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Koncert Elżbiety Adamiak 
Elżbieta Adamiak - piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka, która od wielu lat zajmuje w Polsce czołowe

miejsce w gatunku poezji śpiewanej. Podczas koncertu Ela zaprezentuje piosenki z najnowszej płyty "Zbieram siebie"
oraz swoje największe przeboje takie jak: "Jesienna zaduma", "Do Wenecji dalej stąd co dzień" i wiele innych.

Artystce na scenie towarzyszyć będzie trzyosobowy zespół muzyczny w składzie: Piotr Goljat – fortepian, śpiew, Seba-
stian Ruciński – gitara, Piotr Górka – kontrabas.

Koncert już 25.10 /piątek/ o godz. 1900 w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Bilety do nabycia w domu kultury.

Rolnicy z całego województwa warmińsko-mazurskiego już po raz trzeci zjechali do
Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, by wspólnie
podziękować za tegoroczne plony. 

Uroczystość w skansenie rozpoczęła się od powitania
marszałka Jacka Protasa – gospodarza Warmińsko-
Mazurskich Dożynek Wojewódzkich przez Burmistrza
Olsztynka Artura Wrochnę. Starostami tegorocznych
dożynek byli - Agnieszka Kobryń z Bisztynka oraz

Adam Szczepkowski z Gór Łubiańskich w gminie
Grunwald. Po uroczystej mszy św. przedstawiono
dawne obrzędy dożynkowe w wykonaniu grupy teatral-
nej z miejskiego domu kultury oraz roztańczone „Pofaj-
doczki” przygotowane przez przedszkole miejskie.

c.d. na str. 3

fot. Promocja Gminy

Zapraszamy!

Dożynki w OlsztynkuDożynki w Olsztynku
Warmińsko-MazurskieWarmińsko-Mazurskie
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Uroczystość w skansenie rozpo-
częła się od powitania marszałka
Jacka Protasa – gospodarza Warmiń-
sko-Mazurskich Dożynek Wojewódz-
kich przez Burmistrza Olsztynka
Artura Wrochnę. Starostami tego-
rocznych dożynek byli - Agnieszka
Kobryń z Bisztynka oraz Adam
Szczepkowski z Gór Łubiańskich 
w gminie Grunwald. 

Na uroczystości poświęcenia plo-
nów przybyli: Andrzej Hałasiewicz –
Doradca Prezydenta RP, Jarosław
Wojtowicz – Zastępca Prezesa Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, parlamentarzyści –
Ryszard Górecki – Senator RP oraz
Tadeusz Iwiński – Poseł na Sejm RP,
Wiceminister Finansów Janusz
Cichoń, radni Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, z przewod-
niczącym Sejmiku Panem Julianem
Osieckim na czele, Wicemarszałko-
wie Województwa Warmińsko-
Mazurskiego – Jarosław Słoma 
i Gustaw Marek Brzezin, Członek
Zarządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Anna Wasilewska,
Maria Bąkowska – Przedstawiciel
Wojewody Warmińsko – Mazurskie-
go, Ewa Wrochna – dyrektor
Muzeum Budownictwa Ludowego –
Park Etnograficzny w Olsztynku,
Samorządowcy z regionu w osobach:
starostów, burmistrzów, wójtów 
i radnych, przedstawiciel Warmińsko
– Mazurskiej Izby Rolniczej na czele
z Prezesem Janem Heichel, Starosta
Landu Saksonia Anhalt Michael
Ziche, przedstawiciele instytucji dzia-
łających w otoczeniu rolnictwa,
przedstawiciele uczelni wyższych,
rolnicy i mieszkańcy wsi oraz miesz-
kańcy naszej gminy. 

Barwny dożynkowy korowód
przemaszerował, przenosząc 35 wień-

ców, do wypełnionego do ostatniego
miejsca przez uczestników dożynek 
i mieszkańców regionu amfiteatru.

Mszę św. celebrował metropolita
warmiński abp Wojciech Ziemba.
Towarzyszyli mu m. in. olsztyneccy
kapłani – Ks. Dziekan Stanisław Piet-
kiewicz oraz Ks. Sławomir Piniaha.

W wygłoszonej homilii arcybiskup
podziękował wszystkim rolnikom za
trud jaki wkładają w codzienną pracę
oraz za efekty tej pracy, tegoroczne
plony złożone przed ołtarzem.

Po uroczystej mszy św. przedsta-
wiono dawne obrzędy dożynkowe 
w wykonaniu grupy teatralnej z miej-
skiego domu kultury oraz roztańczo-
ne „Pofajdoczki” przygotowane przez
przedszkole miejskie.  Przemówienia
wygłosili: Marszałek Województwa
Jacek Protas, a także zaproszeni
goście, którzy uczestniczyli w uro-
czystościach. Dziękowali rolnikom za
ich ciężką pracę. Najlepszych rolni-
ków uhonorowano odznaczeniami
„Zasłużony dla Rolnictwa”.

Spotkanie było okazją do rozmów
rolników oraz samorządowców na
temat tegorocznych zbiorów. Więk-
szość z nich oceniła je jako dobre.

Dużo emocji wzbudził konkurs na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Pierwszym miejscem uhonorowano
mieszkańców z miejscowości Wie-
trzychowo z gminy Nidzica, drugie
miejsce zajął wieniec wykonany
przez mieszkańców Budzewa 
z gminy Burdy a trzecie przez miesz-
kańców Stegny z gminy Pasłęk. Za
wieniec o najbardziej tradycyjnych
cechach komisja uznała zgłoszony
przez gminę Kętrzyn z miejscowości
Koczarki, a nagroda za najbardziej
oryginalny trafiła do mieszkańców
Robawy z gminy Reszel. Wieniec
reprezentujący gminę Olsztynek,
przygotowany pod przewodnictwem
Franciszki Brzozowskiej oraz
Marzanny Kaczmarczyk, z miejsco-
wości Łutynowo znalazł się wśród
wyróżnionych. 

Uroczystość prowadził Bartłomiej
Zdanowicz wspólnie z Dyrektor
MDK-u Katarzyną Waluk. 

Na zakończenie odbyła się część
artystyczna, podczas, której wystąpili
wykonawcy z olsztyneckiego domu
kultury: Kapela Śparogi, Sudio
Wokalne Pani Marii, zespoły TaBu 
i Crazy Daisy, zespół Swojska Nutka
z Domu Dziennego Pobytu oraz
taneczny zespół z regionu Saksonia
Anhalt „Fitschebeen”. 

Odbywały się imprezy towarzy-
szące: XI Targi Chłopskie, pokazy 
w Wiosce Rycerskiej – Konwent 

św. Piotra w Olsztynku, konkursy
dożynkowe, piknik zbożowy, pokazy
zawodów tradycyjnych, plener malar-
ski „A u nas na wsi…”, gry i zabawy
dla dzieci, wystawa maszyn i sprzętu
rolniczego.

Burmistrz Artur Wrochna dziękuje
wszystkim zaangażowanym w orga-

nizację Warmińsko-Mazurskich
Dożynek Wojewódzkich, mając
nadzieję, że w Olsztynku w godny
sposób doceniono ciężką, codzienną
pracę wszystkich rolników i miesz-
kańców regionu. 

Karol Kijkowski
fot. Promocja Gminy

Dożynki Wojewódzkie w Skansenie w Olsztynku
Rolnicy z całego województwa warmińsko-mazurskiego już po raz trzeci zjechali do Muzeum Budownictwa

Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, by wspólnie podziękować za tegoroczne plony.

Gminę Olsztynek reprezentował wieniec z Łutynowa

Drodzy Rolnicy, Producenci Żywności,
Sołtysi i Mieszkańcy Wsi Gminy Olsztynek!

Gdy „ziemia płody już wydała, a Bóg dał błogosławieństwo”, żeby je
zebrać, nadszedł czas na podziękowania i tradycyjne świętowanie. 

Dożynki od wieków są uhonorowaniem ludzi wsi za ich trud i zebrane
plony. Po raz kolejny mieliśmy zaszczyt gościć w Olsztynku Warmińsko-
Mazurskie Dożynki Wojewódzkie. To regionalne święto plonów jest rów-
nież okazją, żeby podziękować naszym rolnikom i mieszkańcom za kolej-
ny rok ciężkiej pracy. 

Przepiękna polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem. Z wielką
radością i wzruszeniem dzieliliśmy się z naszymi mieszkańcami oraz
zaproszonymi gośćmi symbolicznie i po staropolsku chlebem dożynko-
wym. Ten gest to wyraz braterstwa, przyjaźni i gościnności. A zarazem
symbol pokoju i dziękczynienia za plony. Wypieczony z tegorocznych
zbiorów chleb – zgodnie z tradycją - ma być również dzielony sprawie-
dliwie. Niech go nigdy nikomu nie zabraknie! 

Życzymy godziwej zapłaty za zebrane plony oraz urodzaju w latach
następnych.  Dziękujemy za wspólne niezwykle udane świętowanie!

Dziękujemy również Sołectwu Łutynowo, a w szczególności Pani
Sołtys Marzannie Kaczmarczyk oraz Pani Franciszce Brzozowskiej za
przygotowanie pięknego wieńca dożynkowego, naszym kapłanom oraz
przedstawicielom czytającym Słowo Boże w czasie liturgii, miejskiemu
domowi kultury i przedszkolu za przygotowanie znakomitego programu
artystycznego, a skansenowi za godne przyjęcie i pomoc w organizacji
obchodów. Możemy być dumni z udanych dożynek.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku          Burmistrz Olsztynka 
/-/ Jerzy Głowacz                                  /-/ Artur Wrochna
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7 września gościliśmy Fakty RMF FM 
w naszym mieście! To niecodzienne wydarzenie
doszło do skutku za sprawą nowego cyklu pro-
gramów pod nazwą „Fakty z Twojego Miasta”.

Dzięki zgłoszeniu, w którym promowaliśmy najpię-
kniejsze miejsca, najciekawsze wydarzenia, atrakcje
miasta, inicjatywy mieszkańców i kreatywność mło-
dzieży oraz licznym głosom internautów radio
zagościło na rynku naszego miasta. Relację z tego
wydarzenia można było usłyszeć na antenie przez
całą sobotę. 

W głosowaniu internetowym Olsztynek uzyskał
ponad 43 procent wszystkich głosów. Oprócz Olsz-
tynka w rywalizacji brało udział pięć miasta z całej
Polski: Pruszków, Rymanów-Zdrój, Wielewice 
i Morąg.

Karol Kijkowski /fot. Promocja Gminy

Radio RMF FM 
w Olsztynku

W naszej gminie rozpoczęło
naukę ponad 1200 uczniów 
w szkołach podstawowych 
i gimnazjalnych oraz 400 dzie-
ci w przedszkolach i oddzia-
łach przedszkolnych. W gmin-
nej oświacie pracuje ponad 220
nauczycieli i pracowników
administracji i obsługi.

Wszystkie placówki do roz-
poczęcia nowego roku szkolne-
go są należycie przygotowane,
co stwierdzili podczas wizyta-
cji pod koniec sierpnia człon-
kowie Komisji Spraw Społecz-
nych Rady Miejskiej w Olsz-
tynku.

Inauguracja roku szkolnego
w gminie Olsztynek odbyła się
2 września we wszystkich pla-
cówkach oświatowych. Do pla-
cówek na inaugurację przybyli
przedstawiciele władz samo-
rządowych Olsztynka.

Natomiast 3 września nowy
rok szkolny rozpoczęli ucznio-
wie Filii Powiatowej Szkoły
Muzycznej w Olsztynku. 

Przedstawiciele samorządu
gminnego życzyli uczniom
samych sukcesów i dobrych
ocen, nauczycielom i pracow-
nikom oświaty dużo cierpliwo-
ści, wytrwałości i satysfakcji, 

a rodzicom zadowolenia z pra-
cy placówek oświatowych 
i wyników swoich pociech.

Karol Kijkowski
/fot. Promocja Gminy

Inauguracja roku szkolnego 2013/14
W tym roku szkolnym naukę w całym kraju roz-

poczęło ponad 4 i pół miliona uczniów, uczyć ich
będzie ponad 660 tysięcy nauczycieli.W rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodo-

wej – pierwszego w Europie ministerstwa edukacji –
obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji
życzę Państwu, aby trudowi wkładanemu w edukację
towarzyszyły zawsze zaufanie i szacunek uczniów.
Niech Państwa praca przyczyni się do budowania
autorytetu wśród uczniów, rodziców i środowiska
lokalnego. Niech zaowocuje szlachetnością oraz
mądrością uczniów i wychowanków. W zamian niech
Państwa otacza zawsze szacunek, uznanie i życzli-
wość. Doceniając wielkie zaangażowanie w kształto-
wanie serc i umysłów młodych mieszkańców naszej
gminy, dziękuję wszystkim pracownikom oświaty.
Nagrodzonym nauczycielom i pracownikom gratulu-
ję, a wszystkim życzę również dużo zdrowia  i satys-
fakcji z osiąganych wyników.

Burmistrz Olsztynka
/-/ Artur Wrochna

Drodzy Nauczyciele, 
Wychowawcy, 

Pracownicy Oświaty!

Wam dzieciom należy się wspaniałe dzie-
ciństwo w przyjaznym i kolorowym otocze-
niu, pełne radosnych zabaw, sympatycznych
koleżanek i kolegów oraz ciekawych przy-
gód. Żebyście rosły i rozwijały się prawidło-
wo dbają wszyscy pracownicy, którzy przez
kilka godzin pobytu w przedszkolu zastępują
Wam czułe mamy, rozważnych tatusiów 
i opiekuńczych dziadków. Czuwają, żeby
Wasi rodzice mogli bez lęku o Was spokoj-
nie pracować. Starają się również, żebyście
mogły w tym czasie nauczyć się wielu wspa-
niałych i pożytecznych rzeczy, poznały naj-
bliższe otoczenie i zdążyły troszkę zatęsknić
za swoją rodziną. A w domu, abyście mogły
pochwalić się nową wiedzą i umiejętnościa-
mi.

Rodzicom życzę przede wszystkim miejsc
w naszych przyjaznych dzieciom przedszko-

lach i oddziałach przedszkolnych. Zdaję
sobie sprawę, że zapewniają one zdecydowa-
nie lepszy start w szkolne życie. Dlatego co
roku zwiększamy liczbę miejsc i ofertę
naszych placówek edukacyjnych. Mamy
nadzieję, że w roku przyszłym będzie już
możliwe zaspokojenie wszystkich potrzeb 
w tym zakresie.

Dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pra-
cownikom życzę przede wszystkim zdrowia
i satysfakcji z tej niezwykle trudnej i odpo-
wiedzialnej pracy. Chwalą Was rodzice, 
a dzieci chętnie chodzą na zajęcia i to jest
właśnie najlepsza ocena oraz rekomendacja
Waszej pracy. Dziękuję i życzę wszystkiego
dobrego!

Burmistrz Olsztynka
/-/ Artur Wrochna

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy
Przedszkoli, Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci!

W dniu 20 września po raz pierwszy obchodziliśmy szczególne święto, usta-
nowione przez najwyższą władzę - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopol-
ski Dzień Przedszkolaka. Jest to święto nie tylko przedszkolaków, ale również
rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Z okazji jubileuszu 80. urodzin składamy Panu
wyrazy najwyższego uznania za wieloletnią działal-
ność oraz nieustającą aktywność edukacyjną, orga-
nizacyjną i związkową, jak również jako niestrudzo-
nego kronikarza gminy Olsztynek i osoby autentycz-
nie zaangażowanej na rzecz rozwoju naszej społecz-
ności lokalnej.  

Życzymy Panu przede wszystkim zdrowia, wszel-
kiej pomyślności i szczęścia w życiu osobistym, 
a także zrealizowania wszystkich planów na dalszej
drodze życia.

Przewodniczący RM Burmistrz Olsztynka
/-/ Jerzy Głowacz                   /-/ Artur Wrochna

Pan Lucjan Hodyra
Prezes Zarządu Oddziału 

ZNP w Olsztynku
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Komunikat Departamentu
Handlu i Usług Ministerstwa

Gospodarki w sprawie pobiera-
nia opłat za wpis do "prywat-

nych" rejestrów przedsiębiorców

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Gospodarki otrzymuje szereg sygna-

łów oraz wniosków o interwencję w związku z mno-
żącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi firma-
mi „prowadzącymi rejestry”. Firmy te wykorzystują
fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami
fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Prowadząc działalność pod różnego rodzaju firma-
mi zawierającymi określenia typu – Krajowy Rejestr
Pracodawców, Rejestr Polskich Firm, Rejestr Pol-
skich Podmiotów, Krajowy Rejestr Firm, Centralna
Ewidencja i Rejestr itp. – kierują do zarejestrowa-
nych w CEIDG przedsiębiorców korespondencję 
z wezwaniem do zapłaty.

Treść wezwania wprowadza w błąd i sugeruje
konieczność wpłaty określonej kwoty – w przedziale
od 72 zł do 248 zł – na konto podmiotu, którego dane
wynikają z załączonego przekazu pocztowego. Wpi-
sani do CEIDG przedsiębiorcy zgłaszają skargi do
Ministra Gospodarki w związku ze wspomnianym
działaniem. Wielu przedsiębiorców, mimo zamiesz-
czenia odpowiedniego ostrzeżenia na stronie interne-
towej CEIDG, nieświadomie dokonuje wpłat, ponie-
waż powoływanie się w treści pism na wpis do „Cen-
tralnego Rejestru” lub „Rejestru Polskich Podmio-
tów” stanowi silny czynnik motywacyjny dla przed-
siębiorców i skłania ich do zapłaty żądanej kwoty. 

Wszystkie tego typu sprawy są przez Ministerstwo
Gospodarki przekazywane do właściwych prokuratur,
ponieważ ww. działania mogą również odpowiadać
znamionom przestępstwa, o którym mowa w art. 286
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny. 

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodar-
czą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.
Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne
podmioty należy traktować jako ofertę komercyjną,
nie związaną z CEIDG. 

Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie
dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych
skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra
Gospodarki. 

Dotychczas odnotowano następujące nazwy „pry-
watnych” rejestrów:

1. „Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodaw-
ców” Sp. z o.o., Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;

2. „Europejska Ewidencja i Informacja o Działal-
nościach Gospodarczych” EEIDG Sp. z o.o., 
Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;

3. „Ewidencja Działalności Gospodarczych” s.r.o.
INF.DAT, Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

4. „Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodar-
czych”, czyli FIRM.INFO Sp. z o.o., Ul. Ogrodowa
28/30 lok.230, 00-896 Warszawa;

5. „Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych”,
czyli GALOR Sp. z o.o. 

6.  „Centralna Ewidencja i Informacja o Działal-
ności Gospodarczej” Rafał Nobis, Al. Solidarności
115/2, 00-140 Warszawa;

7.  „Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospo-
darczych” Tomasz Zabilski, Ul. Piastowska 1/2, 
48-300 Nysa;

8. „Centralny Oddział Ewidencji Działalności
Gospodarczej” Mariusz Sebastian Breczko Białystok;

9. „Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębior-
cach”, Ul .Piękna 68, 00-672 Warszawa;

10. „Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębior-
cach” Ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.”

Departament Handlu i Usług
Ministerstwo Gospodarki

Do świetlicy, udekorowanej snopkami zbóż,
kwiatami, jarzębiną, kukurydzą oraz plonami 
z pól przybyli licznie mieszkańcy sołectwa, ich
rodziny, przyjaciele oraz zaproszeni goście. 
W uroczystościach dożynkowych udział wzięli:
Zastępca Burmistrza Krzysztof Wieczorek,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Głowacz
oraz radni Janina Rykowska i Andrzej Wojda,
Sekretarz Miasta Beata Pieniak oraz Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa
Szerszeniewska.

Starostami dożynek byli długoletni, zasłużeni
rolnicy z Mierek - PP Elżbieta Piasecka oraz
Zbigniew Krawczyk. Na uroczystość przybyli
zgodnie z tradycją zaprzęgiem konnym powożo-
nym przez Pana Jana Piaseckiego. Powitał ich
Zastępca Burmistrza Krzysztof Wieczorek oraz
Sołtys Andrzej Jakubowski, którym wręczono
bochen chleba upieczony z tegorocznych zbio-
rów.

Zastępca burmistrza odczytał życzenia skie-
rowane do rolników oraz całej społeczności
Mierek od Burmistrza Artura Wrochny oraz
osobiście podziękował rolnikom za ich ciężką
pracę oraz oddanie na rzecz rozwoju rolnictwa
w gminie Olsztynek. Podczas części oficjalnej
podziękowano rolnikom - Zbigniewowi Kraw-
czykowi, Janowi Piaseckiemu, Marcinowi
Jagielskiemu, Januszowi Komudzie oraz Stefa-
nowi Podsiadłowskiemu za wkład pracy na
rzecz integracji lokalnej społeczności, pomoc 
w organizacji dożynek oraz przyczynianie się do
rozwoju rolnictwa na terenie sołectwa Mierki.

Rozstrzygnięty został również konkurs na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy, którego
zwyciężczyniami zostały Ada Piasecka i Magda-
lena Pepłowska, drugie miejsce ex aequo zajęły
Agnieszka Wojda oraz Patrycja Wołodźko 
i Dorota Chojnacka.

Po części oficjalnej, aby tradycji stało się
zadość, rozpoczęła się biesiada, która trwała do
białego rana, a biesiadnikom do tańca przygry-
wał zespół muzyczny „Stare Wilki”

Halina Żydecka /fot. Karol Kijkowski

Dożynkowe święto w Mierkach
31 sierpnia br. odbyły się w Mierkach po raz drugi dożynki zorga-

nizowane przez sołtysa oraz radę sołecką, jako podsumowanie pracy
rolników..

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania

Panu Sołtysowi Andrzejowi Jakubowskie-
mu, radzie sołeckiej oraz mieszkańcom za
zorganizowanie pięknych dożynek wiej-
skich, za duży wkład pracy na rzecz inte-
gracji lokalnej społeczności oraz przyczy-
nienia się do rozwoju rolnictwa na terenie
sołectwa Mierki. 

Dziękuję z całego serca. 

Burmistrz Olsztynka 
/-/ Artur Wrochna

Olsztynek-Mierki, 31.08.2013 r.

Podziękowanie
Sołtys i Rada Sołecka Kunek składają serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Salwi-

nowi za całokształt działań na rzecz społeczności wioski (m.in. dotyczących boiska, klubu
piłkarskiego, świetlicy wiejskiej i imprez kulturalnych) oraz za stałą, owocną współpracę.
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WIEŚCI Z MAGISTRATU

13 września w Urzę-
dzie Miejskim w Bar-
czewie miała miejsce
wizyta Zespołu Certyfi-
kującego w związku 
z przystąpieniem Bar-
czewa do Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia
Cittaslow.

W skład Zespołu Cer-
tyfikującego weszli
przedstawiciele 3 miast:
Olsztynka jako miasta
wiodącego, Biskupca
oraz Reszla.

Spotkanie było jed-
nym z ostatnich etapów

na drodze przystąpienia
Barczewa do Stowarzy-
szenia Cittaslow. Komi-
sja dokonała oceny kry-
teriów i wymagań nie-
zbędnych do certyfikacji.
Na podstawie przedło-
żonych dokumentów
potwierdzono zawarte 
w ocenie informacje ze
stanem faktycznym.

Każde miasto ubiega-
jące się o członkostwo 
w Międzynarodowym
Stowarzyszeniu  Citta-
slow otrzymuje – z miast
będących już w sieci –

opiekuna, który jest
odpowiedzialny za
wsparcie miasta preten-
dującego w procedurze
przystąpienia do Citta-
slow. Do roli opiekuna
Barczewa został wyzna-
czony Olsztynek. Dzięki
efektywnej współpracy
obu miast, procedu-
ra przebiegła sprawie 
i w najbliższym czasie
Gmina Barczewo winna
dołączyć do Sieci Miast
Dobrego Życia Citta-
slow.

Karol Kijkowski

Olsztynek miastem wprowadzającym Barczewo do Cittaslow

1 września na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu 
w Sudwie odbyły się obchody upamiętniające
74. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele
Koła Kombatantów RP i byłych Więźniów Poli-
tycznych i Koła Związku Sybiraków w Olsztynku,

poczty sztandarowe i flagowe (kombatantów,
Ochotniczej Straży Pożarnej, PSL, Liceum Ogólno-
kształcącego im. Jacka Kaczmarskiego, Zespołu
Szkół im K.C. Mrongowiusza, Gimnazjum im.
Noblistów Polskich oraz Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum SPSK w Olsztynku), przedstawiciele

władz samorządowych z Zastępcą Burmistrza
Krzysztofem Wieczorkiem i Przewodniczącym
Rady Miejskiej Jerzym Głowaczem na czele,
przedstawiciele komisariatu policji, straży miej-
skiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, nadleśnictw -
Olsztynek, Jagiełek i Nowe Ramuki, szkół, przed-
szkola i olsztyneckich zakładów pracy a także
mieszkańcy.

Uroczyste nabożeństwo w intencji wszystkich
ofiar najtragiczniejszej z wojen odprawili Ks. Pro-
boszcz Sławomir Piniaha oraz Ks. Dziekan Stani-
sław Pietkiewicz.

Na zakończenie przybyłe delegacje złożyły 
wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem ofiar
faszyzmu.

Cmentarz w Sudwie jest miejscem spoczynku
wielu tysięcy jeńców wojennych Stalagu I B
Hohenstein. Bezimienne mogiły poległych przypo-
minają nam o tragicznych wydarzeniach z tamtego
okresu.

Karol Kijkowski /fot. Promocja Gminy

Uroczystości 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Nie daj się grypie!
Burmistrz Olsztynka 

oraz Rada Miejska w Olsztynku zapraszają na

bezpłatne szczepienia 
przeciwko grypie

dla osób urodzonych w 1950 roku i wcześniej, które
zameldowane są na stałe na terenie gminy Olsztynek

Przed badaniem należy okazać:

* dowód osobisty

* aktualne zaświadczenie
od lekarza o braku 
przeciwwskazań do  
szczepienia (badanie 
lekarskie)

Szczepienia wykonywane są w Gminnym 
Centrum Zdrowia w gabinecie zabiegowym 
od 16 września do 30 listopada 2013 roku

Szanowni Państwo!
Rozpoczęły się prace modernizacyjne i adaptacyjne olsztyneckiego

ratusza. W jego siedzibie już w 2014 roku powstanie Multimedialne
Muzeum Stalagu IB i Historii Olsztynka. W związku z tym zwracamy się
do Państwa z prośbą o przekazywanie informacji na temat pamiątek i zna-
lezisk będących w Państwa posiadaniu, które w przyszłości mogłyby być
wyeksponowane w naszym muzeum. 

Wszelkie informacje należy kierować do Macieja Obrębskiego w siedzi-
bie punktu informacji turystycznej urzędu miejskiego osobiście lub tele-
fonicznie pod numerem 89 519 54 77 lub drogą elektroniczną (pro-
mocja@olsztynek.pl).  O przyjęciu daru lub depozytu każda z osób będzie
informowana odrębnie.

Zachęcam Państwa do współpracy, ażeby ocalić od zapomnienia ludzi 
i wydarzenia godne zapisania na kartach historii naszego miasta i gminy.

