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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się  
wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. 

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość  
i wzajemną życzliwość oraz by stały się źródłem wzmacniania ducha. 

Ufamy, że wraz z nadchodzącą wiosną, ciepło płynące z ludzkiej  
serdeczności zagości we wszystkich sercach, a wzajemne zrozumienie  

i życzliwość zaowocują pomyślną przyszłością dla całej naszej społeczności.

Przewodniczący Rady Miejskiej         
   Andrzej Wojda        

Burmistrz Olsztynka 
Mirosław Stegienko 

Urząd Miejski w Olsztynku

Wesołych 
Świąt 
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Zgłoszenia reklam w siedzibie redakcji. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
i adiustacji tekstów i listów oraz nie odpo-
wiada za treść reklam, ogłoszeń i artyku-
łów sponsorowanych.  
Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy 
przyjęcia ogłoszenia sprzecznego z zasa-
dami moralnymi lub prawem. Materiałów 
nie zamawianych redakcja nie zwraca. 

Czasopismo zrzeszone jest w Polskim 
Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzibą 
w Krakowie.  
 
Punkty dystrybucji: 
▪ Kiosk Polpras (ul. Chopina 1B) 
▪ Sklep SHP Nr 1 (ul. Niepodległości 21) 
▪ Sklep SHP Nr 6 (ul. Kamienna 4) 
▪ Sklep SHP Nr 8 (ul. Akacjowa 8) 

▪ Sklep SHP Nr 14 (ul. Mrongowiusza 30  
  - sklep ogólnoprzemysłowy) 
▪ Delikatesy Centrum  
  (ul. Mrongowiusza 30) 
▪ Sklep w Waplewie (J. Kałapus,  
  Waplewo 38) 
▪ Top Market (ul. Warszawska 6) 
▪ Carrefour Express (ul. Kościuszki 4) 
▪ Miejska Biblioteka (ul. Ratusz 1) 

Drodzy czytelnicy, 
przed Wami wiosenne 
wydanie olsztyneckie-
go biuletynu. Niestety 
pogoda jeszcze nas 
nie rozpieszcza, a czas 
już na wiosenne po-
rządki i prace w ogro-

dzie. Zbliża się też 
Wielkanoc czyli naj-
ważniejsze Święto  
w kościele katolic-
kim. O dawnych zwy-
czajach na Warmii  
i Mazurach możemy 
dowiedzieć się z wy-
wiadu z Panią Joanną 
Malik przeprowadzo-
nego przez młodych 
redaktorów rubryki 
„Młodzi mają głos”.  

Niestety w tym 
świątecznym okresie 
zmagamy się z prze-
rażającymi wydarze-
niami na Ukrainie.  
Do kraju napływają 
uchodźcy potrzebu-
jący naszego wspar-
cia. Olsztyneckie in-
stytucje i mieszkańcy 
gminy stanęli na wy-
sokości zadania orga-
nizując pomoc i zbiór-

ki. Informacje na ten 
temat znajdą Państwo 
w aktualnym wyda-
niu. Publikujemy rów-
nież ulotki informa-
cyjne dla uchodźców. 

25 marca odszedł  
od nas Śp. Lucjan  
Hodyra. Redakcja 
ALBO oraz Miejska 
Biblioteka Publicz- 
na przyłączają się do 
kondolencji. Żegnamy 
wieloletniego kroni-
karza Olsztynka i na-
szego współpracowni- 
ka.  

 
Pomimo wszelkich 

przeciwności życzę 
Państwu rodzinnych  
i spokojnych Świąt 
Wielkanocnych.  

   
Alina Wołodkiewicz 

redaktor naczelny

 Drodzy 
czytelnicy 

reklama

Drodzy czytelnicy  
życzymy Wam, by mimo  
tego co dzieje się wokół,  

Święta Wielkanocne przyniosły  
radość, wzajemną życzliwość  

oraz wiarę w lepszą przyszłość.

Redakcja ALBO

Wesołych Świąt Wielkanocnych
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W ostatnich latach w naszej gmi-
nie widać wyraźny wzrost popytu 
na mieszkania. Rośnie liczba 
transakcji mieszkaniowych, wyda-
wanych decyzji o warunkach za-
budowy oraz pozwoleń na budowę 
domów. Oprócz budownictwa jed-
norodzinnego zwiększa się także 
popyt na mieszkania w zabudowie 
wielorodzinnej. Aktualnie na tere-
nie miasta powstają bloki przy 
ulicy Grunwaldzkiej, Jagiełły  
i Wilczej. W założeniach obecnie 
prowadzonych inwestycji jest bu-
dowa ponad 600 mieszkań.  
 
