące, ale także
dobrze nawadniają i orzeźwiają.
Letni chłodnik na bazie kefiru czy
jogurtu w okresie upałów z po wo -
dzeniem zastąpi nam tradycyjny
obiad, jednocześnie wzmacniając
nasz organizm i dobroczynnie wpły-
wając na pracę naszych jelit. Świet-
nym sposobem na zaspokojenie
głodu latem są - pełne sezonowych
warzyw, których w tym czasie mamy
pod dostatkiem i co nie jest bez
znaczenia, są tanie - sałatki zarówno
warzywne, jak i owocowe. Jedzmy
więc surowe warzywa korzeniowe
(marchew, buraki ,pietruszkę), ale
także wszystkie odmiany kapusty,
rzepy, kalafiora, rzodkwi, grzybów,
cykorii, pomidorów i ogórków. W

okresie wakacji zdecydowanie nic
nie ogranicza naszych możliwości
tworzenia kolorowych warzywnych
kompozycji, wszystko zależy tylko od
naszej pomysłowości i inwencji
twórczej  -  bo nasza kuchnia to
także często miejsce powstawania
małych arcydzieł sztuki kulinarnej.
Lato to także raj dla miłośników
owoców, jedzmy je więc, jako że
zawierają dużo potrzebnej nam wo -
dy, witaminy, orzeźwiają i przede
wszystkim rewelacyjnie smakują. Za -
stąpmy nimi niezdrowe słone prze -
kąski, zawierające nadmierne ilości
soli i tym samym mogące do pro -
wadzić do zaburzeń elektrolitowych
w naszym organizmie. Ograniczmy
też słodycze, które już w kilka chwil
po zjedzeniu zwiększają uczucie
prag nienia, ze względu na dużą
zawartość cukru. Jeśli mamy latem
ochotę na przekąskę, sięgajmy po
ar buzy, pomarańcze, truskawki, grej -
pfruty, czereśnie i inne sezonowe
owoce. Przygotowujmy także z nich
lubiane przez  wszystkich wspaniałe
sałatki owocowe. Lekka letnia dieta,
bogata w składniki nawadniające
nasz organizm, dostarczająca mu
cennych witamin i minerałów, na
pewno spowoduje, że będziemy
czuć się rześko i nie zabraknie nam
energii,  żeby cieszyć się wspaniałą,
letnią atmosferą.

KOKTAJL Z OWOCÓW
SEZONOWYCH

1 szklanka zimnego kefiru, 1 nek-
tarynka, 2 łyżki truskawek ( lub
innych miękkich owoców), cukier

(wedle uznania).
Nektarynkę pokroić na kawałki ,

wsypać razem z truskawkami do
kefiru, dodać cukier i dokładnie zmi k   -
sować. Podawać zimny koktail w
wysokiej szklance ze słomką.

DOMOWA KAWA MROŻONA
3 łyżeczki kawy rozpuszczalnej,

mleko, cukier, kostki lodu.
Kawę wsypać do l i trowego

dzban ka, zalać małą ilością gorącej
wody, uzupełnić do 1/3 wysokości
naczynia zimną przegotowana
wodą, a następnie do pełna mle -
kiem, całość zmiksować dodając
cukier. Podawać z kostkami lodu.

SAŁATKA ORZEŹWIAJĄCA
Mieszane sałaty ( masłowa, ruko-

la, lodowa), 1 melon, 2 gruszki, 1
mała kiść winogron, 8 orzechów
włoskich, 100 g sera pleśniowego
niebieski lazur, 1 torebka herbaty
miętowej, 1 cytryna.

Herbatę zaparzyć małą ilością
wody (żeby otrzymać 3łyżki naparu).
Owoce i ser pokroić w kostkę,
orzechy posiekać. W salaterce uło -
żyć mix sałat i połączyć pokrojoną
resztą składników. Polać herbatą z
so kiem cytrynowym. Przed po da -
niem schłodzić w lodówce.

LETNIA SAŁATKA
1 kapusta pekińska, 1 zielony

ogórek, 1 średnia cebula, 10 rzod-
kiewek, 1 por (biała część), 1 pęczek
szczypiorku, 2 łyżki majonezu, 1
mały kubeczek jogurtu, sól, pieprz.