Burmistrz Olsztynka
/-/ Artur Wrochna

Ogłoszenie

fot. Promocja Gminy
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Sara, w towarzystwie mamy 
i przedstawicieli gminy Olsztynek,
odebrała tablet oraz dyplom. Podzię-
kowania i gratulacje Sarze przekazała
dyrektor gimnazjum Irena Jędruszew-
ska. Do gratulacji i podziękowań
dołączyła się również Ewa Szersze-
niewska, gminny koordynator kampa-
nii oraz Mirosław Obrębski, kierow-
nik referatu oświaty, kultury i promo-
cji, który uzdolnionej uczennicy
wręczył list gratulacyjny wystosowa-
ny przez burmistrza Olsztynka oraz
upominki.

Na konkurs napłynęły tysiące prac
z całej Polski.  Sara namalowała
gotycki zaułek przy Salonie Wysta-
wowym pod kierunkiem  Małgorzaty

Pingot – nauczyciela plastyki i tech-
niki. Cieszy fakt, że praca Sary zosta-
ła tak wysoko oceniona  i nagrodzo-
na, a Olsztynek po raz kolejny zaist-
niał w tej kampanii.

Dyplom wręczono również gimna-
zjum. Organizatorzy kampanii wy-
różnili też naszą gminę „Certyfikatem
samorządu zaangażowanego w nowo-
czesną profilaktykę i edukację”.

Na podkreślenie zasługuje rola
Ewy Szerszeniewskiej, która odpo-
wiada za działania profilaktyczne na
terenie gminy Olsztynek. Za szcze-
gólne zaangażowanie w sprawy profi-
laktyki dzieci i młodzieży oraz zasłu-
gi na rzecz kampanii została
wyróżniona włączeniem w poczet

członków Kapituły Kampa-
nii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”.

Uroczystość prowadzona
była niezwykle dynamicz-
nie przez Jakuba Poradę –
dziennikarza radiowego 
i telewizyjnego znanego
przede wszystkim z TVN
24. Nagrody wręczali
przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Producentów 
i Dziennikarzy Radio-
wych - prezes Piotr

Adamski i Krystyna Kubczak –
dyrektor biura. W imprezie uczestni-
czyli również przedstawiciele Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej oraz
Sportu i Turystyki, a także Komendy
Głównej Policji, ambasady USA, ale
przede wszystkim nagrodzeni laure-
aci wraz z przedstawicielami szkół 
i gmin z całej Polski.

Oprócz Sary, nieco wcześniej, 
w szkołach wyróżniono dyplomami
i drobnymi upominkami uczniów
Szkoły Podstawowej w Olsztynku:
Jakuba Misiewicza, Jonatana
Ossowskiego i Tomasz Sadochę

oraz z Gimnazjum im. Noblistów
Polskich w Olsztynku: Katarzynę
Żółtowską, Michała Piotrowskiego,
Olę Dubicką, Annę Szulc i Roberta
Pałęckiego.

Jedynie Sarę uhonorowano jedną 
z nagród głównych i zaproszono do
udziału w gali finałowej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszego rozwijania talentów Sarze
oraz wszystkim uczestnikom tej nie-
zwykle ważnej kampanii społecznej.
Zapraszamy do uczestnictwa w roku
przyszłym.

SGP /fot. Promocja Gminy

Finał XIII Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Już po raz trzynasty, 18 września w Centrum Olimpijskim w Warszawie, odbyła się Gala Finałowa Kampanii „Zachowaj

Trzeźwy Umysł”. Jedną z laureatek kampanii – w kategorii „Dzielę się pięknem” – została Sara Stępień, uczennica Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w Olsztynku.

Najważniejszym obecnie
wydarzeniem jest I Młodzieżo-
wy Festiwal Filmowy „Moja
przestrzeń”, którego zwieńcze-
niem będzie gala 26 październi-
ka i okołofestiwalowe imprezy
(warsztaty, spotkania). Już teraz
nasi młodzi filmowcy z olszty-
neckich szkół kręcą ok. 10 fil-
mów, przedstawiających ich
świat. Zachęcamy tych, którzy
się wahają, jest jeszcze czas na
realizację swojej własnej etiudy,
informacje i zgłoszenie znajdują
się na stronie www.olsztynek.pl
zakładka Młodzieżowy Festiwal
Filmowy, można też konsulto-
wać się z Magdaleną Rudnicką
(Zespół Szkół A1).

Wiosną 21 marca planujemy
po raz kolejny projekt Wagary 
w kinie dla gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, w tym
roku – horror, zapraszamy.
Ponadto będziemy kontynuować

warsztaty w Wytwórni Se-ma-
for w Łodzi.

W kinie ruszy nowy program
przeglądów filmowych – czeka-
my na propozycje mieszkańców.

Rusza nowa 5 edycja spotkań
w kinie Awangarda 2 -  Filmote-
ka Szkolna. Nowe Horyzonty
Edukacji Filmowej. Młodzież 
z różnych typów szkół może
uczestniczyć w spotkaniach fil-
mowych, np: trudne tematy,
kino współczesne itp. (informa-

cja i program na stronie
www.awangarda.olsztyn.pl
zakładka Nowe Horyzonty Edu-
kacji Filmowej); każdą projek-
cję poprzedza prelekcja profe-
sjonalisty psychologa, kulturo-
znawcy i rozmowa z uczniami –
Zespół Szkół uczestniczy w tym
programie od początku. Grupę
zgłasza nauczyciel.

Ciekawą propozycję ma dla
gimnazjów i szkół ponadpodsta-
wowych Filmoteka Szkolna
(www.f i lmotekaszkolna .p l
zakładka Filmoteka Szkolna.
Akcja !, wirtualna klasa). Od
kilku lat uczniowie uczestniczą
w kursie internetowym Filmote-
ki Szkolnej. Poznają tajniki
warsztatu filmowego, wykonują
zadania pod kierunkiem mento-
rów – reżyserów, aktorów, edu-
katorów filmowych, krytyków.
Mają możliwość wymieniania
się doświadczeniami z innymi

Dyskusyjny Klub Filmowy. Start
Rozpoczynamy nowy sezon działalności Dyskusyjnego Klubu Filmo-

wego. A raczej jego kontynuację, bo młodzi ludzie uczestniczyli 
w różnych przedsięwzięciach filmowych, także w wakacje.

uczniami na blogu FSz.
Nowe Horyzonty

oferują różne projekty,
jednym z ciekawszych
jest Film na Horyzon-
cie, projekt dwuetapo-
wy, w którym ucznio-
wie realizują swój wła-
sny film; a dla nauczy-
cieli - Akademia Fil-

mowa (informacje na
www.nhef.pl).

Wszystkie te propo-
zycje są sprawdzone,
bo uczniowie i nauczy-
ciele z Olsztynka już
brali udział w tych pro-
jektach. 

Magdalena Rudnicka
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- Przedstawcie się, jak powstał
zespół? 

- Cześć! Nazywamy się D’Dorsh -
nasze korzenie sięgają roku 2008,
kiedy na studiach muzycznych na
UWM spotkali się 3 obecni członko-
wie zespołu – Łukasz Stachowiak
(wokal, gitara), Michał Obrycki
(gitara) oraz Tomasz Rybarkiewicz
(gitara basowa). Na początku gra-
liśmy covery i szukaliśmy perkusisty.
W 2010 roku dołączył Marek Szym-
kowicz.

- Wyjaśnijcie skąd wzięła się
nazwa „D’Dorsh”?

- Na początku nie mieliśmy
pojęcia jak się nazwać i pierwszy
koncert graliśmy bez nazwy. Nasz
wykładowca żartem zaproponował,
żebyśmy przybrali nazwę od pierw-
szych liter nazwisk członków zespo-
łu. Tak powstał „DORS”, którą to
nazwę zmodyfikowaliśmy na
„D’Dorsh”. Z czasem ktoś nam
uświadomił, że nazwa kojarzy się ze
znanym zespołem, ale już jej nie
zmieniliśmy.

- Kiedy zagraliście swój pierw-
szy koncert?

- W obecnym składzie nasz pierw-
szy koncert miał miejsce podczas
otrzęsin UWM w październiku 2010
roku.

- Jak to wspominacie?
- Bardzo miło. Był duży stres,

ponieważ nie graliśmy przed tak
duża publicznością. Dodatkowo
zaczynaliśmy wtedy naszą przygodę
z własnym repertuarem. Czyli był to
nasz podwójny debiut. Wszystko
potoczyło się po naszej myśli, bawi-
liśmy się świetnie i zostaliśmy ciepło
przyjęci przez kortowską publi-
czność.

- Jesteście rozpoznawani przed
wszystkim przez olsztyńską
publiczność, czy Olsztyn jest dla
was szczególnym miejscem, 
w którym koncertujecie? 

- Olsztyn był, jest i będzie dla nas
bardzo ważny. To w tym mieście się
poznaliśmy, zagraliśmy mnóstwo
koncertów, poznaliśmy fantastycz-
nych ludzi i licznych fanów. Cieszy-
my się, że zostaliśmy obdarzeni dużą
dawką zaufania, jeżeli chodzi 
o nasze koncerty – byliśmy zaprasza-
ni wielokrotnie na różne imprezy na
terenie Olsztyna, zarówno przez
osoby prywatne (kluby, restauracje),

ale również instytucje publiczne, 
w tym dwukrotnie z rzędu gościliśmy
na Kortowiadzie. 

- Jak można opisać muzykę,
którą gracie?

- Najprościej ujmując, jest to
energetyczny rock obfitujący w
melodyjny wokal przeplatany mocny-
mi riffami i solówkami gitarowymi.

- Jak powstaje wasza muzyka?
- Od momentu dołączenia do

zespołu Marka gramy przeważnie
własne utwory. Proces ten przebiega
różnie; czasem ktoś z nas przyjdzie
na próbę z gotowym materiałem, ale
najczęściej muzykę komponujemy
wspólnie. Natomiast autorem tek-
stów jest Łukasz.

- Podobno skomponowaliście
nawet hymn? 

- To prawda. Nawiązaliśmy
współpracę z klubem piłkarzy ręcz-
nych Warmia Anders Group Społem
Olsztyn. Wynikiem tej współpracy
jest hymn, który skomponowaliśmy
specjalnie dla nich. Ukłony za tę ini-
cjatywę należą się Katarzynie
Bałuch, bez której ten pomysł nigdy
by nie ujrzał światła dziennego.

- Pochodzicie z różnych miej-
scowości, gdzie i jak często spoty-
kacie się na próbach? 

- Mimo, że jesteśmy kojarzeni 
z Olsztynem, pochodzimy z różnych
miast. Michał jest z Łomży, Marek 
z Olsztynka, Łukasz ze Stębarka,
Tomek z Ostródy. Mogło by się
zatem wydawać, że ciężko w takiej
sytuacji będzie z próbami. Dzięki

uprzejmości Miejskiego Domu Kul-
tury w Olsztynku mamy możliwość
przeprowadzania prób 2 razy 
w tygodniu. Dlatego czujemy się też
związani z Olsztynkiem.

- Zdobyliście już kilka nagród 
i wyróżnień na wielu festiwalach?

- Braliśmy udział w wielu konkur-
sach dla młodych kapel, ale dopiero
od niedawna udało nam się coś
wygrać. Wcześniej zdobyliśmy 
2 miejsce w konkursie „Barabany”
Juwenaliów Białostockich. W tym
roku zajęliśmy również 2 miejsce 
na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki
Alternatywnej podczas Dobremia-
stock Festiwal w Dobrym Mieście,
wygraliśmy „Error Festiwal” 
w Barczewie.

- Nie tak dawno odnieśliście
chyba największy  sukces wygry-
wając regionalne eliminacje
„Fonografika Young Stage” 
w Warszawie, które były przepust-
ką do koncertu finałowego 
w Łodzi. Jakie są wasze wrażenia?

- Bardzo pozytywne. Ucieszyliśmy
się ze zwycięstwa w finale regional-
nym, dzięki czemu mogliśmy zreali-
zować materiał video do jednego 
z naszych utworów. W finale uzyska-
liśmy wyróżnienie oraz zwróciliśmy
na siebie uwagę jednej z najwięk-
szych wytwórni w Polsce. Z Łodzi
wracamy więc z podniesionym czo-
łem, nowymi przyjaźniami i zdwojo-
ną motywacją do dalszej pracy. 

- Gdzie będzie można was usły-
szeć w najbliższym czasie?

- Planujemy trasę koncertową 
w rejonie Polski północno – wschod-
niej.  Niedługo lista koncertów poja-
wi się na naszym profilu Facebooka
(https://www.facebook.com/ddorsh).

- Jakie są wasze cele i marze-
nia?

- Celem jest wydanie płyty i kon-
certowanie. Marzeniem natomiast
osiągnięcie statusu finansowego,
który pozwolił by nam zajmować się
tylko i wyłącznie muzyką.

- Dziękuję. 
- Dziękujemy i pozdrawiamy przy-

jaciół z domu kultury i Olsztynek!

Z zespołem D’Dorsh 
rozmawiał Karol Kijkowski

Wywiad z ...  zespołem D’Dorsh

Ich muzykę najkrócej można opisać jako: „energetyczny rock obfitujący w melodyjny wokal prze-
platany mocnymi riffami i solówkami gitarowymi”, a oni sami nie wyobrażają sobie żeby mogli grać
coś innego niż rock’n’roll. Tak najkrócej można scharakteryzować młody zespół D’Dorsh. 

D’Dorsh (od lewej - Michał Obrycki, Łukasz Stachowiak, Marek
Szymkowicz, Tomasz Rybarkiewicz) /fot. archiwum zespołu

Reklama
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8 września 2013 roku w skansenie
odbyła się inscenizacja wydarzeń, które
rozegrały się na ziemiach polskich 
w pierwszych dniach II Wojny Światowej.
Bitwa została zorganizowana przez
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Tłem historycznym były walki stoczone
przez Armię Modlin między 1 a 4 wrze-
śnia 1939 r. oraz sytuacja na pograniczu
ziem należących do II Rzeczpospolitej
i III Rzeszy.

Rekonstrukcje te pokazywały pierwsze
cztery dni kampanii wrześniowej, 
a dokładnie natarcia wojsk niemieckich 
z Prus Wschodnich. Faktycznie te bitwy
rozgrywały się w okolicach Mławy, a nie
w Olsztynku. Dlaczego więc Olsztynek? 
Z powodu skansenu i jego budynków
odwzorowujących wieś. Rekonstruktorów
z całej Polski było ok. 200. Niektórzy
uczestniczyli w inscenizacji dla zabawy,
zaś inni to prawdziwi fachowcy, którzy 
z pasją dbali o każdy szczegół i element 
z epoki. „My na przykład odgrywamy nie-
miecką 4. Dywizję Pancerną. Znana jest
tego, że wszędzie dostawała tęgie baty od
Polaków: w Mławie, pod Mokrą, podczas
szturmu Warszawy. Dlatego zawsze nas
chętnie zapraszają do tego typu wido-
wisk.” – mówi ze śmiechem pan Artur.

Podczas starć nie zabrakło uzbrojenia 
z tamtego okresu: można było zobaczyć
karabiny jednostrzałowe Mosin i Mauzer,

ckm’y (polskie Browningi), a także grana-
ty, niemiecki czołg Pz. II, motory oraz
samochody opancerzone typu KF, FKSŻ-
223 kaliber 20mm oraz polski samochód
pancerny wzór 34. Nie było więc ubogo.
Wyposażenie tych „żołnierzy” to głównie
repliki, ale były też zabytki, takie jak kara-
bin z 1924 r., albo spodnie i oficerki
kupione od wdowy po jednym z ostatnich
partyzantów polskich. Oprócz wojsk zmo-
toryzowanych, pancernych oraz piechoty
byli także ułani na koniach. Wiele osób
myśli, że w rekonstrukcjach biorą udział
tylko historycy. Fakt, niektórzy się tym
pasjonują, ale są wśród nich również fil-
mowcy, nauczyciele, a nawet studenci
matematyki! 

Już od 10:00 można było usłyszeć 
głośne huki wystrzałów. Przyciągnęło to
uwagę mieszkańców i turystów. Chwilę
potem skansen stał się prawdziwym tere-
nem walki. Widzowie z fascynacją i zacie-
kawieniem przyglądali się działaniom
żołnierzy, którzy ciągle zmieniali swoją
pozycję. Obserwatorzy podziwiali także
pojazdy opancerzone biorące udział 
w inscenizacji. Co prawda, nie można było
wejść do czołgu, ale i tak widok takiego
niecodziennego pojazdu był niesamowi-
tym przeżyciem. 

Oprócz działań wojennych można też
było obejrzeć sceny z życia codziennego,
czyli rozdawanie posiłków w kuchni polo-
wej, plotkowanie kobiet, zabawę dzieci,
czy sprzedaż naparstków, nalewek i maści
na szczury. Byliśmy także świadkami scen
dramatycznych, jak ewakuacja mieszkań-
ców, zdobycie wsi, pojmanie jeńców, 
a nawet amputacja i opatrywanie kończyn.
Nie zabrakło jednak momentów zabaw-
nych, gdy jeńców wypuszczono, by bitwa
mogła nadal trwać .

Inscenizacji plenerowej towarzyszyła
projekcja filmu „Oblężenie” słynnego
amerykańskiego dokumentalisty z czasów
wojny Juliena Bryana, która miała miejsce
w karczmie z Małszewa. Całość okazała
się świetną propozycją historyczną ukazu-
jącą tamte wydarzenia i bardzo ciekawą
opcją spędzenia słonecznej, wrześniowej
niedzieli.  

Olga Grochowalska
Bartłomiej Moroz

Uczniowie klasy Ia 

MŁODZI MAJĄ GŁOS
Jest to nowy pomysł na dzielenie się refleksjami dotyczącymi spraw młodych

ludzi. Będzie to cykl artykułów napisanych przez uczniów Gimnazjum im. Nobli-
stów Polskich, którzy biorą udział w projekcie dziennikarskim Śladami Waldemara
Milewicza – w poszukiwaniu dziennikarskiej pasji. Jego celem jest rozwój warszta-
tu pisarskiego młodzieży, jak również próba przedstawienia  otaczającej nas rze-
czywistości okiem młodego obserwatora. Pierwszy artykuł to relacja z niezwykłego
wydarzenia, które bardzo przypadło do gustu młodym reporterom.

Opiekun projektu 
Małgorzata Zapadka

Czy kiedykolwiek myśleliście o tym, co się czuje podczas bitwy?
Jakie emocje targają uczestnikami takich wydarzeń? Co czuje
człowiek słyszący strzały, widzący wokół siebie żołnierzy? Taką
niesamowitą przygodę mogli przeżyć mieszkańcy i goście z innych
miast, którzy pojawili się pewnej niedzieli na terenie olsztyneckie-
go skansenu…

Przygotowywali nas do tego przedstawienia happe-
ningami, zaskakiwali pudełkami, ale spektakl 
„W biegu po biegun” przerósł oczekiwania zwykłych
olsztyneckich zjadaczy chleba.

Prosta i skromna scenografia podkreślała trudy?... samotno-
ść?... determinację?... człowieka dążącego do celu. Niesamowita
muzyka potęgowała nastrój, zaś oprawa grupy choreograficznej,
wokalnej i perkusyjnej wywoływała „ciary”. Do tego efekty spe-
cjalne…

1 września o godz. 16.00 w kinie „Grunwald” mieliśmy oka-
zję przenieść się na biegun. Zaprosili nas tam uczestnicy warsz-
tatów „Lato w teatrze”, którzy przez dwa tygodnie pracowali nad
marzeniami i tym, co w życiu jest najważniejsze. Historia Jaśka
Meli (w tę rolę genialnie wcielił się Bartłomiej Moroz) znana jest
każdemu, lecz nie każdego zmuszała do refleksji. Biegamy za
biegunami, ale czy ta gonitwa na pewno jest warta naszego
zachodu? Może w obliczu bohaterstwa kalekiego chłopca warto
popracować nad osobistą hierarchią wartości? Aby cel stał się
naprawdę celem. Chociaż droga jest najważniejsza, jak twierdził
Marek Kamiński (w spektaklu świetny Łukasz Bondaruk). 

W tym rozmarzonym laboratorium zaszła niejedna reakcja
metafizyczna – czerń i biel ścierały się stale w walce o malutkie-
go – wielkiego człowieka. Uczestnicy warsztatów przeżyli pra-
cowite dni, które uwieńczył sukces w postaci spektaklu. Biegun
został zdobyty, więc czas poszukać następnego! 

Widzowie sztuki „W biegu po biegun” nie kryli łez wzrusze-
nia. Takiego wydarzenia artystycznego nie powstydziłby się pro-
fesjonalny teatr. Podziękowania należą się więc wszystkim
instruktorom i młodym ludziom uczestniczącym w spektaklu –
na scenie, w pudełkach, pod kapturami i przy instrumentach.
Każdy z nich był ważny jak ogniwo jednego łańcucha, jak skład-
nik reakcji chemicznej w teatralnym laboratorium. Efekt ich
pracy nagrodzono gromkimi brawami, skierowanymi również do
autorki scenariusza i reżyserki – Justyny Dąbrowskiej oraz Kata-
rzyny Waluk, która czuwała nad organizacją całego przedsię-
wzięcia i zajmowała się konferansjerką.

Wyszłam ze spektaklu „inna”, oczyszczona jak po wizycie 
w starożytnym teatrze, a państwo?

Anna Ciesielska

„Lato w teatrze” jest atrakcyjną ofertą teatralną dla uczniów,
którzy z różnych przyczyn spędzają wakacje w swojej miej-
scowości. Między 29 czerwca a 1 września 2013 roku w trzy-
dziestu miastach i miasteczkach w całej Polsce odbywły się
teatralne półkolonie i warsztaty, podczas których młodzi
uczestnicy przygotowywali spektakl pod opieką profesjonal-
nych artystów. Dwutygodniowe warsztaty są dla dzieci szansą
na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, 
a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie. „Lato 
w teatrze” jest programem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego koordynowanym przez Instytut Teatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Wielki teatr 
w małym miasteczku

fot. Andrzej Waluk
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Jego dzieła wydawano 
w wielu krajach Europy, Azji
i Ameryki, w ostatnich latach
również w byłych państwach
komunistycznych. Polskie
wydanie tej książki ukazało
się dopiero w 2010 roku sta-
raniem Oficyny Wydawniczej
Foka z Wrocławia. „Sierpień
czternastego” oparty jest na
materiałach archiwalnych,
wszystkie szczegóły doty-
czące działań wojennych 
z losami poszczególnych jed-
nostek wojskowych oraz ich
dowódców są oparte na fak-
tach.

Spojrzenie Sołżenicyna na
tannenberską bitwę jest nie-
zwykle istotne i ciekawe. Ten
patriota rosyjski bardzo suro-
wo, wnikliwie i trafnie ocenia
głównodowodzących armią
carską. Działania ich poddaje
ostrej krytyce, równocześnie
dostrzega znaczenie tej bitwy
w przebiegu całej pierwszej
wojny światowej i dalszych
wydarzeń w Rosji. W wojen-

nych planach Niemiec i car-
skiej Rosji ważną rolę odgry-
wały Prusy Wschodnie. Pod-
bój tego terytorium otwierał
armii rosyjskiej drogę na Ber-
lin. Niemcy doskonale o tym
wiedzieli. Podczas corocz-
nych gier wojennych nie-
mieckie dowództwo wielo-
krotnie przećwiczyło plan
działania w Prusach Wschod-
nich. Dzięki gęstej sieci dróg
i linii kolejowych, specjalnie

w tym celu zbudowanych,
łatwo było wymknąć się 
z worka na wschodzie, prze-
rzucić wojska na zachodnią
rubież w ciągu 2-3 dni, wyko-
nać silne natarcie na lewe
skrzydło głównych sił nie-
przyjaciela, przełamać je 
i w miarę możliwości okrążyć 
i zniszczyć. Wojna rosyjsko –
japońska ukazała mechani-
zmy działania armii cesar-
skiej – słabe dowództwo,
bałagan z zaopatrzeniem,
powolność operacji, słabe
koordynowanie na szczeblu
armii i korpusów. Wszystkie
te mankamenty skwapliwie
wykorzystywała strona nie-
miecka.

Na początku sierpnia
1914r. armia niemiecka
wykonała potężne uderzenie
na Luksemburg i Belgię oraz
na Francję. Głównym celem
był Paryż. Przerażeni Francu-
zi wywierali presję na swoje-
go sojusznika – Rosję, żeby
niezwłocznie podjęła działa-
nia militarne przeciwko
Niemcom. W Rosji ogłoszo-

no już wcześniej powszechną
mobilizację. Gotowość bojo-
wa miała być osiągnięta po
29 dniach od mobilizacji, ale
ofensywę wyznaczono na 15
dzień, kiedy tyły nie były
jeszcze gotowe. Wszyscy
spieszyli się, żeby ratować
Paryż. Armia gen. Rennen-
kampfa uderzyła od wschodu
17 sierpnia i stoczyła zażarte
boje pod Stołupianami 
i Gąbinem. VIII Armia nie-
miecka po tych walkach roz-
poczęła odwrót. Armia gene-
rała Samsonowa wkroczyła
do Prus Wschodnich od
południa z rejonu Łomży,
Ostrołęki i Mławy. Teore-
tycznie liczyła cztery korpusy
i piąty w trakcie tworzenia.
Ani jeden korpus nie był
wyposażony jak należy. Bra-
kowało wszystkiego, pano-
wało ogromne zamieszanie 
i bałagan organizacyjny. Trzy
korpusy pochodziły z okręgu
warszawskiego, reszta przy-
była pociągami z dalszych
stron Rosji. Praktycznie gen.
Samsonow dysponował trze-
ma i pół korpusami, i tylko
jeden był w pełni gotowy do
walki – XV Korpus dowo-
dzony przez generała Marto-
sa. Ten najlepszy dowódca 
w II Armii dowodził czwarty
rok i znał wszystkich 
i wszystko bardzo dobrze.
Żołnierze pochodzili z okręgu
warszawskiego, znaczną ich
część stanowili Polacy. 
W ostatniej chwili korpus
pozbawiono dwóch dywizji
kawalerii przydzielając na ich
miejsce kozacki Pułk Oren-
burski, który pełnił służbę
policyjną w Warszawie. 
W ten sposób najważniejszy 
i najlepszy XV Korpus utracił
niezwykle ważny atrybut 
w postaci szybkich oddziałów
kawaleryjskich, które prowa-
dziłyby rozpoznanie i akcje
zbrojne na tyłach przeciwni-
ka. Dowódcy innych korpu-
sów, zdaniem Sołżenicyna,
nie nadawali się do pełnienia
tak ważnych funkcji. Gene-
rał Błagowieszczeński był
tchórzliwy i po pierwszej
większej bitwie pod Biskup-
cem nakazał odwrót VI Kor-
pusu. Generał Artamonow to
słaby, nieudolny dowódca 
I Korpusu, i mimo że dyspo-
nował dużymi siłami na
lewym skrzydle, nie wykonał
rozkazu uderzenia w rejonie
Uzdowo – Działdowo w dniu
27 sierpnia, dzięki czemu

umożliwił Niemcom spokoj-
ne przegrupowanie sił.
Później, pod naciskiem wojsk
niemieckich, oddziały I Kor-
pusu opuściły pozycje obron-
ne pod Działdowem ucieka-
jąc w panice w kierunku
Mławy. Za samowolę,
tchórzostwo i kłamliwe mel-
dunki generał Artamonow
został pozbawiony dowódz-
twa i miał stanąć przed sądem
wojennym. Dowódca XIII
Korpusu generał Klujew
nigdy wcześniej nie walczył
na wojnie. Znakomity kom-
pan, dusza towarzystwa,
dowcipny i błyskotliwy na
zabawach, dowódcą był bez-
nadziejnym. Z powodu igno-
rancji i zwykłej głupoty za
późno przychodzi z pomocą
XV Korpusowi. Jego niepo-
radność przez cały 28 sierp-
nia na wzgórzach koło 
Gryźlin spowodowała, że
XIII Korpus zamienił się 
w bezładny tłum ucieka-
jących żołnierzy.