Inwestycja mieszkaniowa przy ulicy 
Jagiełły zakłada budowę zespołu ka-
meralnych, 2-piętrowch budynków 
wielorodzinnych. Aktualnie realizo-
wany jest pierwszy etap inwestycji. 
Obejmuje on budowę 3 budynków, 
w których znajdzie się w sumie 100 
mieszkań. Zakończenie budowy 
pierwszego etapu zaplanowano na 
drugi kwartał 2023 roku. Kontynua-
cją osiedla będzie kolejny etap in-
westycji realizowany na sąsiedniej 
działce. W dwóch budynkach po-
wstanie 68 kolejnych mieszkań. 
Rozpoczęcie realizacji drugiego 
etapu zaplanowano jeszcze na ten 
rok. 
 
Kolejna inwestycja mieszkaniowa 
jest prowadzona przy ulicy Wilczej. 
Obecnie powstaje pierwszy budy-
nek, w którym zaprojektowano 52 
mieszkania. Jego budowa powinna 
zakończyć się do czerwca tego roku. 
Cały etap zakłada wykonanie łącznie 
3 budynków wielorodzinnych,  
w których znajdzie się 128 miesz-
kań. W dalszych planach jest bu-
dowa kolejnych 4 budynków wielo-

rodzinnych, a w nich 144 mieszkań. 
Bloki powstają szeregowo, czyli po 
zakończeniu budowy jednego, za-
czyna się budowa kolejnego.  
Przy tej okazji warto wspomnieć, że 
właściwym adresem dla budowa-
nych bloków jest ulica Jaśminowa. 
Decyzja o nadaniu nazwy nowej 
ulicy zapadła na sesji Rady Miejskiej 
w Olsztynku, która odbyła się w lu-
tym. Propozycja ta nawiązuje do ulic 
w sąsiedztwie. 
 
Przy ulicy Grunwaldzkiej także 
praca wre. Budowa mieszkań roz-
poczęła się w tym roku i obejmuje 
budowę 2 bloków, w których znaj-
dzie się 100 mieszkań oraz 3 lokale 
usługowe. Termin przekazania klu-
czy zaplanowano na grudzień 2023 
rok. Cały pierwszy etap zakłada rea-

lizację kompleksu 4 budynków  
wielorodzinnych – łącznie ok. 200 
mieszkań. 
 
Mimo, że w chwili obecnej w różnej 
fazie budowy jest ok. 600 mieszkań, 
to jednak są to mieszkania realizo-
wane przez deweloperów na sprze-
daż. W dalszym ciągu nie jest wy-
pełniona luka w dostępności 
mieszkań na wynajem w formie 
czynszowej. Jedną z możliwości są 
Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe 
(SIM). Są to spółki realizujące bu-
downictwo społeczne, tworzone 
przez zainteresowane samorządy ze 
współudziałem Krajowego Zasobu 
Nieruchomości. Ich celem jest m.in. 
budowa tanich mieszkań na wyna-
jem z opcją dojścia do własności. 
Pod koniec 2021 roku Rada Miejska 

w Olsztynku wyraziła zgodę na 
utworzenie między innymi przez 
gminę Olsztynek spółki w ramach 
SIM. Nasza gmina otrzymała także 
wsparcie na ten cel w kwocie 3 mln 
zł z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa. Są to środki, które 
będą wkładem gminy do tworzącej 
się spółki. Projekt ważny i po-
trzebny, ale trzeba pamiętać, że jest 
to kolejna próba budowy mieszkań 
w formule budownictwa społecz-
nego. Na pierwsze efekty trzeba 
jeszcze poczekać, ale zainteresowa-
nie samorządów programu jest duże 
i ciągle rośnie. W całej Polsce dzia-
łają już 22 spółki Społecznych Ini-
cjatyw Mieszkaniowych, których 
udziałowcami jest ponad 200 gmin. 

 
ROBERT WARAKSA 

Mieszkaniowe ożywienie w Olsztynku

Pierwszy z budynków wielorodzinnych przy ul. Wilczej / fot. Robert Waraksa

W porozumieniu z Prezesem SM 
„Grunwald” w Olsztynku podjęto 
decyzję o modernizacji i doposa-
żeniu placu zabaw na terenie Spół-
dzielni przy ulicy Kolejowej 1.  

 
Został on wyposażony w podobne 

zabawki, jakie znajdują się na placu 
przy Żłobku Miejskim. Spółdzielnia 
udostępniła własny teren oraz dla 
podniesienia bezpieczeństwa obejmie 
go stałym monitoringiem. 