Wszystkie warzywa pokroić, do -
prawić solą i pieprzem, polać sosem
jogurtowym.

CHŁODNIK Z OGÓRKÓW
2 ogórki,  2 cebule dymki, 1

pęczek pietruszki, 1 pęczek koperku,
400 ml jogurtu, 200 ml maślanki,
rzodkiewki, sól, pieprz.

Ogórki pokroić i z całą zieleniną
zmiksować. Połączyć z jogurtem i
maślanką, doprawić solą i pieprzem,
wstawić do lodówki. Zimny chłodnik
rozlać na talerze i udekorować rzod-
kiewką.

CHŁODNIK Z BOTWINKĄ
800 ml jogurtu, 1 pęczek botwinki

z buraczkami,1 duży ogórek, 1 pęczek
rzodkiewki, 1 pęczek szczypiorku, 4
jajka ugotowane na twardo, sól,
pieprz, cytryna, 1 pęczek koperku.

Botwinkę posiekać razem z ob ra -
nymi buraczkami, ugotować i ostu -
dzić. Do botwiny dodać sok z
cytryny, pokrojone drobno ogórek,
rzodkiewki, szczypiorek i koperek.
Całość zalać jogurtem, doprawić
solą i pieprzem, schłodzić. Podawać
zimny  z ćwiartkami ugotowanych
jajek.

KURCZAK W JARZYNACH
1podwójna pierś z kurczaka, 1

mała cukinia, 2 kolorowe papryki, 1
duża cebula, 100 g fasolki zielonej i
żółtej, 4 duże pomidory, 2 torebki
ryżu, 1 łyżka oleju.

Marynata: 2 łyżki miodu, 2 łyżki
ketchupu, papryka ostra, sól, pieprz,
oregano.

Kurczaka pokroić w kostkę i na
godzinę zostawić w marynacie.
Paprykę i cebulę pokroić w pasecz-
ki, cukinię w talarki, fasolkę na
mniejsze kawałki. Pomidory spa -
rzyć, obrać ze skórki i pokroić w
kostkę. Ryż ugotować na sypko,
przełożyć do salaterek i docisnąć
łyżką. Na rozgrzanym w głębokiej
patelni oleju podsmażyć kurczaka,
kolejno dodawać kolejno fasolkę,
cebulę, paprykę cukinię i pomidory.
Doprawić oregano, solą i pieprzem.
Na talerz wyłożyć ryż z salaterki –
jak babki z piasku, polać sosem
warzywnym.

DObRE RADY PANi EWY

Letnie smaki i koLory

W naszej strefie geograficznej przez większą część roku z nie-
cierpliwie i utęsknieniem czekamy na nadejście lata. Kiedy więc
już nadejdzie warto w pełni skorzystać z bogactwa sezonowych
warzyw i owoców, żeby na ten czas radykalnie zmienić zawar-
tość naszej lodówki. 

SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

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

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 
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Samozwańcza procesja
Do nieprzyjemnego incydentu

doszło podczas ostatnich uroczys-
tości Bożego Ciała. W tym dniu
grupa zbuntowanych parafian
postanowiła zorganizować kon ku -
rencyjną w stosunku do oficjalnej
procesję. Prowadziła ona ulicami:
Świerczewskiego, Mickiewicza,
Kamienną, Kościuszki i Chopina,
czyli trasą, która przez dziesiątki lat
była obowiązująca i utrwalona w
tradycji miasta.

Organizatorzy przygotowali
własne ołtarze i zorganizowali
grupę dzieci rzucających kwiaty. Za -
miast księdza, na czele pochodu
znajdował się niesiony przez jed-
nego z uczestników odbiornik
radiowy transmitujący uroczystości
w Watykanie. W sumie w procesji
zbuntowanych wiernych wzięło
udział około pół tysiąca osób. -
Bardzo mnie cieszy tak wysoka frek-
wencja. Świadczy to o tym, że wyb -
rana przez nas droga przemarszu
nadal cieszy się powodzeniem–
mówi Jeremi Popiołko – przewod-
niczący komitetu organizacyjnego. -
Nie ukrywam przy tym, że nasza
procesja była jednocześnie formą
protestu przeciwko nowatorskim
pomysłom i prowadzeniu ludzi
mało reprezentacyjnymi rejonami
Olsztynka. Trudno mówić o po -

wadze uroczystości, kiedy procesja
idzie w pobliżu śmietników i park-
ingów, oraz po usłanych za nie czysz -
czeniami trawnikach.