Generał Samsonow z po-
wodu choroby przebywał na
kuracji na Krymie. Rozkazem
cara został natychmiast ścią-
gnięty i skierowany na pierw-
szą linię frontu. Do tej pory 
w odległej azjatyckiej pla-
cówce zajmował się admini-
stracją. W walce nie dowo-
dził nawet korpusem, a tu
powierzono mu całą armię.
Nie znał założeń strategiczne-
go planu ataku na Prusy
Wschodnie. Nie miał czasu,
żeby dokładnie przeanalizo-
wać ten plan, poznać dowód-
ców, doradców i sztabów. Do
jego sztabu skierowano przy-
padkowych oficerów, niedo-
świadczonych i nieznających
się nawzajem. Szefem sztabu
został generał Postowski –
kompletne nieszczęście, czło-
wiek nieudolny, całkowicie
nieprzygotowany do pełnie-
nia tak ważnej funkcji. Fatal-
nie układała się współpraca
ze sztabem frontu północno –
zachodniego. Jego dowódca,
generał Jakow Żyliński, nie
potrafił skoordynować dzia-
łań dwóch armii rosyjskich,
pozwalał na powolną ofensy-
wę I Armii generała Rennen-
kampfa i niepotrzebnie pona-

Tannenberg 1914 

według Sołżenicyna

autor Bogumił Kuźniewski

Aleksander Sołżenicyn, znany pisarz rosyjski, laureat literackiej nagrody
Nobla, jeszcze w 1937 roku zebrał wszystkie dostępne w archiwach radziec-
kich materiały na temat katastrofy armii Samsonowa i napisał pierwsze roz-
działy. Później nastąpiła przerwa w pracy nad książką. Zgromadzone mate-
riały i napisane już fragmenty przetrwały szczęśliwie lata wojny i więzienia
autora w łagrze. Od marca 1969r. zaczęła się nieprzerwana praca, która po
kilkunastu miesiącach dała oczekiwany efekt. Książka została - także z innymi
dziełami – najpierw opublikowana na Zachodzie, co spowodowało histeryczny
atak prasy radzieckiej, w efekcie czego Sołżenicyn został wygnany ze Związku
Radzieckiego.

Żołnierze rosyjscy w mazurskim miasteczku

Bateria niemiecka prowadzi ostrzał artylerysjki

Nieudolność dowództwa rosyjskiego



ALBO 9 (208) Wrzesień 2013 r. Strona 11

glał generała Samsonowa do
jak najszybszego natarcia 
w kierunku północno –
zachodnim. Uwierzył, bez
powodu, w rozbicie armii
niemieckiej pod Gąbinem 
i jej paniczny odwrót za
Wisłę. Ufny w zwycięstwo,
dążył do zniszczenia wojsk
niemieckich. Miała to uczy-
nić II Armia generała Samso-
nowa. Plany Żylińskiego były
oderwane od rzeczywistości,
a ich realizacja doprowadziła
do katastrofy.

W kompletnym bałaganie
przebiegała mobilizacja
oddziałów II Armii i ich prze-
mieszczanie w kierunku Prus
Wschodnich. Wojska prze-
wożono koleją i często bez
powodu wyładowywano kil-
kadziesiąt kilometrów od gra-
nicy. Żołnierze z pełnym
oporządzeniem musieli pie-
szo pokonywać wiele kilome-
trów. W pierwszych dniach
natarcie rosyjskie natrafiło 
w próżnię. Niemcy przed
wycofaniem się (XX Korpus
gen. Scholtza) niszczyli
wszystko – zapasy żywności,
stogi, furaż dla koni. Dowóz
zaopatrzenia dla tak dużej
liczby ludzi i koni był nie-
zwykle trudny. Drogi zaopa-
trzenia wydłużyły się niebez-
piecznie. Potwornie zmęczeni
żołnierze szli w sierpniowym
upale po piaszczystych dro-
gach i często bezdrożach
mazurskich lasów. Szwanko-
wało zaopatrzenie i żołnierze
byli wygłodzeni. Mieli tylko
suchy prowiant, głównie
suchary i musieli zdobywać
pożywienie na własną rękę.
Brakowało nawet wody pitnej
i korzystano z wody ze stru-
mieni, a nawet jezior i rzek.
Żołnierze rosyjscy byli nie-
zwykle wytrzymali na trudy 
i potrafili sobie radzić w naj-
gorszych sytuacjach, ale i dla

nich taki sposób prowadzenia
wojny był koszmarem. 

„Pułki XIII Korpusu nadal
szły lasami na północ – tam
gdzie panowała cisza i nie
było nikogo. Na noc zatrzy-
mały się w Omulehofen.
Nazajutrz, o świcie, jeszcze 
w oparach porannych mgieł 
i pierwszy raz nie dostawszy
sucharów o mysim zapachu,
sformowali jak zwykle długą
kolumnę pułków i batalionów
z taborami na wyznaczonych
miejscach. Mieli iść dalej na
północ, musieli tylko obejść
rozległe jezioro Omulew. 

Odmówili już codzienną
modlitwę przed drogą i byli
gotowi do wymarszu, gdy
nagle przygalopował goniec 
i przekazał dowódcy brygady
pakiet rozkazów ze sztabu
dywizji. Po naradzie z do-
wódcami pułków zaczęło się
zawracanie i ustawianie na
nowo batalionów i pułków
zgodnie z nowymi rozkazami.
Trwało to kilka godzin 
i sierpniowe słońce paliło już
z całą mocą, gdy pułki ruszy-
ły wreszcie w nowym kierun-
ku. Bez śniadania maszero-
wali leśną drogą wśród
kolumnady masztowych
sosen, najpierw przez Kalten-
born, przez który przeszli
wczoraj, a potem na zachód,
na Grunfluss. Na skrzyżowa-
niu leśnych dróg z miałkim
piaskiem musieli skręcić 
w bok, gdyż zaprzęgi artyle-
ryjskie, też wyczerpane 
i głodne nie mogły przeje-
chać. Żelazne koła grzęzły 
w piachu, dopiero pomoc
wielu żołnierzy i dodatkowe
konie spowodowały wycią-
gnięcie dział na twardszy
odcinek drogi. Szli i szli, 
słońce chyliło się już ku
zachodowi, gdy kolumna po
przejściu 15km zatrzymała
się - wprost na drodze, 

w lesie, żołnierze rozłożyli
się, gdzie popadło w cieniu
drzew. Nikt nie wiedział co
dalej i dopiero po naradzie
starszyzny podjęto decyzję 
o dalszym kierunku marszu
dywizyjnej kolumny. Burcza-
ły puste żołądki, paliły pode-
szwy, słońce skryło się za
lasem, nastał najlepszy
moment, by rozbić biwak 
i przygotować coś do jedze-
nia. Ale nie, znów przez to
samo skrzyżowanie i przez
ten sam las, te same kilome-
try przemierzyła dywizja –
tyle że z powrotem. Nie
zatrzymali się o zachodzie
żółtego słonka, zapowiada-
jącego na jutro taki sam znój,
kurz i spiekotę. Nie zatrzy-
mali się o zmroku, solidnie
odliczyli wszystkie kilometry
i już pod pierwszymi gniaz-
dami wrócili do tej samej wsi
Omulehofen i w tych samych
miejscach ustawili kuchnie,
tyle, że kaszę uwarzyli dopie-

ro po północy, a spać poszli
tuż przed pierwszym kurem.
Wstawali ciężcy jak ołów 
i zmuszali się do przełknięcia
porannej kaszy – cały dzień
nie będzie co do ust włożyć.
Tyle tylko, że suchary dowie-
źli i na dwa dni wystarczy.
Zbierali się, ustawiali, formo-
wali kolumnę do wyjścia na
północ, jak wczoraj. Wszyst-
ko to trwało bardzo długo 
i kiedy wreszcie ruszyli dzień
był znowu upalny. Znów
grzęzły w piachu koła i nogi.
Droga była jeszcze gorsza jak
wczoraj. Niemcy pozrywali
mostki, resztki sił tracili
Rosjanie na objazdy i obej-
ścia, na wyciąganie sprzętu 
z grząskiego piasku, na
ponowne wciąganie go na
drogę. Przydrożne studnie
zasypano ziemią i gruzem,
nie było skąd zaczerpnąć
wody, chyba że z jeziora.
Nikt dziś (24 sierpnia) nie
strzelał, żadnego Niemca nie
było widać, nie było też
Kozaków, żeby rozeznali co
jest dalej w tych leśnych
ostępach. Inne oddziały rosyj-
skie gdzieś przepadły i zosta-
ła tylko jedna samotna dywi-
zja zagubiona w drodze do
Olsztyna. I najbardziej nie-
rozgarnięty żołnierz zrozu-
miał, że dowództwo całkiem
się pogubiło.”

(Sołżenicyn A., Sierpień
czternastego, T.1, Wrocław
2010, s. 127-129)

Niemcy przeprowadzali
sprawny odwrót i przegrupo-
wanie VIII Armii ze wschod-
niej części Prus w kierunku
południowym. Manewrowali
tak, jak gdyby wschodniej
armii rosyjskiej w ogóle nie
było. Przeprowadzenie całego
manewru zajęło pięć dni.

Korpus gen. Francois prze-
rzucono pociągami przez
Królewiec, przez całe Prusy
Wschodnie, po ich przekąt-
nej. Eszelony jechały dniem 
i nocą jeden za drugim, co
pół godziny. Pociągi do-
jeżdżały niemal na pole bitwy
i wojska nie musiały masze-
rować całymi dniami. Nato-
miast korpusy Mackensena 
i von Belowa przemaszero-
wały ponad 80 km, wypo-
częły przez jeden dzień i 26
sierpnia uderzyły na wysunię-
tą dywizję gen. Komarowa 
z VI Korpusu armii rosyj-
skiej. Jej rozbicie spowodo-
wało paniczny odwrót całego
korpusu. 

W tym czasie Rosjanie
zadali Niemcom prawdziwą
zagadkę – niezaszyfrowane
depesze. Wprawiały one w
zakłopotanie sztabowców
niemieckich, którzy bali się
podstępu. Przechwytywano
pełne radiogramy z dysloka-
cją poszczególnych jednostek
oraz rozkazy na następne dni.
Z depesz jasno wynikało, że
Rennenkampf nie udzieli
pomocy II Armii. Niemieccy
sztabowcy nie mogli uwie-
rzyć w głupotę rosyjskich
dowódców. W całej historii
wojskowości nie zdarzyło się,
aby przeciwnik informował
otwartym tekstem drugą stro-
nę o swoich planach. Skom-
plikowana wojna w krainie
tysiąca jezior i niebotycznych
lasów stała się dla Niemców
tak prosta, jak ćwiczenia tak-
tyczne na poligonie. Wszyst-
ko wskazywało na to, że
wodzowie carskiej Rosji 
nie potrafią koordynować
ruchu wielkich mas wojska.
Zapadła decyzja, żeby
okrążyć centralne korpusy 
i zniszczyć je.

Paniczny odwrót rozbitych oddziałów rosyjskich

Oddział niemiecki w drodze na front



i obecnie używanie broni chemicznej
zakazanej konwencjami międzynaro-
dowymi w Syrii. W tym miejscu chcę
szczególnie podkreślić, że na każdej
wojnie najbardziej cierpią kobiety 
i dzieci.

Idąc na inscenizację historyczną
„Pogranicze `39” brałam pod uwagę
kilka powodów, a jednym z nich była
chęć przyjrzenia się działalności Przy-
sposobienia Wojskowego Kobiet.

Przypomnę, że Przysposobienie
Wojskowe Kobiet, po licznych prze-
kształceniach ochotniczych organizacji
kobiecych, zostało uznane 11 lutego
1939 roku przez Radę Ministrów za
stowarzyszenie wyższej użyteczności
publicznej.

PWK brało aktywny udział w kam-

panii wrześniowej, między innymi jako
kobiece bataliony pomocniczej służby
wojskowej. Podczas okupacji wiele
kobiet i dziewcząt związało swe losy 
z Polskim Państwem Podziemnym
wchodząc w struktury Wojskowej 
Służby Kobiet. Główna inicjatorka 
służby kobiet na rzecz sił zbrojnych,
Maria Stanisława Wittek, była pierw-
szą kobietą w Wojsku Polskim, która
otrzymała nominację generalską 
w 1991 r.                                     

Warto podkreślić, że sceneria
skansenu wydobyła czas i tragedię
tamtych dni. 

Te chaty, życie codzienne, matki 
z dziecięcymi wózkami, Żyd handlu-
jący wszystkim, który to ujął mnie
swoistą reklamą wołając: „Tylko tutaj
najlepszy czosnek spod Łodzi!”. Była
też babuleńka częstująca chlebem ze
smalcem. Na moje pytanie: Ile zapła-
cić? - powiedziała: „pomódl się za
mnie i niech ci będzie na zdrowie”.

Mimo wcześniej wspomnianych
moich mieszanych odczuć dotyczących
rekonstrukcji wojennych uważam, że
warto było pójść na tę inscenizację
historyczną. Inaczej jednak, jak słysza-
łam, myśleli najstarsi, którzy przeżyli
dramat II wojny światowej. Nie poszli,
by nie budzić tragicznych wspomnień.

Na zakończenie dodam, a nie była-
bym typowym belfrem, abym nie
chciała  przypomnieć, że w 2014 ro-
ku przypada 75 rocznica wybuchu 
II wojny światowej, kiedy to Polska
jako pierwsza, przeciwstawiła się
machinie hitlerowskich Niemiec.

Stanisława Ziątek

Mam to szczęście od losu, że nie
dane mi było przeżyć wojny. Znam
ją tylko z filmów dokumentalnych,
zdjęć, opracowań historycznych,
wspomnień dziadków, ojca, no 
i oczywiście z filmów fabularnych.

Jako dziecko z wielką cieka-
wością oglądałam jak tzw. łódzka
Filmówka nagrywała bardzo często
w mojej miejscowości sceny do
różnych filmów, w tym do filmów
wojennych. Do tych scen, ogląda-
nych później w kinie i telewizji, do
dziś dnia mam wielki sentyment.
Oczywiście, wtedy dodatkową
atrakcją było oglądanie z bliska
znanych aktorów. Oglądane insce-
nizacje z wojny mocno mnie pocią-
gały, ale i budziły strach. Pewnego
dnia bardzo przeżyłam, nagrywaną
do filmu wojennego, scenę roz-
strzelania rodziny z dziećmi pod
zwykłą chatą pokrytą strzechą. Od
tej pory miałam uraz do filmów
wojennych. Z czasem, doroślejąc,
zweryfikowałam spojrzenie na czas
wojny, bo prócz emocji włączyłam
myślenie. Niestety, nie uwolniłam
się  całkowicie od emocji. Pamię-
tam słowa swojego ojca, budzące-
go się w nocy na dźwięk samolo-
tów startujących z pobliskiego lot-
niska wojskowego, który mówił
tak: „Córko, wolę najgorszy pokój
niż najpiękniejszą wojnę”.

Teraz  nastąpił „wysyp” rekon-
strukcji wojennych. Mam do nich
ambiwalentne uczucia, czyli nie
wiem, czy mi się to podoba. Bo
wojna to wojna, a rekonstrukcje to

nie manewry. Musimy odróżniać
jednak sens manewrów wojsko-
wych, które służą nauce strategii,
ćwiczeniom, szkoleniu. Jest takie
powiedzenie- jeśli chcesz pokoju to
naucz się wojny.

Inaczej pojmuję rekonstrukcje.
To jest trochę taka zabawa 
w wojnę. Podobnie jak w grach
komputerowych, gdzie bohater gry
ma wiele żyć, tzn. ginie, wstaje 
i przechodzi na następny poziom.
W realnym życiu, jeśli giniesz  to
giniesz i żyjesz tylko w pamięci
najbliższych, a bohaterowie w pa-
mięci pokoleń. 

Jako nauczycielka  zastanawia-
łam się, czy młodzi widzowie
pomyślą tak: został zabity, wstał,
idzie, czyli będzie dobrze, to tylko
zabawa. Czy też przeżywając jakąś
drastyczną scenę pomyślą, nie, to
nie jest zabawa. Widziałam jak
chłopcy z ogniem w oczach obser-
wowali poszczególne akcje wojen-
ne, dziewczynki zaś zatykały sobie
uszy, a maluchy po prostu głośno
płakały.

Niestety, od zakończenia II woj-
ny światowej nie było ani jednego
dnia bez wojny na naszej przepięk-
nej planecie Ziemi. Były i są prze-
różne wojny daleko od nas i które
nie dotyczą bezpośrednio nas, ale
nie szkodzi coś na ten temat wie-
dzieć. Były to wojny plemienne,
religijne, ludobójcze czy też ide-
ologiczne.

Wojny te niosły za sobą rzezie
(Afryka- Rwanda), ludobójstwo na
tle narodowościowym i religijnym
(kraje d. Jugosławii), czy ideolo-
giczne zaślepienie (Korea), jak 
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czyli jak to na wojence ładnie!
8 września 2013 roku odbyła się inscenizacja historyczna „ Pogranicze `39”, zorganizowana przez Muzeum II Wojny Światowej 

w Gdańsku na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego- Park Etnograficzny w Olsztynku. Inscenizacja nawiązywała do wydarzeń,
jakie rozegrały się na ziemiach polskich w pierwszych dniach po wybuchu II wojny światowej. Tłem były walki stoczone przez Armię
Modlin między 1 a 4 września 1939 r. oraz sytuacja pogranicza ziem należących do II Rzeczypospolitej i III Rzeszy. Inscenizacja miała
charakter edukacyjny i jej celem było przekazanie wiedzy historycznej oraz zobrazowania sytuacji w Polsce tuż po wybuchu wojny. 

WRZESIEŃ 2013

MARIA STANISŁAWA WITTEK
Pierwsza kobieta w historii 
Wojska Polskiego awansowana 
na stopień generała brygady 
w 1991 roku
źródło: histmag.org

USŁUGI DŹWIGOWO-
PODNOŚNIKOWE

Posiadamy:

- dźwigi  -Tatra (28 ton, 24 m dł.)

- Coles (20 ton, 21 m dł.)

- podnośnik koszowy - Star (wys. 18 m)

(montaż konstrukcji stalowych, czyszczenie rynien,  
prace wysokościowe)

OLSZTYNEK, TEL. 791 363 525
Robert Cieśla

Reklama

/fot. Promocja Gminy
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Reklama

Olsztynek uzyskał prawa miejskie
w 1359r. Określono jego rozmiary,
organizację wewnętrzną władz i przy-
wileje mieszkańców. Powstał więc
Olsztynek w XIV wieku, w okresie
największej ekspansji militarnej i eko-
nomicznej Zakonu Krzyżackiego. 
„W tym czasie zachód i północ ziemi
pruskiej były już zagospodarowane, 
a osadnictwo trzebić poczęto dotąd 
w niedostępny masyw puszczy
galindzkiej ”. Na jej skraju, w bagni-
stym łuku Jemiołówki i obok szersze-
go niż dziś jeziora Jemiołowo, 
w pobliżu miejsca ufortyfikowanego
już w czasach pogańskich palisadami,
poczęto około roku 1350 budować
murowany zamek. Chociaż nie była to
budowla imponujących rozmiarów,
budowano ją jednak aż do roku 1366.

„Czasy były już mniej niebezpiecz-
ne: Prusów dawno ujarzmiono, 
a z Mazowszem łączyły Zakon Krzy-
żacki na razie stosunki dobrosąsiedz-
kie.” Kazimierz Wielki pogodził się 
z Krzyżakami podpisując pokój 
w Kaliszu 1343r. Powstały więc sprzy-
jające warunki kolonizacji mazurskiej
w państwie krzyżackim. Dlatego,
odmiennie od dotychczasowej tradycji,
kupcy i rzemieślnicy nie czekali aż 
w zamku i fortyfikacjach miasta znaj-
dą ochronę, lecz rozkładali tu swe
kramy i warsztaty, tym bardziej, że
dogodne, pograniczne położenie osie-
dla zapowiadało im szybkie zyski.

„Podbici Prusowie stanowią dla
Krzyżaków element szczególnie nie-
bezpieczny hamują bowiem napływ
osadników niemieckich organizując
powstania. Paląca potrzeba zagospoda-
rowania podbitego kraju nakazuje
Krzyżakom zwrócić uwagę na polskie
możliwości osiedleńcze.”

(…) „Z polską ludnością o tyle jest
łatwiej, nawet bezpieczniej, że z szere-
giem książąt mazowieckich, często na
zasadzie ich zależności finansowej,
łączą Zakon wcale poprawne sąsiedz-
kie stosunki. I oto już, nie zawsze
wzywana, prze na wolne przestrzenie
fala polska.”

(…) „Tutaj polski osadnik zajmuje
całe połacie, nawet rad by nie zostawić

miejsca w miastach dla Niemców.” 
Zasadźca, tj. założyciel miasta

zostawał sołtysem i sprawował ten
urząd dziedzicznie. Otrzymywał dzie-
siątą część obszaru miasta jako wyna-
grodzenie. Był sędzią w sprawach
pospolitych. Olsztynek już przed
rokiem 1414 miał radę i burmistrza,
urząd sołtysa zniknął. Nad samo-
rządem miejskim Krzyżacy rozciągnęli
kontrolę, głównie przez rezydujących
w zamku bulgrabiów. 

Olsztynek w czasach niemieckich
nazywał się Hohenstein, na cześć kom-
tura ostródzkiego Gȕnthera von
Hohensteina. Ale już w czasach krzy-
żackich osiedleńcy mazurscy widać
poczęli tę nazwę spolszczać, skoro 
w dokumentach łacińskich z tego okre-
su przekształcono ją nieraz na Parvum
Olszten, zatem mały Olsztyn. 

Pierwszym sołtysem miasta był nie-
jaki Mikołaj. W późniejszych latach 
i w następnych wiekach burmistrzo-
wie, proboszczowie, rektorzy Olsztyn-
ka byli rodowitymi Polakami, choć
nieraz nazwiska latynizowali lub mieli
je zniemczone.

W XVIII wieku rektorami szkoły 
w Olsztynku kolejno byli: Kopka,
Krzysztof Wengorowiusz, Eichel, Ber-
nard Drygalski, Fryderyk Laaser, Bar-
tłomiej Mrongowius, Jan Jerzy
Koniecka, Jan Tomaszczyk. Ich imio-
na i nazwiska w większości wskazują
na pochodzenie polskie, a według pro-
tokołu z 1788 roku szkoła w Olsztynku
była dwuklasówką, uczęszczało do
niej 125 uczniów, którzy oprócz
innych przedmiotów mieli dwie godzi-
ny języka polskiego, nie było nato-
miast języka niemieckiego. 

W roku 1579 wymieniono po raz
pierwszy „polski kościół w Olsztyn-
ku”. Spłonął on w 1651 i nie został
odbudowany. Nie było już bowiem
potrzeby podziału gminy wyznaniowej
Olsztynka według kryteriów języko-
wych. W tym czasie cała ludność
Olsztynka mówiła po polsku, po pol-
sku wygłaszano kazania w parafialnym
kościele ewangelickim, po polsku
uczono w szkole. W XVIII wieku
organizowano w Olsztynku ulubione

mazurskie uroczystości związane 
z Bożym Narodzeniem, zwane Jutrznią
na Gody. Aż do drugiej wojny świato-
wej kandydaci na duchownych 
w Olsztynku musieli wykazywać się
znajomością języka polskiego. 

Krzyżacy nie cieszyli się sympatią
u mieszkańców Olsztynka. Gdy Wła-
dysław Jagiełło po bitwie pod Grun-
waldem ruszył w stronę Malborka,
wybrał drogę przez Olsztynek (...)
”Wypuściwszy na wolność wszystkich
wojennych jeńców, opatrzywszy ich
nadto odzieniem i zasiłkiem na drogę 
i podawszy im dobrych przewodni-
ków”. 

17 lipca 1410 roku Jagiełło rozłożył
się obozem w Olsztynku. Mieszczanie
własnymi siłami opanowali i wydali
mu zamek. Również w roku 1414 bez
walki otwarli przed królem podwoje
miasta, po czym Krzyżacy przed
ucieczką spalili zamek. Pamięć owych
czasów przechowała się w tradycji
ludowej aż do dzisiaj. Mazurzy nazy-
wali las miejski Olsztynka Jagiełłkiem,
ponieważ podobno miał tam Jagiełło
odpoczywać wraz ze swoim wojskiem. 

Od czasu bitwy grunwaldzkiej
Zakon Krzyżacki chylił się ku upadko-
wi. A tu jeszcze szlachta i mieszczań-
stwo ziem pruskich zaprotestowały
przeciw uciążliwym podatkom. Bro-
niąc się przed wyzyskiem, poddani
Zakonu utworzyli tzw. Związek Pru-
ski. W roku 1440 Olsztynek przystąpił
do Związku Pruskiego, ale w roku
1441 znów deklarował wierność Krzy-
żakom. W 3 lata później burmistrz 
i rajcy Olsztynka oświadczyli przy-
wódcy Związku Pruskiego, Janowi
Bażyńskiemu, że „jako dobrzy i po-
bożni ludzie przy nim pragną stanąć”,
ale na początku roku 1454 roku rada
Olsztynka stwierdziła, że „chce trwać
przy swych prawowitych panach” 
tj. Krzyżakach.

Represje stosowane przez Krzyża-
ków wobec Związku skłoniły jego
przywódców do zorganizowania
powstania. Jednocześnie wysłano
poselstwo do Kazimierza Jagiellończy-
ka z prośbą o przyłączenie Prus do
Polski. Król wydał w 1454 roku 

w Krakowie akt inkorporacji (wciele-
nia). Rozpoczęła się wojna z Zako-
nem, która trwała trzynaście lat.

W pierwszych dniach powstania
zorganizowanego przez Związek Pru-
ski Olsztynek znalazł się po stronie
związkowców. Po upadku Ostródy (25
września 1454 roku.) na stronę Krzy-
żaków przeszły także sąsiednie miasta
i zamki, jak Olsztynek i Iława. Komtur
ostródzki odebrał hołd od mieszczan 
i okolicznego rycerstwa i przejął
zwierzchnictwo nad Olsztynkiem, 
a także i innymi sąsiednimi zamkami.
Gdy w listopadzie 1454 roku Olsztyn
odrzucił propozycję komtura ostródz-
kiego poddania się Zakonowi, Olszty-
nek został obsadzony grupą zbrojną,
ludźmi Mužika ze Swinawy. Dał on
się mieszkańcom we znaki. 

W 1466 roku Kazimierz Jagielloń-
czyk podpisuje pokój z Zakonem
Krzyżackim. Warmia z Olsztynem
pozostała przy Królestwie Polskim,
Olsztynek zaś w granicach Prus
Zakonnych (od 1525 książęcych, które
do roku 1657 były lennem Polski).
Nauczeni gorzkim doświadczeniem
mieszkańcy Olsztynka zaraz po wojnie
trzynastoletniej obwarowali swój gród
murami obronnymi.

W roku 1519, gdy Zygmunt Stary
rozpoczął wojnę z Krzyżakami, Olsz-
tynek poddał się bez walki i gościł
wojska polskie do roku 1525. Jednak
układ krakowski z roku 1525 nie przy-
znał Olsztynka koronie polskiej.

cdn.
Lucjan Hodyra
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tynka”, „Warmia i Mazury” nr 12, gru-
dzień 1959 r.