Rozpoczęte prace trwały do końca 
marca br. W związku z tym, decyzją 
Prezesa SM „Grunwald”, do czasu 
zakończenia modernizacji, plac został 
wyłączony z użytkowania. 

Mamy nadzieję, że te działania 
rozwiążą wszelkie Państwa nie- 
dogodności. Na zmodernizowany  

i nowo doposażony plac zabaw przy 
ulicy Kolejowej zapraszamy już  
w kwietniu.                UM OLSZTYNEK

Modernizacja palcu zabaw na osiedlu „Grunwald”

Informujemy, że od 28 lutego po-
wróciła bezpośrednia obsługa prawna 
dla mieszkańców powiatu olsztyń-
skiego. Punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego mieści się w Urzędzie 
Miejskim w Olsztynku, Ratusz 1 
pokój nr 7A. Porady są udzielane 
codziennie w poniedziałki w godzi-
nach od 8:30 do 12:30 oraz od wtorku 
do piątku w godzinach od 12:30 do 
16:30. 

UM OLSZTYNEK

Wznowienie  
nieodpłatnej  
pomocy prawnej
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Drodzy  
Kapłani, 

z wielkim uznaniem i podziwem 
zwracamy się do Was, będąc 
świadomymi, że Wasza rola  
w Kościele jest konieczna i nie-
zastąpiona. Jesteście sługami  
Eucharystii, szafarzami Bożego 
miłosierdzia w sakramencie po-
kuty, pocieszycielami dusz, prze-
wodnikami wszystkich wiernych 
wśród zamętu i trudności dzi-
siejszego życia. Wyrażamy Wam 
naszą wdzięczność za bezintere-
sowną posługę miłości, za trud 
codziennej służby, za to, że to-
warzyszycie nam od urodzenia, 
aż do ostatniej chwili życia, udzie-
lając sakramentów świętych. 

Dziękujemy Wam, że jesteście 
widzialnym i realnym znakiem 
Chrystusa w Kościele, Jego dzia-
łania, Jego obecności, miłości  
i poświęcenia. 

Składamy podziękowania za 
Wasze namaszczone ręce, które 
dają nam Chrystusa Euchary-
stycznego, błogosławią nasze 
dzieci i rodziny. Za Waszą pełną 
poświęcenia służbę życzymy rea-
lizacji wszystkich szlachetnych 
planów i słusznych zamierzeń. 
Niech przewodzi Wam światło 
Ducha Świętego, a Jego moc 
wspiera we wszelkich dobrych 
poczynaniach i pięknym trudzie 
kształtowania serc na wzór Serca 
Jezusa Najwyższego Kapłana. 

Z okazji Wielkiego Czwartku, 
pamiątki ustanowienia kapłań-
stwa, pragniemy Wam życzyć by 
droga, na którą zaprosił Was 
Chrystus – Najwyższy Kapłan 
była dla Was drogą ku świętości. 
Niech stale w Was wzrasta miłość 
do Eucharystii. Niech w gorliwym 
i pełnym poświęcenia wypełnianiu 
pragnień Serca Bożego wspiera 
Was zawsze moc Ducha Świę-
tego. 
Życzymy Wam gorących serc, 

abyście stając przy człowieku  
w jego ziemskiej wędrówce pod-
nosili to, co słabe, prostowali to, 
co powikłane i wzbudzali nadzieję. 
Niech Wasza szlachetna posłu-
ga siania ziarna Bożej Prawdy  
i prowadzenia ludzi do spotkania 
z Chrystusem w sakramentach 
przynosi radość. Niech przyczy-
nia się do budowania jedności  
Kościoła – naszego Domu. 

Matka Chrystusa, Matka Ka-
płanów swą macierzyńską miło-
ścią niechaj broni, osłania i czuwa 
nad Wami. 

 
UM OLSZTYNEK

W ramach szóstej edycji Olszty-
neckiego Budżetu mieszkańcy 
Olsztynka wskazali do realizacji  
2 projekty. Najwięcej punktów 
uzyskał projekt pn. Od świadomego 
przedszkolaka do bezpiecznego 
strażaka! Celem projektu jest 
doposażenie strażaków z OSP 
Olsztynek w nowoczesny sprzęt 
(m.in. środki ochrony indywidualnej) 
i urządzenia do prowadzenia działań 
ratowniczych, udzielenia pomocy 
na miejscu zdarzenia, usuwania skut-
ków klęsk żywiołowych, pożarów 
oraz powodzi. Na drugim miejscu 
uplasowała się budowa szlaku 
pieszo-rowerowego w Parku 
Miejskim w Olsztynku.  