Oburzenia postawą od szcze pień -
ców nie kryje natomiast rada parafi-
alna: - To skandaliczne działanie
mające na celu rozbicie jedności
parafii – mówi Mieczysława Mszała.
– Dlatego już wystąpiliśmy do pro-
boszcza o podjęcie środków dyscy-
plinarnych wobec wszystkich uczest-
ników konkurencyjnego prze-
marszu. Zostaną oni zobowiązani
do dodatkowej pokuty polegającej
na przejściu trasy procesji na ko la -
nach. Jeśli nie zastosują się do tego
polecenia, czeka ich wydalenie z
parafii.

Ustawa dekomunizacyjna 
bezlitosna dla działaczy

Prezydent podpisał już ustawę
dekomunizacyjną zakładającą zmi-
any nazw ulic sławiących postacie
oraz wydarzenia związane z komu-
nizmem. Przy okazji ma też na -
stąpić usunięcie innych oznak
ustroju narzuconego przez ZSRR.
Jedną z nich są działacze partyjni
po wiązani z Polską Zjednoczoną
Partią Robotniczą, którzy mimo
zmiany ustroju nadal sprawują
poważne funkcje oraz stanowiska.

Mało tego: ciągle wiele osób nadal
czynnie popiera idee komunizmu. -
W tej sytuacji stworzyliśmy listę
nazwisk osób propagujących ideę
komunizmu i ludzie ci zostaną
wezwani do zaprzestania swojej dzi-
ałalności publicznej – wyjaśnia
Joanna Mątwicka, przewodnicząca
Wojewódzkiego Komitetu Dekomu-
nizacyjnego. - Lista obejmuje za -
rów no radnych, jak i byłych dzi-
ałaczy oraz funkcjonariuszy. W
sumie jest to ponad 30 nazwisk.

Władze gminy zostaną natomiast
zobowiązane do odebrania odznak
„Zasłużonego dla Olsztynka” wszys-
tkim, którzy znaleźli się na liście.
Będą oni też pozbawieni przydzi-
ałów mieszkaniowych.

Drakońskie działania już wzbu -
dziły sprzeciw. - Całe życie byłem
uczciwy i walczyłem o równość kla-
sową. Willa, którą mi przyznano
była tylko dowodem wdzięczności
za moją pracę społeczną. Nie rozu-
miem dlaczego mam się z niej wy -
pro wadzać na starość do jakiejś
czteropokojowej klitki – ubolewa
jeden z działaczy PZPR.

Urząd w nowym programie
antykorupcyjnym

Nowatorski system skierowany
przeciwko działaniom korupcyjnym

wdrożyło nasze miasto w ramach
akcji „Krystaliczna gmina”. Przy
wejściu do ratusza została zamon-
towana bramka, którą muszą prze-
jść zarówno petenci jak i urzędnicy.
-  To najnowszy produkt f irmy
WND, wyposażony w sensory oraz
oprogramowanie wychwytujące
wszelkie symptomy mogące świad-
czyć o nieprawidłowych zachowani-
ach – wyjaśnia Henryk Bławatny,
koordynator akcji.

Technologia jest bardzo zaawan-
sowana i tajna. Naszej redakcji
udało się jednak uzyskać informac-
je, że urządzenie reaguje m.in. na
pod wyższony puls, pocące się dło -
nie oraz rozszerzone źrenice.
Dodatkowa superczuła waga spraw -
dza, czy ktoś nie opuszcza urzędu z
dodatkowymi dobrami w kieszeni-
ach. Urządzenie jest tak dokładne,
że jest w stanie wychwycić masę
jednego 10 złotowego banknotu.