- Andrzej Wakar i inni, „Olsztynek
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- Eugeniusz Paukszta, „Warmia 
i Mazury”, Wyd. „Śląsk”, Katowice
1970 

- Marian Dudzik, „Olsztyn i okoli-
ce”, W-wa 1976 r., Krajowa Agencja
Wydawnicza.

Przykłady polskości w historii Olsztynka (część I)

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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DANUTA BONDARUK
(synowa): W tym miejscu
muszę koniecznie dodać, że
każdego roku podczas waka-
cji tata jest  przez różnych
uczniów systematycznie
zapraszany na spotkania,
jubileusze, rocznice. To
dawni uczniowie, którzy
pokończyli studia, mają
rodziny, często znaczne  
osiągnięcia, rozjechali się po
świecie i przyjeżdżają do
Olsztynka w odwiedziny. Są
nauczyciele, lekarze, zakon-
nice, księża, itd.

PAN JAN: Jestem z tego
powodu zaszczycony, ale
najbardziej cieszy to, że moi
wnukowie mają zaintereso-
wania matematyczne i są
takimi wspaniałymi dziećmi.
Starszy Tomek kończył 
z wyróżnieniem szkołę pod-
stawową, gimnazjum, a póź-
niej Liceum Ogólnokszta-
łcące nr 4 w Olsztynie. Obec-
nie  studiuje telekomunikację
na wydziale elektroniki 
i technik informacyjnych
Politechniki Warszawskiej,
jest już inżynierem, a szósto-
klasista Łukasz zdobywa
kolejne dyplomy w konkur-
sach matematycznych. Oby
tak dalej.

DANUTA BONDARUK:
To dzięki tacie, bo geny dzie-
dziczy się zwykle po dziad-
kach. Chłopcy są z tego
dumni. Żartują, że w niebie

dziadkowie mają zapewnione
nie tylko miejscówki, ale 
i wspaniałe loże - za wzajem-
ną  wierność, wytrwałość
małżeńską, wewnętrzną siłę -
żeby się nie poddawać choro-
bie, zwątpieniu. Są bardzo
dumni ze swoich dziadków,
którzy, mimo trudów co-
dzienności, starają się iść 
z duchem czasu, np. posługu-
ją się komórkami, uaktualnia-
ją swój sprzęt audiowizualny.

W tym miejscu muszę
powiedzieć, że postawa
rodziców, opieka i poświęce-
nie ojca, uczą nas wszystkich

szacunku, pokory wobec
życia w dzisiejszych, jakże
bardzo skomercjalizowanych
czasach. To pozwala syste-
matyzować wartości i wybrać
to, co w życiu najważniejsze.

PANI STEFANIA: Ja tę
siłę mam właśnie dzięki
mężowi, dzieciom i wnukom.

PAN JAN: Najważniejsze
w tej codzienności jest to, że
pomagają nam dzieci, a my 
o dzieci już nie musimy się
martwić, ponieważ doskonale
dają sobie radę. Gdyby było
inaczej, to człowiek by tego
nie wytrzymał.

PANI STEFANIA:
W mężu spodobało mi się
chyba wszystko. Jest bardzo
dobrym człowiekiem, życzli-
wym innym ludziom, odpo-
wiedzialnym, zaradnym, 
a przy tym niezwykle skrom-
nym. Pomaga mi przez całe
życie, opiekuje się, jak może.
Jest nie tylko mężem, ale 
i największym przyjacielem.
Dla mnie -  najlepszy na
świecie. Kiedy byłam 
w Warszawie w szpitalu, nie
było niedzieli, żeby mnie nie
odwiedził.

PAN JAN: Najlepsza to

jest nasza synowa Danusia.
Jest super, trudno byłoby 
o lepszą. Traktujemy ją jak
córkę, której nigdy nie mieli-
śmy. Nasi wspaniali wnuko-
wie to zasługa obojga rodzi-
ców, ale to ona najlepiej
wszystkim zarządza i robi
tak, jak powinno być.

PANI STEFANIA: Tak,
to prawda. Danusia jest naj-
lepsza, nie mogliśmy marzyć
o lepszej synowej. Bardzo,
bardzo się z tego powodu
cieszymy, ponieważ  w życiu
najważniejsza jest rodzina

DANUSIA BONDARUK:
Lepiej opowiedzcie o swoim
hobby… (śmiech). Obok
internatu rodzice  mieli  prze-
piękny  ogród, pełen orygi-
nalnych,  roślinnych nowi-
nek, które sprowadzali 
z całego kraju, np. daturę,
pigwę, różne gatunki papry-
ki, jagody kamczackie,
jesienne truskawki.  Wtedy to
były nowości. W tunelach
dojrzewały też dorodne
pomidory. Do dzisiaj na
półkach stoją stosy książek 
i różnych czasopism o tema-
tyce ogrodniczej. Mama sys-
tematycznie nagrywała tele-
wizyjny program „Twój
ogród”, aby później wielo-
krotnie go odtwarzać. Dzieli-
ła się z nami tą ogromną wie-
dzą i zaraziła ogrodniczą
pasją. Kiedy później z mę-
żem urządzaliśmy swój
ogród, to od nich   otrzymy-
waliśmy  szczepionki, sa-
dzonki i cenne rady.

Tata od lat interesuje się
filatelistyką i do dziś zbiera
znaczki. Może pochwalić się
ich wspaniałą kolekcją. 
W domu rodziców, obok
wspaniałej biblioteki,  ksią-
żek głównie historycznych,
jest wiele zegarów, a z każ-
dym wiąże się jakieś szcze-
gólne wydarzenie. Te zainte-
resowania nam również się
udzieliły.

Pamiętam też doskonale,
jak przez wiele lat rodzice
spotykali się towarzysko 
z przyjaciółmi. Podczas tych
spotkań pięknie śpiewano,
szczególnie ukraińskie dumki

Cz. IV „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”

Wpleceni w historię… Stefania i Jan Bondarukowie

Na podstawie wywiadu 
ze Stefanią i Janem 

Bondarukami opracowała
Henryka Żebrowska

Spotkanie absolwentów klasy III LO (czerwiec 1981r.)

(Jan Paweł II)

Jan i Stefania Bondaruk, syn Krzysztof, synowa Danusia, 
wnuk Tomasz i wnuk Łukasz (2009 r.)



Przeprowadzając wywia-
dy, mam szczęście napoty-
kać na swojej drodze ludzi
zwyczajnych – niezwyczaj-
nych, na swój sposób wyjąt-
kowych. Każdy z nich jest
niepowtarzalny, ale są też
tacy, których historia życia
zapada głęboko w serce.
Powyższy artykuł to próba
przekazania prawdy o lu-
dziach, o jakich pisał C. K.
Norwid: „ Wielkim jest
człowiek / któremu wystar-
czy pochylić czoła / aby bez
włóczni w ręku i bez tarczy /
zwyciężył zgoła.”/

W swoim życiowym
doświadczeniu ze strony
naszej służby zdrowia mam
niekiedy obojętność, lekcewa-
żenie, upokorzenia i przy-
krości, chociaż zdarzają się
ludzie – anioły. To dobrze, że
są  chorzy, których kontakt 
z lekarzami, pielęgniarkami
ma pozytywne oblicze. Wiem
też, ile zabiegów i starań
(często bardzo kosztownych)
musi ponieść  pacjent, jego
rodzina, aby to chore życie
uczynić znośnym, godnym, 
a może nawet i niejednokrot-
nie  szczęśliwym (żeby tylko
nie bolało, bo to wszystko
zmienia !!!). Z powyższych
względów mój podziw dla

postawy państwa Bondaru-
ków jest przeogromny. Chylę
czoła przed wielką determina-
cją i wolą życia pani Stefanii,
godnym znoszeniu przez Nią
wszelkich „niedogodności”
związanych z okrutną choro-
bą, ale chyba z  jeszcze więk-
szym podziwem patrzę na
męża, który od ponad pięć-
dziesięciu lat z niewiarygod-
nym oddaniem, cierpliwością,
pokorą i miłością opiekuje się
swoją żoną, oddając jej cały
swój czas i wszystkie siły. 
Z pewnością i tych sił 
w końcu by zabrakło, gdyby
nie wspaniała rodzina – syn
Krzysztof, synowa Danusia 
i dwaj wnukowie – Tomasz 

i Łukasz. Ich konkretna,
codzienna pomoc, niezależnie
od okoliczności, nie szuka
poklasku i sprawia, że razem
są jak naczynia połączone.

Z założenia staram się nie
zamieszczać swoich komenta-
rzy po wywiadach, ale robię
ten wyjątek, gdyż cała rodzina
jest niezwykle skromna, nie-
obnosząca się ze  swoją trud-
ną codziennością, więc tro-
szeczkę chciałam dopowie-
dzieć sama.

Przy tej okazji serdecznie
dziękuję Danusi za pomoc 
w zrealizowaniu tego wywia-
du.

Henryka Żebrowska
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i wtedy wyróżniał się pięk-
ny głos  mamy. 

PAN JAN: To prawda,
ale wracając do ogrodu, to
przypominam sobie, ile 
w nim  było pracy! Spędza-
liśmy tam  cały wolny czas.
Żona pracowała razem ze
mną, dopóki jeszcze mogła.

Oprócz  tych wszystkich
zainteresowań mieliśmy
jeszcze inne. Często wy-
jeżdżaliśmy do teatru, np.
do Warszawy. Do naszej
dyspozycji był autokar 
z Ośrodka Transportu
Leśnego. Zakład ten niejako
opiekował się naszą szkołą.
Młodzież  mogła jeździć  po
całym kraju za darmo i wła-
ściwie bez ograniczeń. To
były niezmiernie cenne
wyjazdy. Szkoda, że to się
zmieniło i młodzi ludzie
dzisiaj rzadziej  podróżują
w takiej formie. Teraz
szkolne wycieczki zbyt
dużo kosztują.

Wracając  jeszcze do
małżeństwa, czy związku
dwojga ludzi, to myślę, że
bardzo ważna, oprócz
odpowiedzialności, wzajem-
nego szacunku i pomocy,
jest sztuka kompromisu.
Trzeba ustępować jedno
drugiemu, chociaż może nie

tak  do końca. Niekiedy
warto przegrać, żeby zwy-
ciężyć. Może więcej poko-
ry, a mniej egoizmu.

PANI STEFANIA: Jeste-
śmy wdzięczni losowi za to,
że na naszej drodze postawił
tak wielu wspaniałych ludzi,
życzliwych przyjaciół, bez
których życie byłoby trud-
niejsze. Dziękuję koleżan-
kom: Edycie Hodyrze, Jani-
nie Zysko, Genowefie Kra-
sowskiej, Alicji Chrzanow-
skiej. Zawsze ogromnie się
cieszę z ich odwiedzin 
i życzliwego zainteresowa-
nia, ale najważniejsze jest
to, że nadal o mnie pamięta-
ją. Dziękuję również pie-
lęgniarkom z przychodni
oraz opiekunkom społecz-
nym z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsz-
tynku. Dzięki tym wszyst-
kim ludziom trudy opieki
nade mną są niejako „rozło-
żone”, a tym samym
łatwiejsze do udźwignięcia.

PAN JAN: Oczywiście
przyłączam się do tych
podziękowań i chcę pod-
kreślić, że wszelka pomoc
jest dla nas nieocenionym
darem i podtrzymuje wiarę
w bezinteresowną ludzką
dobroć.

DEZDEZ IN FOR MAC JEIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIEOL SZTY NEC KIE

Inscenizacja zepsuła
krew patriotom

Wczasie inscenizacji przedstawiającej
pierwsze dni II wojny światowej, którą

można było oglądać na skansenie doszło do incy-
dentu z udziałem kilku mieszkańców Olsztynka.
W zajściu uczestniczyła grupa osób należąca do
stowarzyszenia patriotycznego „Grunwaldczycy”.

Widok niemieckich mundurów należących do
uczestników rekonstrukcji rozsierdził ich tak bar-
dzo, że patrioci postanowili wziąć sprawy w swoje
ręce i podać inicjatorów spektaklu historycznego
do sądu. Pozew w tej sprawie zostanie złożony
jeszcze w tym miesiącu. - To skandal, że pokazuje
się zwycięstwo armii niemieckiej nad Polakami.
W ten sposób gloryfikuje się oręż germański, 
a poniża polski czyn zbrojny - uważa Stefania
Wziątka, szefowa stowarzyszenia. - Ludzie zrobili
mnóstwo zdjęć przedstawiających triumf Wehr-
machtu, a na dodatek żołnierze w niemieckich
mundurach częstowali dzieci cukierkami. To
haniebne przedstawianie historii.

Tylko ugoda może uchronić organizatorów
przed rozprawą. Żądania Grunwaldczyków są
jasno sprecyzowane. - Będziemy się domagali
powtórzenia inscenizacji, ale w taki sposób, by
batalię wygrało Wojsko Polskie, a polski czyn
zbrojny zatriumfował nad niemieckim agresorem.

Poparcie dla Grunwaldczyków wyraziło już
Stowarzyszenie Historyczne w Olsztynku.

Jest wielce prawdopodobne, że już wkrótce
doczekamy się pierwszej inscenizacji, w której
Wehrmacht zostaje pokonany podczas kampanii
wrześniowej.

Komitet kolejkowy 
już działa

Jeszcze nie zakończyła się budowa nowego
sklepu przy ulicy Mrongowiusza, a już

powstał komitet kolejkowy dla chętnych do zro-
bienia pierwszych zakupów. Zapisanych na liście
jest już ponad 80 osób i ciągle ich przybywa.
Może to dziwić, jednak już pierwsza rozmowa 
z członkami komitetu wyjaśniła sprawę: - Z pew-
nych źródeł wiem, że pierwszego dnia działania
marketu klienci będą mogli skorzystać z niespoty-
kanych w Olsztynku promocji. Chodzą słuchy, że
niektóre towary będzie można kupić za 10 proc.
ich wartości, a dla pierwszych klientów przewi-
dziano także nagrody i gratisy - mówi Arkadiusz
Brzusiewicz, przewodniczący komitetu.

Aby utrzymać miejsce trzeba nie tylko zapisać
się na listę, ale także stać w kolejce przynajmniej
12 godzin dziennie. Niespełnienie tego warunku
skutkuje wykluczeniem z listy. Kolejkowicze
koczują w pomieszczeniach pobliskiej parafii 

i z utęsknieniem czekają na otwarcie sklepu, co ma
nastąpić za trzy miesiące.

W międzyczasie powstały także konflikty
wśród oczekujących. - Czasy komuny się skończy-
ły, a przewodniczący komitetu rządzi się jak na
folwarku. Wykreślił mnie z listy tylko dlatego, że
musiałam pójść do domu nakarmić dziecko - żali
się Samanta Kaczor, która utworzyła własny komi-
tet. - W tej sytuacji zmuszona jestem przypomnieć,
że w ostatni wtorek przewodniczący Brzusiewicz
spędził na miejscu tylko 6 godzin, ze względu na
schorzenie żołądka, które zmusiło go do przeby-
wania poza kolejką.

Szatnia w kinie

Nowością powakacyjnego sezonu filmo-
wego w kinie Grunwald jest szatnia dla

widzów. Można z niej skorzystać za jedyne 2 zł. 
- Zbliża się sezon jesienno-zimowy, dlatego przy-
gotowaliśmy dla widzów ciepłe czapki, kufajki
oraz obuwie. Za niewielką opłatą można je wyna-
jąć w naszej szatni i dzięki temu podczas seansu
nikomu nie będzie doskwierał chłód - wyjaśnia
Wodzisław Gąsowski, kierownik kina. - To nowa-
torskie rozwiązanie zostało dofinansowane przez
instytut kinematografii i jest pierwszym tego
rodzaju przedsięwzięciem w Polsce. Jeśli się
sprawdzi, wprowadzimy je także do innych pla-
cówek kulturalnych w mieście.

Jan i Stefania Bondaruk (2006 r.)



Na terenie krajów basenu Morza
Bałtyckiego, w tym także na obszarze
Warmii i Mazur, panuje klimat o dużej
wilgotności- dogodny do uprawy lnu.
Również gleba jest korzystna dla
wzrastania tej rośliny, która w XIX 
i na początku XX wieku stanowiła
jedno z głównych źródeł pozyskiwania
włókien, wykorzystywanych zarówno
w tkactwie, jak i powroźnictwie. Ist-
niały okresy nasilenia się jej kultury.
Wiązało się to z rozwojem portów
nadbałtyckich (koniec XVIII oraz XIX
wiek), eksportem surowców oraz
materiałów. Także tereny Polski stały
się obszarem ich zbytu. Ponadto,
wykorzystywane były na potrzeby
miejscowych- tutejsze wiejskie tkaczki
oraz zakłady rzemieślnicze wytwarza-
ły z nich odzież noszoną przez ludność
chłopską i małomiasteczkową, żagle
oraz elementy zaopatrzenia wojsk. 

Bardzo szybko - od początku XIX
wieku, na tereny Prus Wschodnich
zaczęto sprowadzać bawełnę. Już 
w drugiej połowie tego stulecia rozpo-
wszechniła się w takim stopniu, iż 
w domowej produkcji fabryczna
przędza poczęła zastępować tę własnej
roboty. W tym czasie tutejsze rośliny
włókniste oraz wykonane z nich pro-
dukty przeznaczane były już głównie
na sprzedaż zagraniczną. 

Len uprawiany był na całym terenie
Warmii i Mazur, jednak trzy powiaty:
mrągowski, piski i szczycieński
wyróżniały się w tej dziedzinie. Siali
go doświadczeni mężczyźni w sposób
ręczny z płachty. Starano się, by odby-
wało się to 21 maja, w dzień św. Hele-
ny, patronki tejże rośliny. Po 90-100
dniach, gdy torebki nasienne były
zabarwienia żółtego, kobiety z pomocą
dzieci wyrywały len. Powiązany 
w snopki zostawał na polu, by należy-

cie stężał i wysechł. Po kilku dniach
zwożony był do stodoły. Tam dokony-
wano odziarniania. Istniały na to dwa
sposoby, młócenie lub oddzielanie łeb-
ków od łodyg. Do pierwszego sposobu
wykorzystywano kijanki lub cepy, te
same, których ludność wiejska na tere-
nie Prus Wschodnich, Polski, ale też
innych ościennych krajów, używała do
zboża. Do oddzielenia główek od
słomy służyły rafy, na Warmii i Mazu-
rach zwane też raflami. Są to metalo-
we grzebienie osadzone na trzonkach,
którymi przeczesywano rośliny. Po
tych zabiegach len gotowy był do
około dwutygodniowego moczenia lub
roszenia, a następnie około czterotygo-
dniowego suszenia na polach, a potem
w piecach chlebowych lub specjalnych
suszarniach. Prace te miały na celu
ułatwienie oddzielenia włókna od
zdrewniałych części. 

By wydobyć z lnu włókno, na War-
mii i Mazurach używano tych samych
narzędzi, co na sąsiednich terenach.
Należą do nich: cierlice- drewniane
nożycowate narzędzia osadzone na no-
gach, między ruchome miecze wkłada-
no wiązkę, uderzano i przesuwano tak,
by na całej długości została zmiażdżo-
na i odpadły z niej paździerze; klepa-
cze - pionowe deski zamocowane 
w klocu, wyposażone w deszczułkę 
z rączką do obijania roślin i pozbywa-
nia się zdrewniałych pozostałości;
grzebienie- do rozczesywania, w cało-
ści drewniane, do trzymania w ręku
lub częstsze - podwójne, z metalowy-
mi zębami, umieszczone w desce (ta 
w stojaku). Po takim oczyszczeniu
oraz rozdzieleniu włókno nadawało się
do formowania z niego nici. Najprymi-
tywniejszym narzędziem było drew-
niane wrzeciono tworzące jedność 
z przęślikiem. Służące do tego samego

celu kołowrotki rozpowszechniły się
na tych terenach w XIX w. Można je
podzielić na dwie grupy. Pierwsza to
kołowrotki pionowe, zwane także pro-
stymi lub francuskimi, w których koło
napędowe znajduje się bezpośrednio
pod wrzecionem. Druga grupa to
kołowrotki poziome, inaczej holender-
skie, w których koło znajduje się na
jednym krańcu podstawy, a wrzeciono
wyżej po przeciwnej stronie. W tym
miejscu warto zwrócić uwagę na jedną
z części przyrządu, która często stano-
wiła najbardziej ozdobny jego ele-
ment, mianowicie krackę, czyli
przęślicę widełkową - na niej umiesz-
czano kądziel. Przybierały one zarów-
no proste trójzębne formy, jak i ażuro-
wane oraz rzeźbione w motywy roślin-
ne i zoomorficzne. Uroda ich wiązała
się z tym, iż były to podarunki chłop-
ców dla dziewcząt. Niekiedy posiadały
metalowe brząkadła o znaczeniu
magicznym, dzięki którym prządka
wolna była od wpływu złych mocy.

Uformowaną nić zwijano w motki,
zwane tu przędzionami, ułatwiającymi
pranie oraz ewentualne farbowanie
przędzy. Służyły do tego motowidła.
Dzielą się na ręczne- drążek zakończo-
ny poprzeczkami, oraz stojakowe-
sześć ruchomych, połączonych pro-
mieniście ramion. By ułatwić snucie 
i tkanie, motki przewijano w kłębki
bądź szpulki za pomocą wijaka- na
nogach umieszczone cztery obracające
się ramiona, i szpulaka- często wyko-
nanego z przekształconego kołowrot-
ka. Do usprawnienia zakładania osno-
wy służyło snowadło ramowe- na pio-
nowym kiju umieszczone dwie obroto-

we ramy, oraz drabki, inaczej grotow-
nice, na których jedna pod drugą, naj-
częściej na drutach osadzonych 
w drewnianym szkielecie, znajdowały
się szpulki. Następnym etapem było
nakładanie osnowy na krosno i tkanie.
Domowe warsztaty tkackie były
wąskie, co ułatwiało ustawianie ich 
w izbach. W przeważającej mierze
wykonane z drewna, tylko niektóre
elementy, jak np. płocha, były metalo-
we. Do formowania nicielnic służyły
krosienka do nicielnic. 

Z gorszej jakości  grubszych
włókien uzyskanych podczas obróbki
lnu wykonywano sznury i sznurki.
Niezbędne do tego były odpowiednie
przyrządy. Najprymitywniejszymi
były te samorodne (w innych regio-
nach zwane kluczkami), uzyskane 
z rozgałęzień drzew. Bardziej skompli-
kowanymi były kołowrotki i wózki
powroźnicze, na kółkach, z korbami
do usprawniania skręcania. 

Opisane powyżej etapy obróbki lnu
oraz wymienione narzędzia można
było zobaczyć podczas odbywającej
się 25 sierpnia w olsztyneckim skanse-
nie imprezy „Jak to ze lnem było”. Nie
jest to jednak jedyna okazja do zapo-
znania się z dawnymi technikami w tej
dziedzinie. W jednej z chałup (33a.
Chałupa z Nowej Różanki) znajduje
się stała wystawa poświęcona trady-
cyjnemu włókiennictwu. Można ją
oglądać przez cały sezon turystyczny.
Tam też na co dzień odbywają się
pokazy powstawania płócien i szma-
ciaków prowadzone przez nasze tkacz-
ki. Serdecznie zapraszamy! 

Maria Kulczyk 
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SKANSEN PEŁEN ŻYCIA

„Jak to ze lnem było”
Pośpieszmy na pola, na błonie kwitnące,
Lnu ziółko tam widać dla dziewcząt rosnące.
Zieleni się mile, wysmukłe i drobne, 
Niejako dziewicom młodziuchnym podobne.

Reklama

fot. archiwum MBL - PE
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Z historii Muzeum…

W latach dziewięćdziesiątych XX
wieku duży nacisk położono na roz-
wój Parku Etnograficznego, czyli
zwiększenie liczby obiektów dużej 
i małej architektury ludowej. W oma-
wianym okresie przybyło ich trzyna-
ście.

W kolejności wybudowano i udo-
stępniono zwiedzającym: w 1991 –
kopię dzwonniczki słupowej z 2.
połowy XIX w., ze wsi Kaplityny (gm.
Barczewo, pow. olsztyński) oraz
kopię kapliczki z XIX w., ze wsi Gie-
dajty (gm. Jonkowo, pow. olsztyń-
ski); w 1993 – oryginalny gniotownik

nasion oleistych z pocz. XX w., ze wsi
Nowy Młyn (gm. Gietrzwałd, pow.
olsztyński) i ambonę myśliwską; 
w 1995 – kopię piwnicy z przełomu
XIX i XX w., ze wsi Pacółtowo (gm.
Grunwald, pow. ostródzki); w 1996 –
kopię lamusa z 2. poł. XVIII w., ze
wsi Drogosze (gm. Barciany, pow.
kętrzyński) , obórkę z XIX w., 
z Kaborna (gm. Purda, pow. olszty-
ński)  oraz chałupę z XIX w., ze wsi
Turznica (gm. Ostróda, pow. ostródz-
ki). Jako ciekawostkę należy dodać,
że chałupa ta była pierwszym budyn-
kiem zbudowanym od fundamentów

przez rzemieślników zatrudnio-
nych w naszym muzeum.

W następnych latach udostęp-
niono: w 1997 – kopię stodoły 
z XIX w., z zespołu folwarcznego
w Skandawie (gm. Barciany,
pow. kętrzyński) i pompę żeliwną
z 1. poł. XX w., ze wsi Jemiołowo
(gm. Olsztynek, pow. olsztyński);
w 1998 – kopię altany parkowej
z pocz. XX w., z kompleksu pała-
cowego w Judytach (g. Sępopol,
pow. bartoszycki); w 1999 –
kopię karczmy z 2. poł. XVII w.,
ze wsi Skandawa (gm. Barciany,
pow. kętrzyński) oraz chałupę 
z 1. poł. XIX w., z Nowej Różanki
(gm. Kętrzyn, pow. kętrzyński).

Oprócz prac budowlanych
prowadzonych przy nowych

obiektach ekipa remonto-
wo – konserwatorska (li-
cząca wtedy ponad dziesi-
ęć osób) przeprowadziła
w latach dziewięćdziesią-
tych kapitalne remonty 
i drobne prace zabezpie-
czające wielu obiektów
wcześniej przeniesionych
oraz budynków zlokalizo-
wanych w mieście – Domu
Mrongowiusza oraz salo-
nu wystawowego.

Pracownicy muzeum prowadzili
również badania naukowe oraz
badania terenowe. Ich efektem było
powiększenie liczby muzealiów (zbio-
rów ruchomych) z zakresu kultury
materialnej i współczesnej sztuki
ludowej  o 1440 szt., a zbiorów
bibliotecznych o 3485 szt. wolume-
nów. W latach dziewięćdziesiątych
muzeum odwiedziły 772 333 osoby,
ogólnie jednak frekwencja w stosun-
ku do 2. połowy  lat osiemdziesiątych
przyjęła tendencję zniżkową. Zwięk-
szenie frekwencji nastąpiło w drugiej
połowie dekady. W 1990 roku wynio-
sła 61 641, a w 1999 - 83 364 zwie-
dzających.