Nowy system spotkał się z
entuzjaz mem radnych oraz władz. -
Mamy nadzieję, że dzięki temu bę -
dziemy najlepiej zarządzaną gminą
w kraju i nie tylko – mówi Aldona
Paluch, rzeczniczka burmistrza.

Są też pierwsze sukcesy, bo
przyłapano jednego z urzędników
na wynoszeniu z ratusza dłu-
gopisów oraz spinaczy biurowych.

25 kwietnia w Gminnym
Ośrodku Kultury w Stawigudzie
odbyły się XII STAWIGUDZKIE
SPOTKANIA WOKALNE ,,KA -
MER TON 2016”. Brało w nich
udział ponad pięćdziesięciu  wy ko -
naw ców z okolicznych szkół.
Wśród nich były trzy uczennice ze
Szkoły Fil ialnej w Mierkach.
Dziewczynki wystąpiły w kategorii
klas I – III. Jedna z nich,  Julia
Przybysławska, zajęła II miejsce,

natomiast Roksana Śmigielska i

Oliwia Chmielewska zdobyły

wyróżnienia.

W imieniu rodziców oraz dzieci

serdecznie dziękuję  Panu Mirosła-

wowi Szostkowi, komendantowi

Straży Miejskiej w Olsztynku, za

pomoc w przewiezieniu dzieci do

Stawigudy.

Jolanta Wieczorek.

KOLEJNY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW
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Tydzień Bibliotek
W dniach 8-16 maja odbywał się

XIII Tydzień Bibliotek pod hasłem
"Biblioteka Inspiruje" - ogólnopolski
program promocji czytelnictwa i bib-
liotek. W ramach akcji organizowal-
iśmy w maju lekcje biblioteczne dla
dzieci z Przedszkola Miejskiego w
Olsztynku. 

Pewne jak w banku
Nasza biblioteka zajęła III

miejsce w ogólnopolskim konkursie
na najlepszą inspirację pochodzącą
z 4. edycji kursu „O finansach… w
bibliotece”. Łącznie wpły nęło 30
prac konkursowych z 12 wojew-
ództw. Wzięliśmy też udział w dwud-
niowym (2-3 czerwca) seminarium
eksperckim w Warszawie, gdzie od -
było się m.in. uroczyste wręczenie
nagród.

Dziękujemy wszystkim, którzy
wspierali nasze działania w ra mach
 te go projektu, a w szczególności
ucze stnikom naszych szkoleń.

Filmik z naszego kursu pt. „Pew -
ne jak w banku” dostępny jest na
www.youtube.com.

Spotkanie z Zygmuntem

Jatczakiem
17 maja współorganizowaliśmy

spotkanie z Zygmuntem Jatczakiem
- uczestnikiem Powstania Warsza-
wskiego oraz byłym żołnierzem Legi
Cudzoziemskiej. Podczas spotkania
wręczono Panu Zygmuntowi medal
„Zasłużony dla Olsztynka. Więcej o
spotkaniu w numerze.

Spotkanie z Martą Fox
19 maja gościliśmy w Olsztynku

znaną i bardzo lubianą pisarkę
Martę Fox. Spotkanie odbyło się w
ramach projektu dys ku syj nych
klubów książki, które działają w
naszej bibliotece.

Na spotkanie licznie przybyła
młodzież gimnazjalna i licealna oraz
członkowie dziecięcego i mło -
dzieżowego DKK. Pani Marta,
autorka książek cieszących się dużą
popularnością wśród mło dzieży
,opowiadała o swoim pisarstwie.

Młodzież kupowała książki pani
Marty, która chętnie składała auto-
grafy. Można było też zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie z pisarką.

Światowe Dni Bajki 
Motywem przewodnim te go ro cz -

nych Dni Bajki była „Alicja w
Krainie Czarów” i chyba trochę tych
czarów użyliśmy, bo pomimo deszc-
zowych prognoz pogody im prezę
kończyliśmy w pełnym słoń cu !
Rozpoczęliśmy kolorową paradą
spod szkoły podstawowej. Idąc
przez centrum miasta dotarliśmy
prosto do Parku Sportu, Kultury i
Rozrywki na olsztynec kim podzam-
czu. Były gry i za bawy, występy
muzyczne i ta neczne zespołów z
domu kultury oraz stoiska marzeń
(Szkoła Podstawowa w Olsztynku,
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsz-
tynku, Zespół Szkół im. K.C. Mron-
gowiusza w Olsztynku, Młodzieżowa
Rada Miejska w Olsztynku), na
których dzieci malowały twarze i
wykonywały różne prace manualne.

Dziękujemy strażnikom miej skim
za eskortę parady oraz wszystkim,
którzy wspomogli naszą imprezę.

Imprezę, jak co roku, przygo-
towaliśmy wspólnie z Miejskim
Domem Kultury w Olsztynku.

Olsztynek czyta dzieciom 
Od 2 do 8 czerwca w oddziale

dla dzieci przeprowadziliśmy akcję w
ramach XV Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom.
Odwiedziło nas 12 klas ze Szkoły

Podstawowej w Olsztynku, a do czy-
tania zaprosiliśmy miesz kań ców
Olsztynka reprezentujących różne
zawody. Fragmenty książek czytali:
PP. notariusz Teresa Ziółkowska,
pani Emilia Witowicz – właścicielka
Zakładu Cukierniczego „Jagodzian-
ka”, Agata Wilczek – właścicielka
Studia Kosmetycznego „Uroda”,
Jerzy Tytz - członek zarządu OSP
Olsztynek, który dodatkowo zaś -
piewał i zagrał na gitarze, fryzjerka -
Agnieszka Szabłowska, Jadwiga Lip-
ska – kierownik Warsztatów Terapii
Zajęciowej, Artur Wrochna – bur-
mistrz Olsztynka, Beata Bukowska –
dyrektor Szkoły Podstawowej,
Lucyna Łukaszewicz – skarbnik
miasta, Grażyna Nowacka -wi ce dy -
rek tor Przedszkola Miej skie go,
Marcin Chrząszcz – pastor Kościoła

Chrześcijan Baptystów i nasza
koleżanka z biblioteki Wioletta Dy -
wizjusz.

Gra miejska z biblioteką
Jak co roku - w czerwcu - organi -

zujemy grę terenową, która cieszy

się dużą popularnością wśród mło -

dzieży. Tym razem gra będzie na

podstawie „Wyspy skarbów” Rober-

ta Louisa Stevensona. Nie będziemy

jednak opierać się tylko na książce i

do rozgrywki przemycimy również

motywy z filmu „Piraci z Karaibów”.

Grę przeprowadzimy 25 czerwca

(sobota) podczas Dni Olsztynka.

Zapisy 5-cio osobowych grup do 23

czerwca w olsztyneckiej bibliotece.

Śpieszcie się, bo liczba miejsc jest

ograniczona i skarb tylko jeden !

Mie j  s ka B ib  l io  t e  ka 

Pub l i cz  na  w Ol  sz t yn  ku

NIE TYLKO LEKTURA

Działacze i sympatycy Polskiego
Stronnictwa Ludowego w Olsztynku
wybrali się na  pierwszy w tym roku
spływ rzeką Marózką, by oczyścić ją z
przeszkód i śmieci  przed zbliżającym się
sezonem kajakowym. Jak wyjaśnia
Jerzy Głowacz, prezes olsztyneckiego
PSL, Marózka od jeziora Myślica w
Waplewie do jeziora Maróz  jest już
drożna. W wielu miejscach trzeba było
wynosić kajaki z wody i robić przecinkę.
Kosztowało nas to dużo pracy, bo było
wiele pozwalanych drzew, gałęzi, ale dal-
iśmy radę- mówi z uśmiechem Jerzy
Głowacz. Marózka jest coraz bardziej
popularną trasą kajakarzy. - Z roku na
rok pływa tędy coraz więcej turystów.

Jest to dosyć wymagająca lecz atrakcyj-
na trasa, przepływa się przez piękny
mazurski las - dodaje Jerzy Głowacz. 