Oprócz rozbudowy parku etnogra-
ficznego, organizacji wystaw stałych
w istniejących obiektach  oraz powię-
kszania i opracowywania zbiorów
ruchomych, zorganizowano w tym
okresie 35 wystaw czasowych 
w skansenie, salonie wystawowym
oraz poza siedzibą muzeum. Do naj-
ciekawszych można zaliczyć ekspozy-
cje: w skansenie - „Wystawa cerami-
ki dziecięcej z Leżajska”(1991),
„Malowane meble ludowe z Powiśla,
Warmii i Mazur” (1994), „O ochot-
niczych strażach pożarnych”(1996);
w salonie wystawowym - „Dawno 
i niedawno”(1990), „Z tradycji Mon-
gołów”(1992), „Środowisko przyrod-
nicze Warmii i Mazur”(1994),
„Artyzm, tradycja i urok tkanin Bar-
bary Hulanickiej”(1996), „Od świąt
do świąt” (1999); poza siedzibą
muzeum - „Współczesna twórczość
ludowa” w Kaliningradzie (1997).

W drugiej połowie lat dziewięć-
dziesiątych zwiększyła się oferta
działań edukacyjnych dla dzieci 
i młodzieży. W 1995 roku wprowa-
dzono zajęcia warsztatowe dotyczące
tradycji związanych z przygotowywa-
niem i przeżywaniem świąt Bożego
Narodzenia, a w 1996 Wielkanocy.

W tym samym roku zorganizowano
po raz pierwszy lekcje kaligrafii
„Jak kiedyś pisano”. Zajęcia te cie-
szą się do dnia dzisiejszego wielką
popularnością.

„Ciekawostki” tej dekady:
- w 1991 roku Urząd Miasta 

w Olsztynku i Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury zorganizowały 28 
i 29 września na terenie skansenu
Dni Olsztynka,

- w 1995 roku muzeum dyspono-
wało środkami transportu: 
samochodem osobowym FSO 1500 
z 1987 r., samochodem „nysa 522”
(kinowóz) z 1987 r., ciągnikami
„ursus C-355” z 1974  i 1987 r.,

- w 1995 roku w plenerach
muzeum kręcone były sceny do filmu
pt. „Król Olch”, w reżyserii Volkera
Schlöndorffa,

- w 1996 , po raz pierwszy od
czasów powojennych, spłonął na
terenie parku etnograficznego obiekt
– wędzarnia rybacka z Gilge, (odbu-
dowany w 1998 roku),

- od 1996 roku (do 2007) 
w kościele z Rychnowa odbywały się
msze odprawiane przez proboszcza
parafii pod wezwaniem Błogosła-
wionej Anieli Salawy w Olsztynku,

- od 1997 roku można było skan-
sen zwiedzać we wszystkie dni tygo-
dnia, 

- w 1998 roku muzeum, wspólnie
z Wojewódzkim i Rejonowym
Urzędem Pracy i Warmińsko-Mazur-
skim Zakładem Doskonalenia Zawo-

dowego w Olsztynie, zorga-
nizowało kurs dla bezrobot-
nych z miasta i gminy Olsz-
tynek; uczestników szkolono
w specjalnościach: dekar-
sko-ciesielskiej i murarsko-
brukarskiej,

- w 1999 roku muzeum
obchodziło „swoisty” jubile-
usz: 90-lecia podjęcia decy-
zji o utworzeniu, 60-lecia
translokacji do Olsztynka
oraz 30-lecia utworzenia
samodzielnej placówki pod
nazwą Muzeum Budownictwa
Ludowego – park Etnogra-
ficzny w Olsztynku.

Jadwiga Wieczerzak
/fot. archiwum MBL-PE.

Lata 90. XX wieku 
– trudne, ale bogate w sukcesy …

Olsztynek, budowa chałupy z Nowej Różanki, 1997 r.

Giedajty, kapliczka in situ

Olsztynek, cieśla J. Frydrych, dyrektor 
T. Kufel, budowa kapliczki z Giedajt, 
ok. 1991 r.



18 VIII   Ul. Chopina. Nie-
prędko zawita pewnie w Olsztynku
turysta z Gorlic, któremu uszko-
dzono samochód Toyota (wybicie
szyby w drzwiach – koszt 500 zł).

18/19 VIII   Ul. Kościuszki.
Włamanie do punktu ksero. Zło-
dzieje weszli do środka lokalu, nic
jednak nie ukradli. 

18/19 VIII   Sudwa. Spłonęła
tu sterta słomy (100 tzw. balotów),
własność Lecha G. Podpalacz na
razie nieznany.

26 VIII   Jadamowo. Nieco-
dzienne zdarzenie na tle uczucio-
wym. Damian E. z Jadamowa 
i jego dziewczyna Aneta A. z gm.
Stawiguda zostali brutalnie pobici
przez 5-cio osobową grupę napast-
ników sprowadzoną aż z Warsza-
wy przez … byłą dziewczynę
poszkodowanego. Nieletnie (Lidia
S., Kinga S. i Adrianna F.) i doro-
śli – Radosław B. i Kamil P. zosta-
li zatrzymani przez policję na 48
godzin i staną przed właściwymi
dla siebie sądami.

1 VIII – 27 VIII   Platyny.
Okradziono tu mieszkanie Ewy C.
z biżuterii (złote kolczyki, 
pierścionki i inne ozdoby). Zginęło
też 1000 euro. Łączna wartość
strat to 14600 zł.

29 VIII   Świętajny. Włamanie

do budynku w budowie i kradzież
materiałów budowlanych (m.in.
tzw. waty szklanej) i dźwigu
budowlanego o łącznej wartości
3300 zł. Złodzieje byli tak
zuchwali, że łup przewozili na
raty. Przy drugim „kursie” zbudził
się właściciel, Zbigniew D., 
i razem z synem przepłoszył
sprawców tak, że ci uciekając 
w popłochu pozostawili środek
transportu. Policja miała tu więc
ułatwione zadanie. Zarzuty włama-
nia i kradzieży przedstawiono:
Łukaszowi S. i Marcinowi M. 
z gminy Gietrzwałd oraz Radosła-
wowi R. z gm. Olsztynek.

24/25 VIII   Pawłowo. Włama-
nie do garażu. Skradziono motoro-
wer Romet, 2 szlifierki kątowe 
i inne elektronarzędzia o łącznej
wartości 3 820 zł, własność Dariu-
sza P.

30 VIII   Ul. Składowa. Rober-
towi T. z Olsztynka przedstawiono
zarzut posiadania w mieszkaniu
marihuany.

2 IX   Pawłowo. Policja ujaw-
niła tu plantację konopi indyjskich.
Podobnie jak w w/w przypadku
Paweł P. z Pawłowa odpowie
przed sądem na podstawie ustawy
o przeciwdziałaniu narkomani.

22-24 VIII   Ul. Zielona. 5 szt.
miedzianych przewodów elek-
trycznych o wartości 1000 zł skra-
dziono tu Mariuszowi B.

26/27 VIII   Ul. Chopina.
Chyba trochę nieostrożnie jest
pozostawić wieczorem na podwór-
ku motorower, w dobrym zwłasz-
cza stanie. Przekonał się o tym
Jarosław M. Skradziony mu dwu-
ślad wart był 2400 zł.

7/8 IX   Stacja Paliw Shell 
w Witramowie. Wybite szyby 
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20 lipca 2012 roku została pod-
pisana umowa partnerska pomię-
dzy Angelaschule z Osnabruck 
i Zespołem Szkół im. Krzysztofa
Celestyna Mrongowiusza w Olsz-
tynku. Zgodnie z ustaleniami
umowy o partnerstwie, uczniowie
z obydwu szkół będą poznawali
kulturę swoich krajów.

6 września 2013 przyjechała do
nas młodzież z Niemiec. Naszą
szkołę reprezentowali uczniowie 
z Technikum Hotelarsko-Gastrono-
micznego - 14 osób, uczniowie 
z Liceum Ogólnokształcącego - 
6 osób, natomiast ze strony nie-
mieckiej było 27 osób i opiekuno-
wie. Wsparciem dla uczniów były
nauczycielki języka niemieckiego –
pani Brygida Hodyra i pani Teresa

Rokicka. Młodzież porozumiewała
się również w języku angielskim,
przy wsparciu pani Moniki Pukis 
i pani Doroty Bramowicz - nauczy-
cielek języka angielskiego.

Na program spotkania złożyły
się: zajęcia integracyjne, projekcja
filmu o Warmii i Mazurach (w nie-
mieckiej wersji językowej), zwie-
dzanie Muzeum Budownictwa
Ludowego w Olsztynku i olsztyń-
skiej Starówki oraz obiad – oczy-
wiście przygotowany w szkolnej
kuchni przez uczniów PP J. Łuka-
szewicz i S. Jędruszewskiego. Był
to początek współpracy między
szkołami, następny etap to wyjazd
naszej młodzieży do Osnabruck.

Elżbieta Staniszewska-Górka 

Zagraniczne partnerstwo
Zespołu Szkół w Olsztynku

Reklama

i pogięta karoseria VW Golfa to
efekt wandalizmu nieustalonych
jeszcze sprawców. Poszkodowanym
jest mieszkaniec Ciechanowa.

8 IX   Gąsiorowo. Nie jest jesz-
cze do końca znana przyczyna za-
chowania się trzech sprawców (Syl-
wester F., Tomasz T. i Dawid K. -
wszyscy z Gąsiorowa), którzy – nie-
wpuszczeni do mieszkania przez
Wiolettę K. - próbowali kijami sfor-
sować drzwi wejściowe, powodu-
jąc ich zniszczenie oszacowane na 
300 zł.

11/12 IX   Mycyny. Włamanie do
pomieszczenia gospodarczego
Tomasza O. z Olsztyna. Straty to
elektronarzędzia o wartości 2280 zł.

15 IX   Pawłowo. Uszkodzenie
samochodu Fiat Doblo Franciszka P.
Sprawcą okazał się Rafał Ż. z Olsz-
tynka. Szkoda (porysowanie lakieru 

i wgniecenia blach) została wycenio-
na na 1000 zł.

10 IX   Ul. Składowa. Kolejne
uszkodzenie samochodu, tym razem
Skody – własności Wojciecha L.
Naprawa (lakier, blacharka) będzie
kosztować ok. 600 zł.

12-16 IX   Ul. Leśna. Skradziono
20 mb siatki ogrodzeniowej i 7 słup-
ków, własność MBL w Olsztynku.
Złomiarze, czy przeciwnicy bileto-
wania wstępu do Skansenu?

W omawianym okresie policja
zatrzymała też 4 osoby poszukiwane,
4 prawa jazdy, 26 dowodów rejestra-
cyjnych, 3 nietrzeźwych kierowców 
i 5 rowerzystów oraz 3 osoby do
wytrzeźwienia.

Opracowano na podstawie mate-
riałów KP w Olsztynku.

Wielokrotnie na naszych łamach, głównie w kronice policyjnej, poli-
cja bądź redakcja doradzały większą ostrożność w kontaktach z nieznajo-
mymi. Tym razem chce to zrobić pewna starsza już wiekiem, pani –
okradziona jakiś czas temu na ulicy Składowej.

Podeszła tam do niej młoda kobieta z chłopcem w wieku ok. 10-12 lat
z prośbą o wskazanie jakiegoś adresu. Kobieta prowadziła rozmowę, 
a chłopiec kręcił się wokół. Kilka minut później, po rozstaniu się z nie-
znajomymi, poszkodowana zorientowała się, że w torebce z zakupami
nie ma portfela (m.in. z pieniędzmi na przeżycie całego miesiąca). Zgło-
siła sprawę policji, ale do dziś pieniędzy nie ma, a sprawcą kradzieży był
najprawdopodobniej ten 10-12-latek.
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7 września w Gospodarstwie Rybackim
Szwaderki Sp. z o.o. w Swaderkach odbyły się 
II zawody wędkarskie „Z rodziną na ryby”.

Organizatorzy zawodów to Lokalna Grupa
Rybacka „Pojezierze Olsztyńskie”, Gospodarstwo
Rybackie Szwaderki oraz Gmina Olsztynek. Zawo-
dy cieszyły się dużym zainteresowaniem, zgłosiło
się aż 17 rodzinnych drużyn, w sumie ponad 
50 uczestników.

Pasjonująca rywalizacja trwała ponad dwie
godziny, a zwycięzcą zawodów została drużyna
„Gondola”, która złowiła 29,100 kg, na drugim
miejscu uplasowali się „Niepokonani Szwaderki” 
z wynikiem 25,822 kg zaś trzecie miejsce zajął
„Iwaszko Team” z 24,550 kg złowionych ryb.

Pierwsze trzy drużyny zostały uhonorowane
pamiątkowymi pucharami oraz atrakcyjnymi
nagrodami, które zostały wręczone przez Prezesa
Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki Mirosława
Tymoszczuka, prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej
Pojezierze Olsztyńskie Tomasza Piłata oraz Sekre-
tarz Miasta Olsztynek Beatę Pieniak.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez
Lokalna Grupę Rybacką „Pojezierze Olsztyńskie”.
Były również nagrody specjalne, które przyznano
najstarszemu uczestnikowi w zawodach Bolesła-
wowi Gątkowskiemu oraz najmłodszej uczestnice

Julii Lindemann. Łącznie wszystkie drużyny 
w czasie zawodów złowiły ponad 250 kg ryb i, jak
podkreślił Mirosław Tymoszczuk, wędkarze łowili
z 50% skutecznością, gdyż w stawie pływało ok.
500 kg ryb. 

Impreza odbywała się w duchu sportowej 
i rodzinnej rywalizacji, a najważniejszym celem
była dobra zabawa, udział w zawodach oraz pro-
mowanie jedzenia ryb, które sprzyja zachowaniu

zdrowia. Na kolejne zawody organizatorzy zapra-
szają już za rok.

Zawody była współfinansowana przez Unię
Europejską ze środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycję
w zrównoważone rybołówstwo PO RYBY 2007-
2013 Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych
od Rybactwa.

Karol Kijkowski /fot. Promocja Gminy

II zawody wędkarskie „Z RODZINĄ NA RYBY”

Wfilmie „Blask” z 1996 r.
David Helfgott przebywa

skomplikowaną drogę ku karierze pia-
nisty. Są cierpienia i łzy. Jest zabor-
czy ojciec, który zabrania wyjazdu na
stypendium do USA. To, co zatrzy-
muje na dłużej i zmusza do refleksji
to relacja geniusz – rodzic. Na ile
życie pianisty jest jego własnym, a na
ile wygenerowanym przez rodzica? 
W końcu i tak David wybiera na kon-
kurs koncert Rachmaninowa, tak jak
życzyłby sobie ojciec. Dorosły Helf-
gott (w tej roli znakomity Geoffrey
Rush) skacze nagi na trampolinie,
biega i cieszy się życiem. Wybiera
własny scenariusz, jednak stron zapi-
sanych przez niespełnionego rodzica
nie da się wyrwać. Są to strony naj-
cenniejsze i zarazem najbardziej bole-
sne. Dzięki rysom i pęknięciom zosta-
je się wielkim artystą. Grają przeżycia
i doświadczenia, a nie palce.

Tytułowy bohater filmu Wiesła-
wa Saniewskiego w jednej ze

scen jeździ na motocyklu. Oto jedna 
z wielu ważnych chwil: apogeum
wolności. Jazda na dwóch kółkach to
jak zerwanie zakazanego owocu 
z drzewa sławy i dyscypliny. Na pod-
wórko wkracza matka (Grażyna
Barszczewska) i przerywa spektakl.
Widz pozostaje z następującą tezą:
wybory wybitnego pianisty powinny
być jasne i dotyczyć wyłącznie
narzędzia pracy i pasji. Jest w tym
stwierdzeniu pewien chłód i suro-
wość, ale podobne odczucia towarzy-
szyły mi, gdy oglądałam Olivera

Linovsky’ego (Paweł Szajda) pochy-
lonego nad pianinem. Obojętność,
wypalenie, szorstkość. Bez owej nuty
spontaniczności i szaleństwa, którą
można było zaobserwować u Davida
Helfgotta. Jakiego artystę ukazał Wie-
sław Saniewski? Wypalonego muzy-
ka, rzemieślnika instrumentu, czło-
wieka na rozdrożu, czy człowieka
„bez właściwości”? Nie wystarcza mu
muzyka, nie wystarczają wygrane 
w konkursach i rankingi. 

Próbowałam znaleźć przymiot-
nik, którym najtrafniej scharak-

teryzowałabym tytułowego bohatera.
Za każdym razem przychodził mi do
głowy „miły”. „Miły” jak wspomina
w samolocie swoje dzieciństwo 
z matką – tyranką bijącą w rękę za
każdy źle zagrany akord. „Miły”, gdy
opiekuje się byłym profesorem mate-
matyki, Frankiem (Janusz Gajos).
„Miły” nawet wtedy, gdy wychodzi 
z sali wypełnionej fanami czekający-
mi na popis mistrza. Tylko czy to
bycie „miłym” jako zadanie aktorskie

wystarcza do ukazania dylematów 
i rozterek, z którymi mierzy się
„wygrany”? 

Pani Linovsky w wywiadzie tak
mówi: „Oliver najbardziej lubił

opowiadanie o tym jak operatorzy
polują na magiczną godzinę. To ten
krótki moment o świcie i o zmierz-
chu, kiedy światło tworzy na taśmie
filmowej niezwykłe światy”. Czy
„wygrany” miał już w swoim życiu
taką magiczną „godzinochwilę”?
Dziadek kręci głową. Jeszcze nie.
Osiągnął sławę jako pianista. Wy-
pełnił misję. Teraz może żyć po swo-
jemu. Postawi na muzykę, przecież 
w rankingu pianistów jest najlepszy?
Zainwestuje w wyścigi konne? Kupi
motocykl i wybierze się w podróż  po
europejskich stolicach? Jakie niezwy-
kłe światy zobaczy na taśmie filmo-
wej?

Mamy w „Wygranym” kilka
tropów interpretacyjnych.

Zestawienie trzech gier: gry na piani-
nie, gry w wyścigach z grą o własne
marzenia. Wyścig po spełnienie jest
jak bieg konia, na którego stawia
Frank. Im bardziej ekstremalny
zakład, tym większa motywacja, by
postawić wszystko na jedną kartę.
Tutaj, podobnie jak w „Blasku”, poru-
sza do głębi relacja wymagający
rodzic – artysta. Tak jak Helfgott
ucieka od ojca, Linovsky odseparo-
wuje się od matki. Jednak w filmie
Scotta Hicksa więcej emocji towarzy-
szy głównym bohaterom, „walka”
ojca z synem przebiega niezwykle

dramatycznie. W „Wygranym” mamy
karzącą rękę i srogi wzrok matki.
Wystarczą, nie potrzeba więcej. Dwie,
trzy sceny i wiemy, że bohater miał
pracowite dzieciństwo. Tylko co da-
lej? Co tak naprawdę się wydarzyło 
w nim samym, że rezygnuje z koncer-
tu we Wrocławiu? Zawód miłosny,
stres, naciski managera? Reżyser śli-
zga się po temacie. Nie widać zmiany.
Brak rys i pęknięć, tak zwanego mo-
mentu kulminacyjnego. Wszystko
płynie. Wyjście z sali koncertowej nie
wywołuje sztormu. Owszem, bohater
ma długi, wysłuchuje pretensji agenta,
ale to wszystko. Zmian w nim
samym, brak. Jeśli poluje na magicz-
ną godzinę, to słabo się stara. Od
świtu do zmierzchu kilkanaście ujęć. 
I nic. Wyścigi konne, urlop w Baden -
Baden, romans. Helfgott wariuje, poci
się niemiłosiernie, ale szuka kontaktu
z muzyką. Nie wiem, co „wygranego”
cieszy, kim chce być, do czego dąży.
Czy przed „magiczną godziną”
zawsze wszystko układa się tak line-
arnie? Tak jakby to, co najważniejsze
miało zdarzyć się dopiero po wylądo-
waniu samolotu, którym leci Oliver.

Film niezwykle przejmujący,
jeśli chodzi o tematykę, nato-

miast bezbarwny ze względu na kre-
ację głównego bohatera. Pozostaje
pytanie, czy to za sprawą gry aktor-
skiej Szajdy, czy taki był plan reży-
serski? Ukazać człowieka, któremu
po burzliwej karierze marzy się jed-
nostajny rytm i powrót. Nie odpowia-
dać na żadne pytania. „Wygrany” pra-
gnął motocykla, a teraz może w spo-
koju pochylić się nad każdą z tysiąca
rozkręconych części…

Justyna Dąbrowska

Motocykl rozkręcony na tysiąc części…
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Projekt otrzymał dofinanso-
wanie w wysokości 17155 euro 
z Programu Młodzież w Działa-
niu w ramach Akcji 3.1/
Współpraca z krajami sąsiedzki-

mi. Kurs był
skierowany do
23 osób: pra-
cowników mło-
d z i e ż o w y c h ,

wolontariuszy, studentów i lide-
rów młodzieżowych z 8 krajów:
Bułgarii, Chorwacji, Macedonii,
Rumunii, Czarnej Góry, Albanii,
Serbii i Polski. 

Podczas 7 dni szkoleniowych
uczestnicy omawiali promowanie
obywatelstwa europejskiego 
w swojej codziennej pracy z mło-
dzieżą poprzez korzystanie 
z metod jakie oferuje edukacja
nieformalna. Analizowali związ-
ki pomiędzy obywatelstwem
europejskim, uczestnictwem
młodzieży, uczeniem miedzykul-
turowym i prawami cztowieka,
zapoznali się z podstwowymi
prawami człowieka poprzez ana-
lizę artykułów z  Uniwersalnej
Deklaracji Praw Człowieka, roz-
mawiali na temat tożsamości kul-
turowej, streotypów i uprzedzeń.

Uczestnicy analizowali po-
ziom uczestnictwa swojej organi-
zacji w pracy z młodzieżą, roz-
mawiali o swoim własnym
uczestnictwie w różnych sferach
życia. Mieli okazję doświadczyć
uczestnictwa na własnej skórze.
Podzieleni na pięć grup, przepro-
wadzili zajęcia animacyjne dla
dzieci w świetlicach środowisko-
wych w Kunkach, Jemiołowie,
Elgnówku i Platynach oraz 
w Miejskim Domu Kultury.
Dzieci były bardzo zadowolne 
z zajęć, a uczestnicy dumni, że
mogli poprowadzić zajęcia pomi-
mo bariery językowej. Do każdej
z grup dołączył jeden uczestnik 

z Olsztynka, aby tłumaczyć, jeśli
było to niezbędne. 

Poza tym, uczestnicy odwie-
dzili Olsztynek dwukrotnie: pod-
czas zapoznawania się z lokalną
społecznością Olsztynka (odpo-
wiedzi na pytania dotyczące
gminy) oraz podczas happeningu,
który organizowała olsztynecka
młodzież w ramach projektu -
Laroratorium marzeń.

Podczas wieczorków między-
kulturowych poznawali swoje
tradycje, tańce, najciekawsze
miejsca i smakołyki specyficzne
dla poszczególnych krajów.
Powstały nowe projekty w ra-
mach programu Młodzież 
w Działaniu. Uczestniczki 
z Chorwacji składają wniosek już
1 października na wymianę
międzynarodową z tematem

zdrowego stylu życia, do swojej
Agencji Programu Młodzież 
w Działaniu w Zagrzebiu. 

Metody pracy stosowane pod-
czas szkolenia były oparte na
edukacji nieformalnej: debatach,
grach symulacyjnych, teatrze,
pracy w małych grupach, pracy
w parach, prezentacjach. Wszyst-
kie działania i metody pracy były
nastawione bezpośrednio na
uczącego się. Ostatniego dnia
szkolenia, uczestnicy otrzymali
certyfikaty Youthpass. Na zakoń-
czenie odbyło się pożegnalne
ognisko. Stowarzyszenie było
reprezentowane przez pięc osób.
Trenerkami były: Lilia Tamma-
dzhieva z Bułgarii oraz Joanna
Rybacka-Barisic z Olsztynka.

Joanna Rybacka-Barisic
Koordynator projektu

„Młodzież w działaniu”

NA WESOŁO
SKUTKI PICIA

Kolesie, kiedy z gwinta alkohol pili,
Na etykiecie napis odkryli.

Przerażające  było to odkrycie-
Alkohol o połowę skraca życie.

Mieli po lat trzydzieści – liczyć zaczęli;
Gdyby nie pili – sześćdziesiąt by mieli. autor 

Czesław Kazimierz Bandzwołek

BARAN WOLI WODę

Pijąca gawiedź przykład tłumaczy:
Jak wodę ktoś pije, co też to znaczy?

Przykład był z baranem: dwa wiadra podano,
W jedno wodę, a w drugie wódkę nalano.

Baran wypił wodę – kolega informuje.
Bo baran zawsze tak się zachowuje.

KSZTAŁT CIAŁA

Żona mężowi dokuczyć chciała
Mówiąc, że ma kształtną sylwetkę ciała.

Bo koło to kształt  i  właśnie dlatego
W tym bardzo podobne jest do niego.

Mąż się odwołał do wiedzy o kole,
Do wynalazku o którym uczył się w szkole.

Do zdania żony odniósł się z dystansem-
Jestem więc wynalazku tego renesansem.

W jednej 
z wielu krain

Ona może być na przykład fryzjerką, słu-
chać jazzu i żyć w Krainie Alfa. Jego umie-
śćmy na razie na obszarze Beta jako kierow-
cę rajdowego uzależnionego od masła orze-
chowego. Spotykają się w Krainie Supermar-
ketu Tesco na dziale z odkurzaczami.
Następna konfiguracja. On – z Krainy Kra-
watowego Braku Oddechu. Ona – z Doliny
Niedomytych Naczyń. Miejsce spotkania:
Góra Pobankietowej Depresji na Tarasie.
Jest jeszcze jakaś możliwość? Enter.

Ona – gimnazjalistka. On – gimnazjalista.
Miejsce spotkania: Kraina Szkolnego Kory-
tarza. Pierwsze zdanie: Dasz mi swój numer
telefonu? Backspace. To drugie. Pierwsze
pochodzi ze świata Za Kulisami Tuż Przed
Wystawieniem Jasełek. Ona szepcze do
niego: Rola aniołka do mnie nie pasuje. On
się stresuje przed występem.

Ona i on w czeluściach Galerii Bałtyckiej.
Pierwszy poziom. Widzimy ich zajadających
truskawkowe lody. Mogliby zajść do
H&Mu. On przymierzyłby kapelusz retro 
w stylu Mark'a Ronson'a. Ona założyłaby
rękawiczki z wężowej skóry. Przeszli od
razu na drugi poziom. Zaszyli się w Empiku.
On szukał powieści Salvator’a. Ona dzielnie
go wspierała. Przejrzeli Klub Świata Komik-
su i Fantasy Komiks. W drodze powrotnej
rozmawiali już tylko o świecie Faerûnu.

Ona i On zdobywali punkty doświadcze-
nia. Pisali do siebie codziennie. On przeby-
wał na letnich rekolekcjach, gdzie modlił się
siedem razy dziennie, uczestniczył w konfe-
rencjach i rozmyślał o niej. Ona czekała.
Wyrzuciła z pamięci wszystkich byłych
chłopaków, którzy w szkole udawali, że jej
nie znają. Czekała na niego. Wiedziała już
wtedy, że nie może dopuścić, by został księ-
dzem. On postanowił jej udowodnić, że
przyjaciel – przyszły duchowny też może
przytulić i pocieszyć. Nie przeszkadza to
także w rozmowach o literaturze i Faerûnie.
Budowali swoje postaci. Ona – zrobię tak 
i tak. Zachowam się tak. Przefarbuje włosy
na czerwono. On. Może powinienem za-
puścić brodę? Przytulę i zaproszę na spacer.
Odwrócę głowę, gdy będzie chciała mnie
pocałować. Nie odwrócił głowy. Bał się, ale
wytrwał. 

Spacery szkolnym korytarzem to dla niej 
i dla niego wyzwanie. Idą dumnie. Trzymają

Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej w dniach 19-27 sierpnia 2013 roku  zorganizowało kurs
szkoleniowy: „Acting and participating as young citizens in Europe"/"Działać i uczestniczyć jako
młodzi obywatele w Europie". Kurs odbył sie w Ośrodku Wypoczynkwym „Relaks“ w Świerkocinie,
pod Olsztynkiem.

„Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Ten artykuł odzwierciedla jedynie stanowi-

sko jego autora, a Komisja nie pono-
si odpowiedzialności za sposób
wykorzystania zawartych w nim
informacji.”
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-Jego wiersze są niesłychanie aktualne.
Byłby po stronie biednych, olewanych przez
korporacje. Byłby rzecznikiem wielokulturo-
wości - twierdzi lider grupy Rambo Jet, która
nagrała płytę z wierszami patrona roku 2013.
Podczas prac nad albumem Sławomir Macias,
lider łódzkiej grupy, zaprosił do napisania pio-
senek i zagrania w nich innych muzyków 
z rodzinnego miasta Juliana Tuwima: Łukasza
Lacha (L.Stadt), Ziemowita Kosmowskiego
(Brak, Rendez Vous, Kosmofski), Piotra
Pachulskiego (Normalsi), Jakuba Koźbę
(Power of Trinity) i Mariana Lichtmana (Tru-
badurzy). Album trafił do sklepów w czerwcu.
Oprócz muzyki na płycie znalazły się także
scenariusze lekcji o Tuwimie, z których mogą
skorzystać nauczyciele.

Już po pierwszym przesłuchaniu mam 
wrażenie, że wiersze znakomicie pasują do roc-
kowej formuły. Ich moc społeczna i polityczna
sprawia  wrażenie, jakby napisał je współcze-
sny zaangażowany rockman. „Z jednej strony,
to świadczy o jego wielkości, że te wiersze po
tylu latach są aktualne i opisują znakomicie
naszą rzeczywistość. Z drugiej, to żałosne, że
po 80 latach wciąż tkwimy w wojnie polsko-
polskiej z tymi samymi tematami”. Tuwim,
niepogodzony z otaczającymi go realiami, miał
szacunek dla tradycji, ale wyraźne opowiadał
się za wolnością, tolerancją, otwartością, nie-
chętny spojrzeniu na stosunki międzyludzkie
przez pryzmat narodowy. „To wizja człowieka
jako obywatela, który czuje się odpowiedzialny
za świat i swoje w nim miejsce. Tuwim, choć
nie utożsamiał się ani z judaizmem, ani 
z chrześcijaństwem, szanował także tradycje
religijne”. Jedno z wierszy Tuwima wynika
jasno: każdy, kto krzywdzi drugiego ze
względu na biedę, narodowość czy wiarę,
byłby jego wrogiem.

Na płycie wiersze znane, choćby z lektury
szkolnej (obecnie z braku czasu omawia się 2-3
i to te wczesne ). Takie utwory, jak: Znów szu-
ranie, Raport, Prośba o piosenkę, Do prostego
człowieka, Do krytyków budzą skojarzenia już
samymi tytułami. Nowoczesna rockowo – reg-
gae’owa oprawa muzyczna buduje uniwersalne
znaczenia i wyznacza aktualny wydźwięk. 
W Raporcie wybrzmiewa odwieczny konflikt
artysta/dziennikarz – media, mowa tu o zamy-
kaniu ust, o braku komunikacji między tym, co
rzeczywiste, a tym, co kreowane, ugładzone,
dalekie od realnych problemów społecznych –
historia pokazała, że zakłamanie i zabawa ze
społeczeństwem kiedyś się zemści. Początko-
wo spokojna manifestacja, w refrenie nabiera
gwałtownej ekspresji podkreślonej ostrymi rif-
fami gitary („A poza tym jest w Polsce wolno-
ść”). W utworze Znów szuranie muzyka oddaje
rytm miasta, pośpiech, gwałtowność; masa
ludzka wylewa się z „nor, dziur”, to ona rośnie
w siłę i jest potencjalnym zagrożeniem dla tych
„na górze”. Strzeżcie się ! Prośba o piosenkę -
wybrzmiewająca zachrypniętym głosem woka-
listy sekwencja „Rżnij karabinem w bruk

ulicy!/ Twoja jest krew, a ich jest nafta!" nabie-
ra tu szczególnie mocnej siły sprawczej.
Ubóstwo potrafi niszczyć tak bardzo, że ludzie
dają się nabierać na wciskane im hasła i sym-
bole, godzą się na taki stan rzeczy, pokornieją 
i „przyłączają do orkiestry, grając capstrzyk
królom”. Apel Do prostego człowieka, 
z powtarzanym ekspresywnie refrenem „Bujać
to my panowie szlachta”, wdziera się w trzewia
i nie daje spokoju, demaskuje demagogię,
łatwość, z jaką jej ulegamy. Skąd my to
znamy? Inny – Złota polska jesień pobrzmiewa
ironicznie, wręcz sarkastycznie – „ludzie cho-
dzą do katedry, czy strajkują nie dlatego, że 
w to wierzą, ale dlatego, że bezrefleksyjnie
odtwarzają role społeczne. Ale artysta, jak
pisze Tuwim, "idzie jesienią na ukos".

Na płycie znajdziemy też wiersze refleksyj-
ne, osobiste, metafizyczne – o miłości, 
o poszukiwaniu, o egzystencji w ogóle: Na
pierwszy znak (wcześniej wykonanie H. Ordo-
nówny czy słynne Wspomnienie w wykonaniu
Cz. Niemena). 

Lider grupy wspomina też perturbacje 
z nagraniem utworu, ostatnio wielokrotnie
odtwarzanego w internecie Całujcie mnie wszy-
scy w dupę – ostrą satyrę na lżenie, poniżanie
poety; w ostateczności utwór nie ukazał się na
płycie (brak zgody córki poety - Ewy Tuwim),
ale jest wykonywany przez grupę podczas kon-
certów. Należy dodać, że piosenki z płyty sta-
nowią podstawę widowiska Tuwim dla doro-
słych wystawianego w Teatrze Roma. Płytę
warto polecić wszystkim, szczególnie młodym
ludziom, bo ilu z nich mogłoby sięgnąć po jego
poezję, zorientować się, że nie był tylko twórcą
wierszy dla dzieci, dowiedzieć się, że Tuwi-
mem mówimy na co dzień, choć nawet o tym
nie wiemy?

Magdalena Rudnicka

Tuwim muzycznie (Rambo Jet Tuwim)

Olsztynek też pamięta o Tuwimie –
właśnie przygotowywane jest przez mło-
dzież, p. Justynę Dąbrowską i Magdalenę
Rudnicką widowisko teatralno - multi-
medialne oparte na poemacie satyrycz-
nym Bal w operze.

Rok Tuwima trwa, ale wydarzeń jakoś niewiele. Tu i ówdzie pojawiają się artykuły,
wspomnienia, kontrowersje wokół poety, a to Alfabet Tuwima (smaczne kąski na temat
jego słabości, walki z dolegliwościami życia), a to zbiorki zapomnianych, często „skanda-
lizujących” utworów. Latem trafiłam przypadkowo na wydawnictwo warte choćby przy-
bliżenia. Chodzi o płytę Tuwim zespołu Rambo Jet. Jeżeli nie czytamy, to może posłucha-
my. Mimo czysto rockandrollowej konwencji, posłuchać powinni wszyscy.

się za ręce. Centrum kpiny: sklepik. Później trudne
przejście przy toaletach. Tak zwana trasa obciążona.
Jeszcze któraś, albo któryś wyjrzy, zmierzy od stóp do
głów i rzuci jakieś: A ci znowu odgrywają dramatycz-
ne sceny z Romea i Julii. W sprzyjających warunkach
będzie to tylko: Dasz spisać chemię? W tej krainie
trzeba mieć twardą skórę. Najlepiej pancerz. Nie
widzieć. Nie słuchać. 

Ona trenowała aikido. On walczy z lenistwem przed
godzinnymi ćwiczeniami gry na gitarze. Taktyki walki
mogą pogłębiać podczas sesji D&D. Szkołę traktują
jako codzienne pole bitwy. Z nauczycielami, którzy
przeganiają z szatni. Z nauczycielami, którzy nie bar-
dzo rozumieją, czym jest brak czasu. Walczą z kolega-
mi i koleżankami z klasy. O miejsce w szatni. O dobrą
miejscówkę na klasówce. O rolę w szkolnym przedsta-
wieniu. O akceptację. W tej krainie bronią może być
celna riposta, mina lub po prostu przemilczenie.

Według niej szkoła jest wielkim atomem. Dookoła
szkoły zasuwają wagarowicze – elektrony. W środku
są protony i neutrony. Protony są super. Widać ich,
błyszczą, wszyscy ich lubią. Neutrony to odmieńcy,
nikogo nie udają, mają odwagę być sobą. Neutrony to
ci, którzy chowają się w cieniu. Często okazuje się jed-
nak, że są silni i odważni, bo potrafią zawalczyć o sie-
bie i sprawy, w które wierzą.

Samotna Kraina? Niekoniecznie, skoro wielu
samotników ją zamieszkuje. Jak wygląda rasowy
samotnik? Płeć męska. Osobnik taki nosi długie włosy.
Mile widziana zaczesana na bok grzywka. Czytaj:
grzywa. Obsesyjnie wykonuje wszelkie działania na
liczbach naturalnych. Słucha. Czegoś słucha, bo jedną
słuchawkę ma w uchu, a druga filuternie wisi mu przy
szyi. Tendencyjny opis. Samotnik płci żeńskiej?
Samotnica. Może mieć z pięć kilo nadwagi i komplek-
sy. Dlatego woli trzymać się z boku. Patrzeć na zajada-
jących kanapki po grecku z wyższością. Przeczyta
wiersz Szymborskiej, a oni niech stoją całą przerwę 
w kolejce po fast foody. Może też mieć długie blond
włosy i od dziecka marzyć o zostaniu piosenkarką. Na
przerwach staje pod oknem i patrzy w dal. Dlaczego
pani od muzyki postawiła jej czwórkę za „Bardzo
smutną piosenkę retro”? Może już nigdy nie zaśpiewa
na lekcji muzyki?

On chce zostać aktorem. Ona po prostu kocha teatr.
Pamiętają się jeszcze z kółka teatralnego w podsta-
wówce. Razem zaczęli być już na scenie. On grał
Piłsudskiego. Przekonujący był. Mógłby zagrać same-
go Witkacego. Lub gangstera. Lub radiowca ze stacji
Faerûn’fm. Na wszystko przyjdzie jednak czas. Ona
będzie bić mu brawo. Na pewno będzie zachwycona
jego występem. Doradzi. Musisz żuć gumę miętową
tuz przed wyjściem na scenę. To poprawia dykcję.
Podobno.

Ona pisze powieść o bohaterkach podróżujących 
w czasie. On inspirację do swojej książki czerpie ze
znanej gry i opisanych w niej światów. Są wrażliwi 
i są na początku swojej drogi. Są silni i wierzą, że
marzenia się spełniają. Ostatnio słyszałam w ich
wykonaniu piosenkę zespołu Hunter:

Nawet jeden mały Gest...
Jeden dotyk Nieba...
żeby znaleźć w każdym z Nas...
Jeden wspólny wielki Raj, który da nam skrzydła...
i pozwoli dotknąć gwiazd...
To dla Takich chwil - całe życie wędrówką...

Jeden Dar, jedno własne skrzydło, żeby potem 
poczuć wiatr...
To dla Takich chwil - całe życie w szaleństwie...

Oto mam moje Małe Niebo...
Oto mam moje Małe Piekło...
Oto mam moją Wielką Ziemię...
Dlaczego spadam...?

Justyna Dąbrowska
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W domu moich rodziców, śp. Tade-
usza i Zofii z d. Wencław, temat Woły-
nia był zawsze aktualny. Dużo nasłu-
chałem się o ich rodzinnych  Nowinach
i  Józefówce w gm. Ludwipol oraz
Woronusze w gm. Międzyrzec Korecki.
Często mówiono o w miarę  beztroskich
latach przedwojennych, a także  tragicz-
nych dniach II wojny światowej. Szcze-
gólnie tragicznych od 1943 roku, kiedy
to na skutek chorej ideologii ukraińskich
nacjonalistów dochodziło tam do maso-
wych mordów ludności polskiej w imię
zaplanowanej czystki etnicznej, tylko
dlatego, że byli Polakami. Właśnie
wtedy, 31.05.1943 roku w Nowinach, 
w okrutny sposób zostali zamordowani,
razem z innymi mieszkańcami, moi
dziadkowie - Jadwiga i Stanisław Świ-
derscy. Wszyscy oni zostali pochowani
na cmentarzu w Moczulance. Niejedno-
krotnie prosiłem tatę, abyśmy wybrali
się na Wołyń i żeby, póki jeszcze tak
dużo pamięta, pokazał mi rodzinne stro-
ny, które znałem dotychczas tylko ze
słownych przekazów.  Podejmował więc
w tym kierunku najprzeróżniejsze stara-
nia, między innymi dwukrotnie zwracał
się do Konsulatu ZSRR w Gdańsku.
Zawsze jednak uzyskiwał odpowiedź
odmowną. Możliwość wyjazdu nadarzy-
ła się dopiero w 1997 roku, a to dzięki
kontaktom ze Stowarzyszeniem Upa-
miętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich
Nacjonalistów we Wrocławiu. Owe Sto-
warzyszenie, wspólnie ze Społecznym
Komitetem Pomocy Parafii Rzymskoka-
tolickiej w Równem (z siedzibą w Jano-
wie Lubelskim), organizowało tzw.
Pielgrzymki Kresowiaków na Wołyń 
i Podole. Zdołał załatwić nam miejsce 
w tej pielgrzymce. W ciągu 11 dni, piel-
grzymując w  grupie tak wspaniałych
ludzi  jak śp. Krystyna Wojciechowska,
ks. Aleksander Baca oraz siostra Mate-
usza, odwiedziliśmy takie miejsca jak:
Równe, Kostopol, Łuck, Sarny, Żyto-
mierz, Berdyczów, Bar, Kamieniec
Podolski, Chocim, Jazłowiec, Buczacz 
i Lwów. Wtedy też spełnił swoje i moje
marzenie - przy pomocy poleconego
nam ukraińskiego kierowcy p. Kriwiec,
męża bardzo życzliwej Walentyny (ich
syn Siergiej w późniejszych latach 
ukończył studia w Polsce i zapuścił
korzenie we Wrocławiu), dotarliśmy do
Ludwipola, a stamtąd do Moczulanki.
Na zarośniętym lasem cmentarzu (kilka
lat po pożarze), na bezimiennej mogile
zapaliliśmy znicze, modląc się za
pochowanych gdzieś w tym miejscu
rodzicach i dziadkach.          

W kolejnym roku tata udał się tam
ponownie - zawiózł krzyż metalowy
(składany, długości ok. 140 cm., o wa-
dze ok. 15 kg.), który osadził w przy-
puszczalnym miejscu pochówku rodzi-
ców i innych zamordowanych w tamtym
czasie. Niezależnie od powyższego,
wspólnie z rodzinami pomordowanych,
doprowadził do upamiętnienia faktu tej
tragedii, stawiając w centralnym punk-
cie cmentarza w Olsztynku obelisk z
piaskowca, z napisem: "Zamordowanym
w Nowinach na Wołyniu 30-31.05.1943
r. przez nacjonalistów ukraińskich" oraz
z wyszczególnionymi nazwiskami. 

Byłem i jestem bardzo wdzięczny
swojemu tacie za to, że zechciał mi za
życia tak wiele powiedzieć i przekazać.
Niejako w hołdzie po zmarłym
począłem bardziej żyć tematyką kreso-
wą - zaprenumerowałem czasopisma
historyczno-publicystyczne "Na rubie-
ży" oraz "Wołyń bliżej". Wstąpiłem 
w szeregi "Towarzystwa Miłośników
Wołynia i Polesia", którego staraniem 
w 2011 roku został ufundowany, przy
wydatnym udziale Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, sztandar dla Harcerstwa
Polskiego na Ukrainie z siedzibą 
w Równem. Miałem zaszczyt być człon-
kiem oficjalnej delegacji, która 
w dniach 16-18.09.2011 r. przebywała
na Kresach. W czasie tego krótkiego
pobytu zwiedziliśmy historyczny zamek
w Klewaniu, złożyliśmy kwiaty i zapali-
liśmy znicze na starym polskim cmenta-
rzu w Derażnem oraz przy Krzyżu
Pamięci w Janowej Dolinie. W miejsco-
wości Tynne nad Słuczą, akurat w 72-
rocznicę napaści Rosji Sowieckiej na
Polskę, wzięliśmy udział w apelu pole-
głych oraz wspólnych modłach Ks.
Infułata Juliana Żołnierkiewicza (80-let-
niego Kresowiaka i kapelana naszego
Towarzystwa)  i ..... popa cerkwi
obrządku moskiewskiego. Wspomnieć
należy, iż to właśnie w tym rejonie, na
linii Słuczy, od 17.09.1939 r. przez
kilka dni ok. 600-osobowy oddział
żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
bronił granic Polski przed całą dywizją
pancerną . Ślady tej bitwy widoczne są
do dzisiaj. Przed wojną bunkry w tym
terenie, zwanym Rejonem Umocnionym
"Sarny", budowało wojsko, młodzież 
z Ochotniczych Hufców Pracy oraz star-
si harcerze. Kulminacyjny punkt progra-
mu naszej uroczystości nastąpił jedna-
kże dopiero następnego dnia w Kościele
pod wezwaniem Świętych Apostołów
Piotra i Pawła i Miłosierdzia Bożego  
w Równem. Podczas mszy celebrowanej
przez ks. infułata - przy udziale pro-
boszcza parafii Ks. Kanonika Władysła-
wa Czajki, nastąpiło uroczyste wręcze-
nie sztandaru harcerzom na Wołyniu. Po
mszy natomiast byliśmy świadkami 
i uczestnikami rzeczy niespotykanej 
w tym rejonie bodajże od roku 1939 -

mianowicie, ok. 200-osobowa grupa 
(w większości złożona z miejscowych
wiernych), za zezwoleniem odpowied-
nich władz ukraińskich, w szyku zwar-
tym, z polskimi sztandarami i proporca-
mi na czele, przemaszerowała ul. Du-
bieńską pod pomnik na polskim cmenta-
rzu. Ruch na jezdni w tym czasie był
całkowicie wstrzymany, a nad bezpie-
czeństwem maszerujących czuwali poli-
cjanci w radiowozach, otwierający 
i zamykający kolumnę. Ktoś zasłyszał
stwierdzenie jednego z biernych miej-
scowych obserwatorów marszu, że to
..... Paliaki idut. To wszystko było tak
niesamowite, że aż byliśmy dumni. 

Dodać chciałbym, iż przebywając
wówczas w Równem przez cały czas
korzystaliśmy z gościnności księdza
kanonika. I to właśnie podczas tego
pobytu tak wyraźnie narodziła się we
mnie myśl, aby przyjechać tu jeszcze
raz - tym razem z członkami naszej
rodziny. Spytałem księdza proboszcza 
o możliwość skorzystania z noclegów
podczas ewentualnego przyszłego przy-
jazdu w te strony.  Ksiądz Czajka wyra-
ził zgodę, prosząc tylko, aby na około 
2 tygodnie przed przyjazdem przypo-
mnieć się, podać termin i ilość osób.
Będąc umocniony tą rozmową, już od
tego czasu począłem obmyślać plan
przyszłorocznego wyjazdu na Kresy.
Zorientowałem się w preferencjach
chętnych dotyczących terminu i czaso-
okresu wyjazdu, cenach biletów kolejo-
wych i autobusowych, a także kosztach
transportu prywatnego. Mając te infor-
macje i dość precyzyjny plan zamierzeń,
przeprowadziłem dziesiątki rozmów 
z krewnymi bliższymi i dalszymi, 
a także w ogóle z osobami zaintereso-
wanymi uczestnictwem w tej swoistej
podróży sentymentalnej.  

Spotykałem się z różnymi reakcjami,
jedni wyrażali swoje głębokie zaintere-
sowanie i deklarowali chęć wyjazdu do
rodzinnych miejsc swoich bliskich, inni
zaś - szczególnie starsi - okazywali
sceptycyzm i szczerze odradzali. Mówi-
li, po co tam jedziecie? Przecież tam nic
już nie ma! Jeszcze wam łby pourywa-
ją..... Pierwotnie zakładałem, że 
w wyprawie tej wezmą udział chętni
przedstawiciele naszej ogromnej rodzi-

W poszukiwaniu kresowych śladów... (część 1)
ny - i po części tak się stało. 

Na 2 miesiące przed wyjazdem lista
"żelaznych chętnych"  wynosiła 8 osób,
w tym posiadająca kontakty rodzinne
na Kresach p. Bartkiewicz i jej ener-
giczna córka Monika, która nie dość, że
bardzo żywiołowo przekonała swoją
mamę do tej wyprawy, to jeszcze dzię-
ki swoim koneksjom w świecie biznesu
"przychyliła nieba naszemu przedsię-
wzięciu". Wówczas to zdecydowaliśmy
się na podpisanie wstępnej umowy 
z prywatnym przewoźnikiem z Olsz-
tynka. Ustalony skład grupy do końca
nie uległ już zmianie. W tym stanie
rzeczy skontaktowałem się z parafią
równieńską, gdzie bez najmniejszych
problemów dokonaliśmy stosownych
uzgodnień. 

Chwila wyjazdu nastąpiła 11 sierp-
nia 2012 roku. Podekscytowani tym, co
przed nami rozpoczęliśmy realizację
ustalonego planu. Nasz kierowca 
9-osobowego pojazdu, 24-letni Patryk,
już od godz. 5.00 zbierał uczestników
wyprawy. Najpierw zabrał z Olsztynka
moją siostrę Barbarę Wojdat (która
długo się wahała jechać-nie jechać, bo
chciała też być pomocną  rodzącej 
w sierpniu córce), następnie p. Marian-
nę z Jemiołowa, po czym z Tomaszko-
wa jej córkę. W tym czasie ja z Piotr-
kiem Jaroniem (bratem mojej żony,
geografem i wielkim sympatykiem
Kresów) udajemy się na punkt zborny
pod "Rolnikiem" w Olsztynie, skąd
następnie jedziemy już do Szczytna. Tu
koło zamku wsiadają siostrzeniec
Andrzej Cytruk z Jedwabna (który, aby
pojechać na Kresy nie wahał się nawet
zostawić firmy w rękach ....syna) wraz
z córką Magdą (bardzo ciekawą świata
studentką).  Póki co mamy świetny
czas, grupa jest zdyscyplinowana i tak
będzie do samego końca. Jedziemy
przez Ostrołękę, Siedlce i Lublin. Tu
koło dworca kolejowego dosiada do
nas ostatni uczestnik naszej wyprawy -
syn Bartosz z Wrocławia. Dojeżdżamy
do granicy. W Dorohusku przed przej-
ściem granicznym spotykamy  kolejkę
samochodów osobowych długą na
około 300 m. Udaje się nam jednak ją
ominąć po rozmowie z sierżantem stra-
ży granicznej. Kierujemy się przez
Kowel, Łuck i  Klewań  do Równego.
Wszyscy z zainteresowaniem obserwu-
jemy okolicę - oprócz mnie nikt wcze-
śniej nie był na Ukrainie. Moi towarzy-
sze zauważają więc, że jest tu na
pewno inaczej niż u nas, bo bardziej
ubożuchno - mniej więcej tak, jak było
u nas ze 20 lat temu. O godz. 19.00
czasu miejscowego dojeżdżamy do
Równego, kierujemy się na ul. Soborną
i już po chwili jesteśmy na terenie para-
fii. Wita nas siostra Roksana, która roz-
mieszcza nas w domu pielgrzyma 
i zaprasza na kolację. Następnie całą
grupą (oprócz kierowcy, który przeje-
chawszy około 760 km. miał prawo
być zmęczony) udajemy się do cen-
trum, na spacer. Główna ulica tego bli-
sko 320-tysiącznego miasta robi na nas
dobre wrażenie, jest dobrze oświetlona
i  gwarna - widzimy dużo czynnych,
dobrze zaopatrzonych sklepów i lokali

WSPOMNIENIA

Uczestnicy wyprawy w domu Tani - siostrzenicy Marii Bartkiewicz 
(miejscowość Hubków)
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gastronomicznych. Do około północy
spędzamy przyjemnie czas w przytulnej
kawiarni "Lublin", o jak najbardziej już
europejskim standardzie.

Nazajutrz jest niedziela i drugi dzień
naszej pielgrzymki do korzeni rodzin-
nych. Podczas smacznego śniadania
odwiedza nas proboszcz - ksiądz kano-
nik Czajka. W serdecznej rozmowie
pyta nas o podróż, plany i zamierzenia.
Jest bardzo pogodny, uśmiecha się i żar-
tuje. Andrzej  trafnie  zauważa później,
że wyglądem i sposobem bycia przypo-
mina mu aktora Piotra Adamczyka,
odtwórcę roli naszego papieża. Po śnia-
daniu uczestniczymy we mszy świętej,
są modlitwy "o nawrócenia", jest też
powitanie (naszej) grupy wycieczkowej
z Polski. W trakcie mszy zauważam
jakąś szczególną  więź kapłana z wier-
nymi, inną od tej na przykład, jaka jest
mi znana z  "mojego podwórka".
Wychodząc z kościoła ksiądz zatrzymu-
je się w kilku miejscach, rozmawia,
pozdrawia znajomych - przy czym cały
czas ma na twarzy autentyczną pogodę 
i życzliwość. Przy kościele spotykam  
p. Walę, która już oczywiście wiedziała
od księdza, że ktoś z Polski o nią pytał.
Po króciutkiej rozmowie i dokonanej
prezentacji naszej grupy umawiamy się
na dłuższą pogawędkę wieczorem -
teraz śpieszymy się. Kierujemy się na
Korze nowoczesną, budowaną przez
Włochów szosą kijowską i po przeje-
chaniu ok. 40 km. skręcamy na Ludwi-
pol (obecna nazwa – Sosnowe). Teraz
już mamy bardzo krętą i dziurawą
drogę, ale w porównaniu z tą, jaką
zapamiętałem z 1997 roku, to niebo 
a ziemia. Przejeżdżamy przez Wielki
Międzyrzecz, bardzo dużą i zaniedbaną
wieś, a następnie Szczekicin. 

Uruchamiam GPS - chcemy znaleźć
Woronuchę, miejscowość w której 
w okresie 1940-1944 r. mieszkała rodzi-
na Wencławów, w tym moja mama. Ale
sprzęt, w którym pokładałem takie
nadzieje nie zadziałał. Szkoda, były tam
bowiem wprowadzone współrzędne 
z przedwojennej wojskowej mapy,
gdzie ta i inne będące w naszym zainte-
resowaniu wioski ....istniały. Cóż,
będziemy zdani na starą mapę i jak się
wkrótce okaże.... szczęście. 