Działacze PSL nie tylko udrożnili
rzekę, by móc bez przeszkód dopłynąć
do celu, ale również oczyszczali ją ze
śmieci. - Wiele czasu zajęło ma new -
rowanie kajakami, by wyciągnąć śmieci.
Mimo to, uważam, że spędziliśmy miło
czas, a w dodatku zrobiliśmy coś po ży -
tecznego - podsumowuje Jerzy Głowacz. 

Marózka to jedna z naj pięk niej szych
rzek na Warmii i Mazurach. Jest lewym
dopływem Łyny, ma 43 km. Odcinek od
jeziora Myślica do jeziora Maróz to
około 3 km. 

B. Wolszczak

MARÓZKA OCZYSZCZONA I GOTOWA DO SPŁYWÓW
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do  25 lipca pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nagrodę -
obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa . Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: "Od przybytku głowa nie boli”. Nagrodę wylo-
sowała D. Lewandowska z Łutynowa.

Poziomo: 1) człowiek obiekty -
wny, 5) Otello, 9) niewierny We -
nec janin, 10) eksport, 11) matka z
kamienia, 12) szkolny rosyjski, 13)
koniec Fina, 14 bójka w operze,
15) bzdurny kotlet, 16) ro zcza ro -
wanie fachowca, 18) śmierć na
ma zurach, 19) bez duszy, 21) góry
z lasem, 23 “wrzący” kryształ, 24)
wygraj z lotem, 25) góralka, 26)
bez opierunku, 27) serwis do przy -
jęcia

Pionowo: 1) ważna aktorka, 2)
Ste fan Batory, 3) nie była Ewą, 4) ży -
ciorys Perfektu, 6) jezioro w Olsz-
tynku, 7) upadek kolei, 8) arabski
woal, 16) zna się na chorobach, 17)
pałac dla Jana, 19) korytarz, 20) rów
na oko, 22) azyl kochanka

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:

KRZYŻÓWKA NR 224

29 IV Ul. Jagiełły. Pożar w
budynku magazynowym. Straty
w wysokości 300 tys. zł poniósł
Je rzy D. Przyczyna nie jest
jeszcze znana.

2-4 V Ul. Jana Pawła II –
kiosk. Kradzież kasetki z pie -
niędzmi, na szczęście tym razem
w niewielkiej kwocie.

7/8 V Ul Mickiewicza.

Kradzież motoroweru „Romet” o

wartości 800 zł. Sprawca jest już

ustalony, trwa postępowanie w

sprawie przedstawienia zarzutów

karnych. 

10-16 V Ul. Mickiewicza. Do

przywłaszczenia skutera o war -

tości 3200 zł.  (własność Sła-

womira W.) i tak zwanego krót -

ko trwałego użycia (przejażdżki)

przyznał się Maciej N. Został mu

przedstawiony odpowiedni za -

rzut karny.
12V Stacja Paliw w

Witramowie. Miało tu miejsce

tzw. zniszczenie mienia, konkret-
nie – wybicie szyby. Sprawcy są
już znani policji.

20/21 V Ul Jana Pawła II.
Włamania do 2 lokali i kradzieże
łącznie 5 automatów do gier.
Straty to ok. 80 tys. zł.

25V Lipowo Kurkowskie.
Skradzione tu przedmioty to:
słupki ogrodzeniowe, skrzynka i
kabel (energetyczne) o łącznej
war tości 2900 zł,  własność
Pawła P.

28V Jadący motorowerem
drogą między Olsztynkiem, a
Łutynowem, z nieznanego jesz -
cze powodu zjechał na pobocze i

uderzył w drzewo. Z poważnymi
obrażeniami trafił do szpitala.

31 V Ul Mierkowska. Wła-
manie do pomieszczenia gos podar -
czego i kradzież różnych przed -
 miotów metalowych: narzędzi,
blachy w arkuszach, beczek –
włas ności Leonardy K. Zarzut
kradzieży przedstawiono Andrze-
jowi Z., który wcześniej przyznał
się do winy. 

W omawianym okresie policja
zatrzymała też 7 osób poszuki-
wanych, 37 dowodów rejestra-
cyjnych, 5 praw jazdy, 2 pijanych
kierowców  i   1 osobę do
wytrzeźwienia.



Nr 4 (238) Czerwiec 2016 r. Strona 19