W Sołpie Wielkiej, miejscowości 
w drodze do Ludwipola, obok przystan-
ku autobusowego spotykamy starszego
mężczyznę. Początkowo jest nieufny 
i przygląda się nam badawczo. W trak-
cie rozmowy dowiadujemy się, że ma
na imię Petro, lat  79 lat i wie gdzie była
wieś Woronucha.  Obiecuje wskazać to
miejsce, ale nie teraz - musi bowiem
najpierw jechać z chorą żoną do cerkwi.
W deszczu przejeżdżamy przez Ludwi-
pol i rzekę Słucz. Po około kilometrze
skręcamy w prawo i dojeżdżamy do
wioski Hubków. Jest to bardzo duża
wieś, rozciągnięta wzdłuż brukowanej
czarnym bazaltem drogi. Raz i drugi
pytamy przygodne osoby o miejsce
zamieszkania Lidy Melnyk - ciotecznej
siostry p. Marianny. Nadmienię, że
historia tej rodziny jest bardzo intrygu-
jąca, ale typowa dla Kresów i niespo-
kojnych ówczesnych czasów. Pokrótce
wspomnę tylko, że: w miejscowości tej
mieszkały dwie siostry - Ukrainki.
Jedna wyszła za Ukraińca, druga zaś za
Polaka, Władysława Zajadlaka z pobli-
skich Nowin. 

Obydwie siostry urodziły w 1940
roku córki:  Lidę i Mariannę. W wieku 
5 lat dzieci te straciły ze sobą kontakt,
bowiem zagrożona ze strony banderow-
ców rodzina Zajadlaków zmuszona była
uciekać  z  rodzinnych stron, a następnie
w czerwcu 1945 roku poddać się repa-
triacji i osiedleniu w Jemiołowie k/Olsz-
tynka. Znałem p. Władysława i jego
żonę - mile ich wspominam. Mieszka-
łem też w Jemiołowie i nieraz pozwalali
nam robić u siebie potańcówki. Teraz
natomiast jesteśmy świadkami bardzo
czułego i serdecznego witania się po
latach niewidzenia dwu krewniaczek.
Pani Lida okazała się być niesamowicie
gościnną osobą - pomimo naszych opo-
rów cały tłumek nakarmiła  i ....napoiła.                   

W pomniejszonym o p. Mariannę
składzie wracamy do Petra,  który zgod-
nie z ustaleniami czekał na nas w domu.
Pod jego przewodnictwem kierujemy
się w rejon poznanego chutoru, ale po
ok. 50 m. skręcamy w lewo, w niewi-
doczną, porośniętą drogę łąkową. Cały
ten teren pokryty jest skąpą roślinno-
ścią, w tym różnymi krzewami, brzóz-
kami i sosenkami. Petro powiedział
nam, że w latach 1949-90 rządził tu
kołchoz  i  bagienne ziemie zostały osu-
szone, ale po jego upadku nikt się już
tymi polami nie zajmował i tak to
powoli wszystko zarasta. 

Po przejechaniu ok. 2 km. wskazał
nam ogromną kępę bzów mówiąc, że 
w tym miejscu była polska szkoła 
w Woronusze. Ujechaliśmy jeszcze kil-
kaset metrów, po czym zaczęliśmy pie-
szo krążyć po okolicy, gdzie co i rusz
znajdowaliśmy zamierzchłe ślady ludz-
kiej bytności. W jednym miejscu, 
w chaszczach, odkryliśmy elementy
betonowego fundamentu, a także stud-
nię głęboką na ok. 6 m., częściowo za-
waloną. Wracaliśmy obok kilkumetro-
wego (zasypanego żwirem z góry i z bo-
ku) kurhanu, który wg słów naszego
przewodnika  został kiedyś usypany ku
czci poległych dawno temu żołnierzy, 
a w ostatnią wojnę stanowił kryjówkę
UPA.  Z ogólnych  opowieści  Petra
wynikało, że wspomniani upowcy byli
bardzo uciążliwi dla okolicznych miesz-
kańców. Ponoć w tamtym czasie domo-
stwa nie mogły być zamykane. Chodzi-
ło o to, aby ci mogli bez problemu
wchodzić do zabudowań o każdej porze
dnia i nocy. Pamiętał taki dzień, kiedy
kilku tych partyzantów przyszło do ich
domu i zabrało z niego wszystko, co im
się podobało, m.in. coś z odzieży oraz
żywność - zabrali także 2 małe pro-
siaczki, które zarżnęli, przywiązali do
siodła i odjechali. Ostatni raz widział
ich około 1952 roku, kiedy to właśnie
na tych polach przyległych do Woronu-
chy kilkunastu  upowców zostało
wystrzelanych przez żołnierzy z nisko
lecącego samolotu.   

W trakcie tych opowieści, chcąc po
części sprowokować naszego przewod-
nika do dalszych wynurzeń, spytałem
wprost o jego udział i udział jego bli-
skich, m.in. ojca, w ówczesnych działa-
niach przeciwko Polakom, tj. masowych
mordach i grabieżach. Pytanie to zada-
łem tak otwarcie, że aż spotkałem się 
z wyraźną dezaprobatą syna. Pytanego
Petra jednak moje pytanie nie uraziło 
i ze łzami w oczach stwierdził, że on 
i jego bliscy nie pochwalali tego, co się
wtedy działo i nie brali w tym udziału.

Ojciec nigdy nie był w wojsku, ani na
żadnej wojnie, ponoć ze względu na to,
że jego religia zabraniała mu brania
broni do ręki (nie do końca to rozumia-
łem). On sam słyszał od rodziców 
i obcych ludzi, że Polacy są mordowani.
Byli temu przeciwni, ale nic nie mogli
zrobić, bo sami też się bali. Petro
powiedział, że pamięta jak kiedyś jego
ojciec wrócił do domu  wystraszony 
i zapłakany. Opowiedział w wielkim
lęku, że był świadkiem jak  partyzanci
upowscy złapali kilkunastoletniego
Polaka, którego o coś wypytywali
podejrzewając o szpiegostwo. Chcąc
wydobyć z niego prawdę, obcinali mu
po kolei ręce i nogi. Petro płakał w tym
momencie. Kiedy stwierdziłem, że Ban-
derze i jego UPA są w tej chwili stawia-
ne pomniki i nadawane nazwy ulic, sta-
nowczo stwierdził, że tak być nie po-
winno, bo z tego co on wie, nie byli to
żadni bohaterowie Ukrainy i on się za
nich wstydzi. 

Trudno powiedzieć na ile te relacje
uznać można było za wiarygodne.
Każdy słuchający pewnie miał swój
indywidualny osąd. Według mnie była
to szczera wypowiedź - opowiadał ro-
niąc łzy. I nie były to łzy pijaka, w tym
czasie  był jeszcze trzeźwy. Jaki miał
interes by to wszystko wymyślać?
Odwieźliśmy Petra do domu.  Na progu
mieszkania spotkaliśmy jego drobniutką
żonę Ewę opartą na dwóch kulach, która
przywitała nas czystą polszczyzną. Już
wcześniej słyszeliśmy, że kiedyś przez
dwa lata uczyła się ona języka polskie-
go - nie myśleliśmy jednak, że jeszcze
tak dużo  pamięta. A ona widząc nasze
zdumienie, powiedziała jeszcze kawałek
pacierza i ze trzy zwrotki jakiegoś wier-
sza.  Skromnie zauważyła, że źle mówi
po polsku, bo nie ma z kim porozma-
wiać. Oboje okazali nam  tradycyjną
wschodnią gościnność -  na stole znalazł
się chleb, kiełbasa, słonina, ogórki, czo-
snek i oczywiście własnej produkcji
bimber - chociaż strasznie niedobry.
Wznieśliśmy kilka toastów. Rozstali-
śmy się w serdecznej atmosferze odpro-
wadzeni przez gospodarzy aż do bramy
i zapraszani na  przyszłość. 

Wyjeżdżaliśmy w wyśmienitych hu-
morach, zrealizowaliśmy bowiem jeden
z ważniejszych punktów programu.
Ponadto autentycznie dobrze czuliśmy
się w tej rodzinie staruszków. Ich do-
mek, chociaż bardzo skromniutki, był
zadbany i czysty.  Ktoś zauważył, że nie
widział żadnych dzieci. - Wsie w naszej
okolicy wymierają, powiedział Petro -

jest mało młodych ludzi, bo wszyscy
uciekają do miasta. Pozostali tylko sta-
rzy, których i tak jest coraz mniej, bo
jednych  zabierają dzieci do siebie, inni
umierają. Prawie co trzecia chałupa  
w tej wsi jest pusta. 

Wracając do Równego, pomimo
deszczowej pogody, zatrzymaliśmy się
jeszcze w Wielkim Międzyrzeczu -
obejrzeliśmy z zewnątrz jakiś stary
pałacyk oraz zapewne bardzo okazały
kiedyś kościół katolicki. Z daleka widać
było 2 krzyże na szczycie, a trzeci naj-
prawdopodobniej  odpadł razem z pięk-
ną wieżyczką. Teraz nieczynny 
i zamknięty na kłódkę, jest opatrzony
tabliczką, że to zabytek z 1702 roku.
Sprawia bardzo przygnębiające wraże-
nie, jest bowiem zarośnięty chwastami 
i krzewami. Wnętrze, łącznie z rozległy-
mi piwnicami, jest puste, ale sądząc po
zniszczeniach przypuszczać należy, iż
był tu skład magazynowy. Ten kościół
dał nam wiele do myślenia na temat
dawnej pozycji miejscowości, jej składu
narodowościowego oraz  liczbowego.
Przy wyjeździe z Międzyrzecza, po le-
wej stronie znajduje się zadbany 
i dobrze oznakowany cmentarz żydow-
ski - obejrzenie go odłożyliśmy na dzień
następny, ale i wtedy z przyczyn czaso-
wych nie zdołaliśmy tego zrobić. 

Wieczorem  spotykamy się z p. Walą
i chcemy zaprosić ją  do nas na poga-
wędkę. Ona jednak stwierdza, że zabie-
ra nas do siebie i żadne kontrargumenty
tu nie skutkują. Na ulicę Szuchewicza
dojeżdżamy tzw. "marszrutką". Witamy
się ze starszym synem Wali, Andrijem
oraz jej mężem - chociaż po wylewie,
jest jeszcze dość sprawny fizycznie. Nie
wiem, czy zrozumiał co do niego mówi-
łem i czy mnie poznał. Pani domu, przy
pomocy syna, przygotowała wystawny
poczęstunek. My ze swej strony swoją
wdzięczność za serdeczne przyjęcie
wyraziliśmy dużą bombonierką oraz
wiktuałami z Polski. Na przyjęciu obec-
na też była p. Halina Zalewska, którą
poznałem podczas pierwszej wyprawy
na Ukrainę w 1997 r. Teraz  w tym
towarzystwie, na ożywionych rozmo-
wach o wszystkim, spędzamy bardzo
miły wieczór. Zauważyłem ogromną
różnicę w swobodzie wypowiedzi tych
ludzi teraz, a kiedyś. Nie było tematów
tabu. Około 23.00  zostaliśmy odprowa-
dzeni na postój taxi, skąd taksówkami
wróciliśmy na kościelną  kwaterę.  

c.d.n
Zdzisław Świderski

Uczestnicy wyprawy w miejscowości Sołpa Wielka (od lewej - ukrainka Ewa,
Barbara Wojdat, Magdalena Cytruk, Andrzej Cytruk, Peter,
Zdzisław Świderski i Bartłomiej Świderski)
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31 VIII  Pożegnanie Wakacji. Jak zwykle dużo się działo
artystycznie – wystąpiły nasze zespoły (Śparogi”, „Tabu”,
„Last Whisper”, Studio Piosenki), zaprezentowany został efek-
towny happening „Bieguny” z projektu „Laboratorium
Marzeń, rockową gwiazdą festynu był „Roswell” z Olsztyna.
Imprezę zakończyła plenerowa dyskoteka.

1 IX  Gala projektu „Laboratorium Marzeń”. Impreza
była zwieńczeniem 2-tygodniowych działań artystycznych –
warsztatów, happeningów, projekcji, wystaw. Spektakl 
„W biegu po biegun”, wg scenariusza Justyny Dąbrowskiej,
opartego o historię niepełnosprawnego podróżnika Jaśka Meli,
publiczność przyjęła owacją na stojąco. Więcej na str. 9.

Kapela „Śparogi” efektownie kończy sezon koncertowy
„trasą dożynkową” (31.08 w Giławach k/Purdy, 8.09 w Woli
Kamieńskiej k/Iławy, 15.09 w Płośnicy i 22.09 w Olsztynku na
Dożynkach Wojewódzkich). Wystąpiła też z powodzeniem na
festiwalu folkowym w Szałkowie k/Iławy (18.08) oraz na
Pożegnaniu Wakacji w Olsztynku. 6 października zespół
„wybiera się” jeszcze do Lubawy.

18 IX  Zespoły perkusyjne, olsztynecka muzyczna specjal-
ność, również nie próżnowały. Występowały na różnych festy-
nach, koncertach, ostatnio w projekcie „Laboratorium Marzeń
a w Mańkach trójka spod znaku „Ganga Bębna” zaprezentowa-
ła dzieciom audycję perkusyjną.

22 IX  Dożynki Wojewódzkie. Co prawda, nie byliśmy
głównym organizatorem tej imprezy, ale wiele działo się wła-
śnie za naszą sprawą, m.in. obrzęd dożynkowy, program arty-
styczny, scenografia i cała tzw. technika – scena, dach, dźwięk,
światło. Szczegóły dot. dożynek w numerze na str. 3.

27 IX Gimnazjum. Nasze zespoły – perkusyjny „Ganga
Bębna” i Studio Piosenki wspomogły artystycznie imprezę
„Cittaslow Sunday”, organizowaną w tym czasie również we
wszystkich miejscowościach Cittaslow na całym świecie.
Szczegóły w następnym numerze.

WKRÓTCE:

25 X  KONCERT ELŻBIETY ADAMIAK
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku
godz. 19:00, bil. 30 zł w przedsprzedaży (MDK,
ul. Chopina 29, tel. 89 519 22 01), 40 zł w dniu
koncertu.

Kronika MDK-u

Domu Kultury 
w Olsztynku zaprasza!

W MDK-u dzieci i młodzież w wieku od 5 do 25 lat
mogą rozwijać swoje zainteresowania i kształtować posia-
dane umiejętności. Propozycja zajęć na rok 2013/14 to m.in.
szkoła gry na gitarze, studio wokalne, chór, zajęcia teatralne
i taneczne, zespoły muzyczne, warsztaty perkusyjne, zajęcia
plastyczne i rzeźbiarskie .

Uwaga! Wszystkie formy stałych zajęć już od paździer-
nika za jedyne 20zł/mc !

Obok stałych form proponujemy i gorąco zachęcamy do
uczestnictwa w zajęciach fitness, aerobik, tańca towarzy-
skiego i nowoczesnego oraz krav magi (wg. cennika
instruktorów).

Szczegółowych informacji o zajęciach można uzyskać w
Domu Kultury w Olsztynku (ul. Chopina 29) codziennie w
godz. 8.00-20.00, nr tel. 89 519 22 01

Dożynki Wojewódzkie - obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy teatralnej z MDK
/fot. Promocja Gminy

Spektakl „W biegu po biegun” podsumowujący projekt „Laboratorium Marzeń”
/fot. A. Waluk

Rodzinne zdjęcie uczestników projektu „Laboratorium Marzeń  /fot. archiwum MDK

Fotorelacje z imprez na 

facebook/MiejskiDomKulturywOlsztynku 

i www.mdkolsztynek.pl



Powodem tego szczęścia
była wizyta wolontariuszy
Fundacja Kronenberga
przy Citi Handlowym. Do
Olsztynka zjechało 170
wolontariuszy, którzy zostali
podzieleni na trzy grupy
realizujące trzy różne pro-
jekty.

Pierwsza grupa pracowa-
ła w siedzibie Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych i Ich Ro-
dzin. Wolontariusze poma-
lowali pomieszczenia, za-
montowali meble, a także
odnowili podjazd dla osób
niepełnosprawnych i bramy

wjazdowe. Podobne zadania
wykonywała grupa, która
odwiedziła Dom Dla Dzieci
„Nad Jeziorem”. Wolonta-
riusze sadzili zieleń wokół
budynku, montowali meble
w pokojach dzieci i odna-
wiali sale. Trzecia grupa
zorganizowała warsztaty
plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży w Miejskim Domu
Kultury. Zorganizowano
zabawy artystyczno-ekolo-
giczne oraz wspólnie z olsz-
tyneckimi wolontariuszami
oczyszczono brzeg jeziora
Jemiołowskiego. W samym
budynku MDK wolontariu-
sze odnowili dwie klatki
schodowe, a także zamonto-

wali meble biurowe i świe-
tlicowe. 

Fundacja Kronenberga
przy Citi Handlowy działa
od 1996 roku i wspiera
prace na rzecz dobra
publicznego w obszarach
tematycznych takich jak:
edukacja, rozwój lokalny 
i ochrona dziedzictwa kultu-
rowego. Wyjazdy pracowni-
ków połączone z wolontaria-
tem to integracja i zabawa,
sposób na oderwanie się od
codziennych, „bankowych”
zajęć. Jest to także wielka
wartość wniesiona do ma-
łych społeczności i dowód
na to, że przez kilka godzin
wspólnie można naprawdę

wiele zrobić. - Od początku
funkcjonowania projektu
odbyło się już 40 takich
wyjazdów, mówi Krzysztof
Kaczmar, prezes Zarządu
Fundacji Kronenberga przy
Citi Handlowy, koordynu-
jącej program wolontariatu
pracowniczego banku. 
- Dzięki zaangażowaniu
ponad 4 000 wolontariuszy
pomoc dotarła do prawie
8400 osób z całej Polski.
Takie wyjazdy cieszą się
dużą popularnością wśród
naszych pracowników. 

Skoro tak, zapraszamy
częściej.
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Reklama

Pechowy? Nie dla wszystkich! Wypada zazwy-
czaj parę razy w roku, w bieżącym będzie jeszcze
jeden w grudniu. U jednych budzi przerażenie,
inni machają ręką, większość nawet nie wie, że jest
bądź dowiaduje się przypadkiem. Dlaczego akurat
wrześniowy był całkiem pozytywnym dniem? 

Piątek 13-ego

Każdego dnia przemieszczamy
się z miejsca w miejsce. Raczej nie
sprawia nam to trudności. Nie
zwracamy uwagi na wysokość
krawężników. Nie zastanawiamy
się czy do budynku jest podjazd, 
a jeśli jest, czy jest dobrze wyko-
nany. Schody też specjalnie nie
robią na nas wrażenia. Jednak to,
co dla nas wydaje się czymś nor-
malnym, dla innych często stano-
wi wyzwanie!

Co w sytuacji, gdy osoba na
wózku, bądź o kulach stanie w obli-
czu zbyt wysokiego krawężnika jak
ten przy ulicy Leśnej? Co gdy nie
ma podjazdu do budynku? Jak się
do niego dostać, jak go zdobyć? Nie
jest to z pewnością łatwe.

W bieżącym roku po raz kolejny
przystąpiliśmy do konkursu Super
Samorząd. Wybraliśmy zadanie
Zróbmy to razem. Myśląc o osobach
niepełnosprawnych młodzieżowi
radni postanowili pochylić się nad
tym problemem. Planujemy 
w pierwszej kolejności zastanowić
się nad obecną sytuacją osób nie-
pełnosprawnych w Olsztynku.
Chcemy ustalić i pokazać jakie
bariery architektoniczne spotykają

te osoby na swojej drodze. Gdzie
brakuje miejsc parkingowych? Nie
ma ich nawet w centrum miasta.
Zostały schowane gdzieś za blo-
kiem. W 2012 roku Olsztynek przy-
stąpił do ruchu Cittaslow, który 
w swoim programie kładzie nacisk
na odpowiednią infrastrukturę, 
w tym m.in. obecność otwartych
chodników bez barier architekto-
nicznych oraz dojazdów i dostępno-
ść przestrzeni publicznych dla nie-
pełnosprawnych.

W pierwszej kolejności zwróci-
my się do olsztyneckich instytucji 
z prośbą o wypełnienie ankiety.
Zebrane wyniki zestawimy w posta-
ci raportu. Następnie wspólnie 
z zainteresowanymi osobami stwo-
rzymy nieformalny zespół, który
przygotuje listę rekomendacji dla
wszystkich barier. Naszym celem
będzie również wpłynięcie na reali-
zację przyszłych inwestycji, tak by
uwzględniały zalecenia zespołu.

Osoby chętne, które chciałyby
się włączyć w inicjatywę i nam
pomóc, prosimy o kontakt –
mrm@olsztynek.pl

Aleksandra Dymarska

Bez barier…

Robert Waraksa
fot. Ola Dymarska



Minął już półmetek zmagań 
o mistrzostwo IV ligi i po 8 kolej-
kach „Olimpia” Olsztynek zajmu-
je w tabeli 2 miejsce z dorobkiem
17 pkt. (stosunek bramek 28:10).

Postawa naszej drużyny, jej kon-
sekwentna i dobra gra, jak również
nieprzerwane utrzymywanie się
beniaminka w czołowej trójce dobo-
rowego grona IV-ligowców jest nie-
spodzianką, a nawet zaskoczeniem
dla znawców futbolu. Coraz liczniej-
si kibice i sympatycy „Olimpii”
czują się dumni że udało się skom-
pletować zespół, który godnie repre-
zentuje mieszkańców Olsztynka. 
W ciągu ostatniego miesiąca „Olim-
pia” rozegrała 5 ligowych spotkań,
wygrywając 3, 1 remisując i 1 prze-
grywając.

W 4 kolejce rozgrywek „Olim-
pia” rozgromiła MBKS „Victoria”
Bartoszyce 6:2 (2:1), a smaku rywa-
lizacji dodaje fakt, że obie drużyny
to beniaminkowie IV ligi i jednocze-
śnie mistrzowie klas okręgowych.
Mecz był widowiskiem niezwykle
emocjonującym i dostarczył ogląda-
jącym wielu rzadko spotykanych
wrażeń. Pierwszy kwadrans przebie-
gał pod dyktando drużyny z Olsztyn-
ka. W 12 minucie po strzale Marcina
Łukaszewskiego piłka odbiła się od
obrońcy, przejął ją w biegu Seba-
stian Kowalski i płaskim strzałem
obok wybiegającego bramkarza
umieścił piłkę w siatce. W kolejnym
kwadransie gry uwidoczniła się jesz-
cze większa przewaga „Olimpii”.
Zawodnicy „Victorii” bardzo rzadko
gościli na połowie gospodarzy, ale
po jednym z wypadów i po koronko-
wej akcji w polu karnym zdobyli
wyrównanie. W 38 min. meczu, po
centrze Jacka Łuczaka z rzutu rożne-
go, bramkę w/g protokołu sędziego
zdobył Mateusz Różowicz.

Początek II połowy to diametral-
nie odwrócona sytuacja. Drużyna 
z Bartoszyc ruszyła do huragano-
wych ataków, a „Olimpia” dała się
zepchnąć do rozpaczliwej obrony.
Szybcy napastnicy „Victorii” wcho-
dzili w naszą obronę jak w masło 
i mieli kilka znakomitych okazji do
zdobycia bramki, z których jedną
wykorzystali doprowadzając do
remisu 2:2. Z biegiem czasu gra
zaczęła się wyrównywać. Decydu-
jącym o losach meczu okazał się
brutalny faul na Marcinie Łukaszew-
skim, za który czerwoną kartkę
otrzymał grający trener „Victorii”.
Ostatnie pół godziny meczu to
ogromna przewaga „Olimpii”, która
stworzyła wiele sytuacji podbramko-
wych i jeszcze 4 bramkami bezlito-
śnie pogrążyła gości. Zdobyli je
kolejno: Jacek Łuczak, Mateusz
Różowicz, Dawid Kowalczyk i Ja-
cek Łuczak.

W kolejnym, wyjazdowym
meczu, „Olimpia” zremisowała 
z „Vęgorią” Węgorzewo  1:1  (1:1).

Przez pierwsze pół godziny wszyst-
ko wskazywało na kolejną wygraną,
gdyż  już w 4 min. po pięknej akcji
Mateusza Różowicza Mateusz
Kędzierski głową wpakował piłkę
do siatki. W tym okresie gry zawod-
nicy „Olimpii” dominowali w polu,
grali dokładnymi podaniami i stwa-
rzali wiele groźnych sytuacji. Ostat-
ni kwadrans to „popis” sędziego,
który miał wpływ na wynik meczu.
Przed polem karnym obrońca gospo-
darzy wszedł z wyprostowaną nogą,
nakładką w nogę oddającego strzał
Mateusza Kędzierskiego. Sędzia nie
zareagował na brutalny faul i poz-
wolił na kontynuowanie gry. Kontu-
zja wykluczyła naszego mło-
dzieżowca na kilka tygodni z rozgry-
wek. Na uwagi naszych zawodników
sędzia zaczął obdarowywać ich
żółtymi kartonikami. Chwilę potem,
po problematycznym faulu w na-
rożniku pola karnego „Olimpii”,
ochoczo wskazał na rzut karny. Na
uwagi naszych piłkarzy posypały się
kolejne żółte kartki, w sumie 
w ciągu paru minut naliczyliśmy ich
sześć. Oczywiście „Vęgoria” wyko-
rzystała rzut karny. II połowa to
spektakl który można by nazwać
kopaniną, a zawodnicy dostroili się
do poczynań arbitrów. 

W sąsiedzkich derbach „Olimpia”
Olsztynek pewnie wygrała ze „Star-
tem” Nidzica 2:0 (1:0). Bardzo
młoda drużyna z Nidzicy nie przyje-
chała, aby łatwo oddać punkty wice-
liderowi. Sprawni, wytrzymali kon-
dycyjnie piłkarze „Startu” starali się
dotrzymywać kroku naszej drużynie
przez cały mecz. Zespół „Olimpii”
utrzymywał przewagę w polu,
dokładniej rozgrywał i stwarzał
więcej sytuacji podbramkowych. Na
początku meczu w 5 min. Mateusz
Różowicz ograł lewego obrońcę,
uciekł do linii końcowej, dośrodko-
wał, a nabiegający Marcin Łuka-
szewski umieścił piłkę w siatce
dając „Olimpii” prowadzenie. W 50
min. Mateusz Różowicz skopiował
sytuację z I połówki,  podał do Mar-
cina Łukaszewskiego, który zdobył
drugą bramkę. W końcowym okresie
gry zespół „Startu” zawiązał parę
składnych akcji i był bliski strzelenia
bramki kontaktowej, ale wynik
meczu nie uległ zmianie. 

W wyjazdowym meczu nasz
zespół przegrał nieznacznie (2:1) 
z liderem - „Romintą” Gołdap. 
W przekroju całego spotkania
„Rominta” była zespołem lepszym,
ale w końcówce I połowy Marcin
Łukaszewski strzelił bramkę z rzutu
karnego i wynik remisowy udawało
się utrzymać do 89 min. Niestety,
tuż przed końcowym gwizdkiem
gospodarze mieli szczęście i w za-
mieszaniu podbramkowym strzelili
zwycięską bramkę.

Do prawdziwego pogromu doszło
na stadionie w Olsztynku, gdzie
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Co słychać w Olimpii?

Reklama

„Olimpia” pokonała MKS „Mazur” Ełk
7:2 (2:2).  Początek spotkania rozpo-
czął się od ataków „Olimpii”, ale po
zaledwie 10 minutach było już 2:0 dla
„Mazura”. Przez kolejny kwadrans
obie drużyny stwarzały sytuacje pod-
bramkowe, ale niewykorzystane. Klu-
czowym dla losów spotkania była sytu-
acja w 24 min., gdy bramkarz gości
wybiegł daleko poza pole karne, faulu-
jąc szarżującego do piłki Sebastiana
Kowalskiego, za co sędzia pokazał mu
czerwoną kartkę. W kolejnym kwa-
dransie zawodnicy „Olimpii” uzyskali
przewagę w polu przeprowadzając
coraz składniejsze akcje. W doliczo-
nym czasie gry I połowy zawodnicy
„Olimpii” doprowadzili do remisu. 
W 5 min. dogrywki Marcin Łukaszew-
ski ubiegł bramkarza i wepchnął piłkę
do siatki. Dwie minuty później było już
2:2, po tym jak  Mateusz Różowicz
dośrodkował na 13 metr. Strzał oddał
Sebastian Kowalski, a tor piłki zmienił
po drodze  Marceli Kowalski, któremu
ta bramka została zaliczona.

II połowa rozpoczęła się od falo-
wych ataków „Olimpii”. W wielu sytu-
acjach, przypominających oblężenie,
piłkę wyłapywał lub wybijał wspaniale
interweniujący bramkarz „Mazura.
Dopiero w 70 min. bramkę odczarował
Sebastian Kowalski, który wymanew-
rował obrońców i „Olimpia” wyszła na
prowadzenie 3:2. Rozstrzelał się wresz-
cie Marcin Łukaszewski, który w ciągu
10 min. zdobył 3 bramki. Najpierw po
dośrodkowaniu Mateusza Różowicza
strzelił głową na 4:2, kolejną zdobył po
podaniu Sebastiana Kowalskiego, 
a chwilę potem zwodem uwolnił się od
obrońcy i ostrym strzałem pokonał
bramkarza, zdobywając w całym
meczu 4 bramki.

Wynik meczu na 7:2 ustalił Mateusz
Różowicz, który wyłuskał obrońcom
piłkę przed polem karnym.

Liczymy na dalsze udane występy
naszej „Olimpii” w IV lidze i trzyma-
my za nią kciuki.

Za Zarząd Klubu 
Jerzy Tytz 

OLSZTYNECKA LIGA FUTSALU 2013/2014
Miejski Dom Kultury w Olsztynku zaprasza do udziału 
w kolejnej edycji olsztyneckiej ligi halowej piłki nożnej. 

Zapisy do 30 października 2013 r. w MDK-u (ul. Chopina 29, 
tel. 89 519 22 01 lub 880 284 774). UWAGA! Ilość miejsc ograniczona.



ALBO 9 (208) Wrzesień 2013 r. Strona 27

Organizatorzy turnieju
stawiali sobie za główne
cele popularyzację teni-
sa ziemnego, wyłonie-
nie Mistrza Olsztynka 
w 2013 roku oraz integra-
cję osób pasjonujących
się tym pięknym „bia-
łym” sportem w naszej
małej miejscowości.

Patronat nad turniejem
objął Burmistrz Olsztyn-
ka.

Do rozgrywek zgłosiło
się ośmiu zawodników.
Mecze rozgrywano na
nawierzchniach  tartano-
wych boisk wielofunkcyj-
nych olsztyneckich Orli-
ków. 

W pierwszej fazie
zawodnicy rozegrali
mecze „każdy z każdym”.

W drugim etapie najlep-
szych sześciu zawodni-
ków stworzyło dwie
grupy ćwierćfinałowe po
trzech zawodników (kry-
terium podziału były
zajęte  miejsca w pierw-
szej fazie). Następnie
odbyły się  półfinały 
i finały.

Pierwszych trzech
zawodników otrzymało
puchary i dyplomy.
Wszyscy otrzymali dy-
plomy i nagrody rzeczo-
we oraz nagrody pie-
niężne uzyskane z wpiso-
wego. Wręczenie nagród
odbyło się w czasie
imprezy „Pożegnanie
Wakacji”.

Podsumowując,  całe
rozgrywki  oceniam jak

Olsztynecka Liga Tenisa Ziemnego
W miesiącach maj – sierpień tego roku, z inicjatywy olsztyneckich pasjonatów

tenisa ziemnego,  Miejski  Dom  Kultury w Olsztynku zorganizował  pierwszą
edycję  Olsztyneckiej Ligi Tenisa Ziemnego.

najbardziej na plus, moim zdaniem
organizatorzy osiągnęli  założony cel.

Jedynym  minusem turnieju można
uznać  niską frekwencję, która - miejmy
nadzieję - z roku na rok będzie się
poprawiać. Formuła rozgrywek pozwala
na rozegranie dużej ilości meczów, eli-
minację przypadkowych wyników oraz
integrację pasjonatów tenisa ziemnego.

A więc – do zobaczenia na kortach
za rok.

Sadowski Zygmunt

Klasyfikacja końcowa turnieju:

1 miejsce i tytuł Mistrza Olsztynka 
w 2013 r. –  Krzysztof Ziółkowski 

2 m. –  Zygmunt Sadowski 
3 m. – Marek Smyk 
4 m. – Marek Rekowski 
5 m. – Andrzej Magierski  
6 m. – Radosław Kowalski

Koszykarki TOP- SPIN Olsztynek najlepsze w rozgryw-
kach młodziczek Pomorskiego Związku Koszykówki!

1 września w hali Gdyńskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji trwało
święto pomorskiej koszykówki 
w wydaniu młodzieżowym. 

Wręczono setki medali, puchary
oraz wiele nagród i wyróżnień indy-
widualnych w różnych kategoriach
wiekowych. 

Wśród nagrodzonych znalazły
się dziewczęta UKS Top- Spin
Olsztynek, które w sezonie
2012/2013  rozegrały 16 spotkań nie
ponosząc  żadnej porażki, zdobywa-
jąc tym Mistrzostwo Strefy Pomor-
skiej i Warmińsko- Mazurskiej.
Nagrodę indywidualną otrzymała
Magdalena Kowalewska - najsku-
teczniejsza zawodniczka rozgrywek.
Warto nadmienić, że zaraz za
Magdą w klasyfikacji uplasowała
się Patrycja Mirkowicz, a w pierw-

szej dziesiątce znalazła się również
Magdalena Wołodźko.

Podopieczne trenera  Mariusza
Obarka w tym sezonie  będą walczyły
o awans do Mistrzostw Polski U -14.
Pierwszy mecz już 6 października 

w Gdyni. Zapraszamy osoby zaintere-
sowane do śledzenia naszych zmagań
na stronie www.pozkosz.com 
i www.wama-sport.pl (młodziczki
2000).

tekst i fot. TOP-SPIN Olsztynek

Sukces koszykarek
TOP-SPIN Olsztynek

Klasyfikacja końcowa 
Młodziczki 2000:

1. Top Spin Olsztynek
2. VBW GTK Gdynia
3. UKS Bryza Kolbudy
4. UKS Trops I Kartuzy
5. UKS Siódemka Sopot
6. UKS Trops II Kartuzy
7. UKS Basket Ósemka Wejherowo
8. UKS Jedynka SP5 Lębork
9. Korsarz Gim. Dąbrówka

15 września w Olsztynie odbył się II Półma-
raton Jakubowy. Organizatorem imprezy był
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Na
starcie do rywalizacji stanęło 730 zawodników,
wśród których zwyciężył Wojciech Kopeć ze
Swaderek.

Mieszkaniec naszej
gminy zwycięzcą II
Biegu Jakubowego

Reprezentant naszej gminy prowadził przez zdecy-
dowaną większość 21-kilometrowego dystansu i jako
pierwszy dobiegł do mety ze znakomitym rezultatem
1:08:08!

Wojtek jest członkiem Klubu Sportowego AZS
UWM w Olsztynie. Aktualnie jest jednym z najlep-
szych zawodników w kraju na dystansach półmaratoń-
skich i maratońskich. Ciągle rozwija swoje umiejętno-
ści biegowe poprzez systematyczne treningi. Studiuje
na Uniwersytecie Harding University w Stanach Zjed-
noczonych, gdzie również odnosi sukcesy w rywaliza-
cji na swoim koronnym dystansie. W ubiegłym roku
zwyciężył w biegu o Puchar Olsztynka w czasie Dni
Olsztynka. Za swoje osiągnięcia, wysokie miejsca 
w zawodach i reprezentowanie gminy w zawodach
krajowych i międzynarodowych, w tym roku został
uhonorowany nagrodą Burmistrza Olsztynka przyzna-
waną dla wybitnych sportowców.

Karol Kijkowski
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Niezapomniane strofy 
o jesieni

„Gdy trzcina zaczyna płowieć,
a żołądź większy w dąbrowie,
znak, że lata złote nogi
już się szykują do drogi

Lato, jakże cię ubłagać?
prośbą jaką? łkaniem jakim?
Tak ci pilno pójść i zabrać
w walizce zieleń i ptaki?

Ptaków tyle, zieleni tyle.
Lato, zaczekaj chwilę.”

Znany, szczególnie mieszkańcom
Warmii i Mazur, utwór Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego „Kronika olsz-
tyńska”, jest lirycznym pożegnaniem
lata. Poeta spędzał letnie miesiące 
w leśniczówce „Pranie” nad Jeziorem
Nidzkim i tam właśnie powstawały prze-
piękne strofy wyrażające zachwyt nad
dziewiczą przyrodą Krainy Tysiąca
Jezior.

Już wkrótce /wrzesień zbliża się do
końca/ drzewa i krzewy przybiorą jesien-
ną szatę, bliższy i dalszy krajobraz
zaskakiwać będzie zmiennością. Wów-
czas to, używając zwrotu z wiersza Ada-
ma Mickiewicza pt. „Sen” powiemy: „Tu
zaszła zmiana w scenach mojego widze-
nia”. Zaczniemy przyzwyczajać się do
nowej pory roku, a jesienne obrazy – czy
przyjmiemy je z radością, czy nie – poja-
wią się przed naszymi oknami. Jesień
tuż, tuż. I nawet jest blisko, o czym przy-
pominają kwitnące już astry, marcinki 
i zimowity, a także spadające kasztany.
Jarosław Iwaszkiewicz stwierdza jej
obecność po następujących symptomach:

„Coraz ciszej, jesień, wrzesień,
pasma ścielą się po polach,
milkną głosy i kolory,
polska jesień...”

To tylko fragment utworu pt. „War-
kocz jesieni”. Kolory jesieni są urzeka-
jące, chociaż nie tak wyraziste jak latem,
nie tak jaskrawe. Zadziwiają natomiast
swą zmiennością odcienie żółci, czerwie-
ni, zieleni i brązu, mniej urokliwa jest
szarość – jesiennych dni. Szmer spada-
jących, a potem szeleszczących pod buta-
mi liści uspokaja, a wtedy myśli uciekają
w świat poezji.

Janina Dobrowolska, znana nam poet-
ka, dawna mieszkanka Olsztynka, 
w wierszu „Człowiek w alei” pisze:

„Kładą się myśli złote
na spłowiałej ziemi,
odziane w piękne strofy”

Może być i tak, że jesienna pora przy-
woła tęsknotę za czymś lepszym i pięk-
niejszym. Za czym? Odpowiedz znaj-
dziemy w innym wierszu poetki -
„Jesienny smutek”:

„W smutku jesiennym drzemią 
wszystkie tęsknoty świata,
do słońca, do zieleni,
do wiosny i do lata.”

„Oplątani poezją”
W manuskrypty mistrza Ildefonsa, oprócz księżyca,

gwiazd, muzyki i ulubionej przez poetę srebrzystości,
wplatał się także smutek:

„Jesień to skrzypce potłuczone, 
bezradna myśl nad ćwiercią smyczka”

Metafora o jesieni zawiera ogromny ładunek emo-
cjonalny postaci mówiącej. Smutny nastrój wywołany
jest utratą instrumentu, a w kontekście całego utworu –
utratą bliskiej osoby. Wiersz nosi tytuł „Spotkanie 
z matką”.

Zaręczam, że na kapryśną aurę jesienną warto cza-
sem spojrzeć z przymrużeniem oka – tak bowiem czyni
Julian Tuwim w utworze „Strofy o późnym lecie”:

„I ty mój czytelniku 
Powoli, powoli czytaj.
Wielkie lato umiera
I wielką jesień wita.

Wypiję kwartę jesieni,
Do parku pustego wrócę,
Na zimną, ciemną ziemię 
Pod jasny księżyc się rzucę”.

Nie polecam takich chwil relaksu, nawet gdy docze-
kamy się ciepłej złocistej jesieni. Nie warto ryzykować
zdrowiem, tym bardziej, że na ogół sprawdza się znana
prognoza – od świętej Anki – zimne wieczory i chłod-
ne poranki.

Z pożytkiem będzie raczej zająć się przetworami na
zimę, o czym mówi następna zwrotka cytowanego
utworu:

„A tu uwiądem narasta
Winna, jabłeczna pora,
Czerwienna, trawiasta, liściasta, 
W szkle pękatego gąsiora.”

Gospodynie od zawsze prześcigały się w umiejętno-
ściach przetwarzania różnych darów natury z ogrodu
lub z lasu. Na półce w spiżarni nie może więc zabrak-
nąć np. borowików w zalewie octowej lub solonych 
w glinianym naczyniu gąsek.

Pamiętamy doskonale strofy „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza, a w trzeciej księdze poematu –
opis grzybów, który nie ma sobie równego w literatu-
rze polskiej.

„Grzybów było w bród: chłopcy biorą krasnolice,
Tyle w pieśniach litewskich sławione lisice,
Co są godłem panieństwa, bo czerw ich nie zjada,
I dziwna, żaden owad na nich nie usiada.
Panienki za wysmukłym gonią borowikiem,
Którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem.
Wszyscy dybią na rydza, ten wzrostem skromniejszy
I mniej sławny w piosenkach, za to najsmaczniejszy.”

Odsyłam czytelników do następnych wersów, 
w których poeta opisuje m.in. surojadki, koźlaki, lejki,
bielaki i purchawki.

Zostawiwszy kulinarną sztukę jej znawcom, wracaj-
my do poezji. Dodam tylko, że w potocznym języku
smacznie przyrządzona potrawa bywa też określana
poezją.

Wiesława Szymborska nazwała POEZJĘ niedości-
gnionym wzorem sztuki pisarskiej, sztuki władania
językiem zaklętym w ramy wiersza.

Przypomnijmy takie strofy – oto wiersz Juliana
Tuwima „Suma jesieni”.

„Więdną godziny powolne. Wątleje chwila za chwilą:
To gałąź zatopiona w jesieni. Sunę po niej
Milimetrami smutku. Męcząca uparta praca.
Strącam sekundy z dnia. Listki z gałęzi strącam.

A co jesienią nazwałem? Wielkie, głębokie westchnienie:
Moje człowiecze, wzniesione z dna jeziornego chłodnego,
Ręce przez okno zanurzam w jeziorze dnia i jesieni.
Dreszcz po nich skacze. Deszcz kropi. Listki i chwilki 
strąca”.

Dreszcz … skacze – to nie pomyłka, przecież taki
dreszczyk emocji, z różnych powodów, chwyta także
jesienią. Gdy nastaną słotne dni, powieją dokuczliwe wia-
try, a chłód będzie przenikał do szpiku, nie pozwólmy,
aby ta nieprzyjazna aura wprowadzała nas w ponury
nastrój. Uciążliwa szaruga czy tylko drobny deszcz też
mają swój urok, o czym zapewnia Jan Sztaudynger:

„Nie narzekaj, że jest plucha,
Tak dobrze się deszczu słucha”.

Jeśli ktoś jest przeciwnego zdania, niech spróbuje
powtarzać strofy Jarosława Iwaszkiewicza:

„Smugi jasne, smugi srebrne, smugi szklane, 
Srebrnowłose, srebrnodźwiękie, ukochane -

W waszym szepcie miodopłynne są peany,
Smugi deszczu, szklane kulki, pieśni szklane.

Czy w radości, czy w tęsknocie – zakochany,
Chodzę sobie w waszą mowę – zasłuchany.

Dobre deszcze, deszcze dobre, złotem dziane,
smugi jasne, krople drobne, ukochane”.

Wiersz nosi tytuł „Deszcz”. Tyle w nim poezji – lek-
kich, niewymuszonych, ciepłych, a zarazem naturalnych 
i znanych określeń.

Czasem poeta wprowadza do wiersza humor, a wyraża
go za pomocą kolokwialnych zwrotów – tak dzieje się we
fragmencie utworu „Warkocz jesieni”.

„Sen mnie zbiera jak niedźwiedzia,
ale w nocy spać nie można:
jesień niby stara wiedźma
stąpa mądra i ostrożna”.

I tak PANI JESIEŃ, obrzucona inwektywami, musiała
zejść z piedestału. Ale jej się dostało! I za co? Że noce za
długie nawet dla śpiochów?

Również dowcipnie przedstawiła jesień Janina Dobro-
wolska w wierszu „Listopad”:

„Kontury drzew już szczerzą zęby, 
a śmiech rozrywa stare dęby.
W szare kolory jesień strojna 
chce wmówić nam, że jest przystojna.

I jeszcze straszy nas – bezczelna, 
że po niej przyjdzie zima bierna
i lodem skuje myśl o wiośnie,
tak powiedziała – bez przenośni.

Och ty jesieni – bałamutna,
smutkiem jesiennym bardzo smutna”

Metaforycznie ujmowana jesień to JESIEŃ ŻYCIA – 
i to o niej traktuje dwuwiersz Jana Sztaudyngera:

„Gorycz poranka i słodycz jesieni
Dopiero w późnym wieku się ceni”.

Pozdrawiam Czytelników ALBO, pozostając w oczeki-
waniu na złotą polską jesień. 

Alicja Chrzanowska

Przepraszam za pomyłki w moim artykule
/ALBO nr 8/, wynikłe nie z mojej winy.
Prawidłowo powinno być tak:
lewada a nie – lawenda
zawoje a nie – zwoje
Ikwa /rzeka/
osobliwość przyrodnicza a nie – osobowość.

Zachęcamy do dzielenia się swoją twórczością na
łamach naszej gazety /alboolsztynek@wp.pl/
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Wprawdzie zapaleni grzybiarze już od kilku tygodni z zapałem przemierzali lasy, ale  wszyscy
zgodnie twierdzili, że trzeba się było sporo natrudzić, żeby napełnić koszyk. W lasach było po

prostu za sucho i o grzyby generalnie trudno, nawet w sprawdzonych miejscach. Jednak po zmianie
pogody i kilku deszczowych dniach grzybów w naszych lasach będzie zapewne wystarczająco dużo, żeby warto było z szafy wyciągnąć kalo-
sze, a z piwnicy koszyki i wyruszyć na grzybobranie. Wyprawa do lasu na grzyby to nie tylko doskonały sposób na zdrowe spędzanie wolnego
czasu, ale także wstęp do smakowitej i cudownie aromatycznej domowej uczty. Polecam wszystkim chodzenie po lesie, gdyż  w czasie takiej
wycieczki wyciszamy się i  relaksujemy. Można w lesie mile spędzić czas samemu, można też ze znajomymi lub z rodziną.

DObRE RADY PANI EWY

BOROWIKI, KOZAKI, 

PODGRZYBKI, BOCZNIAKI

Dlatego, zapewne, przemierzając zagajniki i lasy
spotykać będziemy wielu amatorów czynnego wypo-
czynku połączonego z przyjemnością zbierania tego
jedynego w swoim rodzaju przysmaku. Zbieramy
maślaki, rydze, kurki, kanie,  podgrzybki,  kozaki  
i wiele, wiele innych gatunków grzybów, ale nasze
szczęście jest chyba największe, kiedy po grzybobra-
niu w koszyku niesiemy dorodne borowiki. Każdy
wytrawny grzybiarz ma swoje sprawdzone, nieza-
wodne, tylko sobie znane miejsca, skąd wraca 
z pełnym koszem leśnych przysmaków. Grzyby to
dar natury, więc korzystamy z niego wszyscy i star-
czy go na pewno dla chętnych w myśl powiedzenia
,,nikt niczyich grzybów nie znajdzie i z lasu nie wy-
niesie”. Wybierając się na grzybobranie powinniśmy
wiedzieć, że z około 3000 różnych gatunków grzy-
bów, które rosną w Polsce, tylko około 300 gatun-
ków uważa się za jadalne, a w urzędowych rozpo-
rządzeniach dopuszcza się do obrotu zaledwie 42
gatunki. Każdy grzybiarz powinien mieć świado-
mość, że zatrucia grzybami zdarzają się dosyć
często, więc zasadą numer jeden jest: ZBIERAMY
TYLKO  GRZYBY DOBRZE NAM  ZNANE!
Kiedy wrócimy do domu po kilkugodzinnym space-
rze, często zmęczeni ale i dumni ze swoich zbiorów,
pozostaje nam już tylko posegregować grzybki
według gatunków, oczyścić i zdecydować co dalej 
z nimi zrobimy, bo przecież każdy z nas ma swój
sposób na ich przetwarzanie. Jedni zdecydowanie
preferują suszenie, inni są zwolennikami kiszenia
lub  konserwowania grzybów w occie, czy w sosie
własnym. Wiemy doskonale, jak chętnie zimą otwie-
ramy słoiczki i wyjadamy ich zawartość lub serwuje-
my potrawy doprawiane suszonymi grzybkami. Nie-
stety, sezon na grzyby dla tych, którzy lubią potrawy
ze świeżych grzybów trwa zdecydowanie za krótko -
jednak i na to jest rada. Wystarczy zainteresować się
domową hodowlą boczniaka - grzyba, który może
oprócz pieczarki  królować na naszych stołach przez
cały rok. Jest od pieczarki bardziej aromatyczny,
przez co także smaczniejszy, zawiera też wiele poży-
tecznych dla naszego zdrowia składników mineral-
nych i witamin. W naturze rośnie na pniach drzew,
nie tylko w lasach, ale także w parkach i ogrodach.
Bez większego trudu możemy hodować boczniaki 
w naszych domach, czy na działkach. Wystarczy
kupić dostępne w sprzedaży specjalne podłoże do
ich uprawy z zaszczepiona grzybnią i postępować
zgodnie z dołączoną do niego  prosta instrukcją,
żeby cieszyć się obfitymi zbiorami tych pożywnych 
i smacznych grzybów. Można też dodatkowo spra-
wić niespodziankę naszym przyjaciołom zapraszając
ich na grzybobranie i zaprowadzić (pewnie budząc
niemałe  zdziwienie) zamiast do lasu, do naszej
przydomowej hodowli boczniaka.

Ewa Łagowska – Okołowicz

GRZYBY PROSTO Z LASU
DUSZONE W ŚMIETANIE

świeże grzyby (podgrzybki, 
kozaki, prawdziwki),
cebula,
masło,
mleko,
śmietana 18%,
sól, pieprz.

Grzyby oczyścić, opłukać, kapelusze pokroić
na mniejsze części, a trzony na plasterki i obgo-
tować przez 10 minut. Na patelni rozpuścić 
2 łyżki masła, zeszklić na nim posiekaną cebu-
lę, dodać grzyby i podlać niewielką ilością
mleka. Przykryć i dusić około 30 minut, następ-
nie odkryć, odparować nadmiar płynu, dopra-
wić solą i pieprzem i dusić jeszcze około 15
minut. Dodać śmietanę, wymieszać i podawać.

GRZYBY W PIECZONYCH
ZIEMNIAKACH

4 duże ziemniaki,
1 cebula,
4 ząbki czosnku,
100 g wędzonego boczku 
w plastrach,
1 łyżka majeranku,
3 łyżki masła,
sól, pieprz.

Ziemniaki umyć, nakłuć widelcem, osolić,
obłożyć plasterkami czosnku, owinąć w folię
aluminiową i piec około 1 godziny w tempera-
turze 200° C.

Grzyby oczyścić, umyć, osuszyć. Cebulę
posiekać. Na maśle zeszklić cebulę, dodać
grzyby, oprószyć majerankiem i smażyć kilka
minut. Pod koniec duszenia dodać sól i pieprz.
Na oddzielnej patelni przesmażyć boczek 
i dodać do grzybów. Upieczone ziemniaki prze-
kroić na pół i każdą połówkę obłożyć grzybami.

PASZTET GRZYBOWY

1/2 kg grzybów,
1 bułka kajzerka,
1 cebula,
1 jajko,
sól, pieprz.

Oczyszczone grzyby umyć i wrzucić na 3-5
minut do wrzątku. Bułkę namoczyć, cebulę 
w łupinie upiec w piekarniku. Grzyby zemleć
razem z bułką i obraną upieczoną cebulą.
Dodać jajko, doprawić solą i pieprzem. Masę
włożyć do wysmarowanej masłem i wysypanej

bułką tartą foremki i piec przez 30 minut 
w temperaturze 170° C. Podawać gorący 
z ziemniakami i zieloną sałatą ze śmietaną.

FLACZKI Z BOCZNIAKA

500 g boczniaka,
1 pęczek włoszczyzny,
1 udko z kurczaka,
1 cebula,
2 liście laurowe,
4 ziela angielskie,
3 łyżki masła,
1 łyżka mąki,
sól, pieprz, imbir, papryka w proszku słodka 

i ostra, gałka muszkatołowa, majeranek.

Udko zalać zimną wodą i zagotować. Dodać
startą na tarce jarzynowej włoszczyznę, ziele
angielskie, liście laurowe, sól i ugotować
wywar. Boczniaki umyć, pokroić w paski 
w poprzek blaszek i razem z pokrojoną cebulą
podsmażyć na 2 łyżkach masła, a następnie
dodać do wywaru i gotować około 30 minut.
Dodać przyprawy wedle uznania i zasmażkę z
jednej łyżki masła i jednej łyżki mąki. Odstawić
i doprawić roztartym w dłoniach majerankiem.

BOCZNIAKI 
A LA SCHABOWE

10 dorodnych kapeluszy boczniaka,
2 jajka,
bułka tarta,
mąka,
sól, pieprz,
olej do smażenia.

Kapelusze umyć, posolić i posypać pieprzem.
Po 10 minutach obtoczyć w mące, jajku, bułce
tartej i smażyć  na złoty kolor na rozgrzanym
oleju.

GULASZ Z BOCZNIAKÓW

500 g boczniaka,
1 czerwona papryka,
3 cebule,
przecier pomidorowy,
śmietana,
sól, pieprz,
olej do smażenia.

Pokrojone w paski boczniaki, paprykę i cebulę
podsmażyć, kiedy zmiękną dodać przecier
pomidorowy i śmietanę, doprawić solą i pie-
przem, dusić jeszcze przez kilka minut.

Smacznego!
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Poziomo: 
1) przed samolotem, 5) daleko od Rzymu, 9) z Mazur, 10) z Locksley,
11) zawsze na wierzchu, 12) bojowy, 13) obowiązkowy w piosence,
14) atletyczna, 15) śmierć na Mazurach, 16) unaczyniony, 18) straszy
Włochów, 19) pomidory, 21) można wejść, 23) wędrowne, 24) pod
dachem, 25) wataha lub ławica, 26) szeroki, 27) noga piłkarska

Pionowo:
1) wszyscy żołnierze, 2) dekoncentracja po polsku, 3) lubi palić, 
4) dłuższe zarządzanie, 6) do zalewania, 7) maltretowany pieniądz,
8) łata, 16) Czarny, 17) podium z ulicą, 19) Wawelski, 20) niedaleko
od jabłoni, 22) już wynaleziony.
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 20
października pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz -
wią zań wy lo su je my nag ro dę - obiad dla 2 osób w Restauracji
Zielarnia (ul. Mrongowiusza 29, Olsztynek).

Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: 
„Budujemy mosty dla pana starosty”. Nagrodę wylosował Zdzisław Tarnowski z Olsztynka.
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