Celem projektu jest przywrócenie 
funkcjonalności przyjaznego miesz-
kańcom i turystom Parku Miejskie-
go w Olsztynku, w tym odbudowa  
szlaków pieszo-rowerowych. Szlak 
pieszo-rowerowy na nasypie zbu-
dowanym w latach 20-tych XX 
wieku ma być pierwszym etapem 
zagospodarowania Parku Miejskie-
go w Olsztynku. Oba projekty uzy-
skały łącznie 70% wszystkich punk-
tów. 

W celu poznania opinii miesz-
kańców Olsztynka o sposobie reali-
zacji OBO przeprowadzono ankietę 
podsumowującą.  

Szósta edycja OBO, jak i działania 
promocyjne zostały oceniona pozy-
tywnie przez blisko 70% ankieto-
wanych. Co czwarta osoba oceniła 
ubiegłoroczną edycję negatywnie. 
W uzasadnieniu do odpowiedzi 
wskazywano, że kwota puli środków 
nie zwiększa się od lat. Brakuje 
projektów osiedlowych, projektów 
do wyboru jest zbyt mało lub, że 
niektóre z nich w ogóle nie powinny 
zostać dopuszczone do głosowania.  

 
Główną przyczyną zaangażowania 

mieszkańców w OBO był wpływ 
na to, co dzieje się w mieście, chęć 
współdecydowania, dokonania zmia-
ny lub rozwój miasta. W dalszej 
kolejności motywacją do wzięcia 
udziału było wsparcie konkretnego 
projektu, ale także wcześniej zreali-
zowane (udane) projekty, np. kino. 

Wśród propozycji zmian w zasa-
dach budżetu obywatelskiego za-
sugerowano potrzebę wprowadzenia 
ograniczeń w zgłaszaniu projektów 
przez stowarzyszenia lub inne in-
stytucje. Głównym powodem jest 
sposób zbierania głosów, który  
w ocenie ankietowanych, nie jest 
sprawiedliwy. Zaproponowano także 
zwiększenie puli środków i liczby 
punktów do głosowania, podzielenie 
puli OBO na 1 duży projekt i 2 
mniejsze, stworzenie budżetów 
osiedlowych, zrezygnowanie z gło-
sowania internetowego. 

 
Podsumowanie każdej edycji, to 

dobry czas na rozważenie zmian na 
przyszłość. W najbliższym czasie 
wszystkie sugestie i propozycje 
zostaną zebrane i rozważone. Po 
kilku latach doświadczeń nadszedł 
czas na zaktualizowanie zasad 
Olsztyneckiego Budżetu Obywa-
telskiego. Oczywiście z udziałem 
samych mieszkańców. Więcej 
szczegółów wkrótce. 

  
ROBERT WARAKSA 

r.waraksa@olsztynek.pl

Podsumowanie szóstej edycji OBO

Kawałek chodnika i po-
nad 2 lata wymiany ko-
respondencji z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad w Olsztynie 
oraz Polskimi Liniami  
Kolejowymi. Efekt jest 
taki, że przejazd kolejowy  
w Olsztynku zostanie osta-
tecznie poszerzony także 
z drugiej strony. 

Problem został zasygna-
lizowany PKP S.A. jeszcze 
na początku 2020 roku  
w związku z dobiegającą 
końca modernizacją linii 
kolejowej nr 216 na od-
cinku Działdowo-Olsztyn. 
Projekt, którego koszt to 
ponad 536 mln zł, miał na 
celu m.in. poprawę bez-
pieczeństwa. Zakres prac 
obejmował również mo-
dernizację przejazdów ko-
lejowo-drogowych.  

W 2021 roku wykonano 
poszerzenie nawierzchni 
przejazdu, ale tylko z jed-
nej, południowej strony. 
Kolejne interwencje doty-

czące przejścia z drugiej 
strony okazały się bez-
skuteczne. Z odpowiedzi 
otrzymanej od PKP S.A. 
wynikało, że w najbliż-
szym czasie instytucja  
nie planowała poszerze-
nia przejazdu. Z kolei 
GDDKiA Oddział w Olsz-
tynie stwierdziła, że zgod-
nie z obowiązującymi 
przepisami „nie ma moż-
liwości prawnych finan-

sowania prac na przejaz-
dach kolejowych w po-
ziomie szyn”. 

Na początku 2022 roku 
zwróciłem się z prośbą  
o interwencję w tej sprawie 
do ministra infrastruktury. 
9 lutego otrzymałem od-
powiedź z Ministerstwa 
Infrastruktury. Z pisma 
wynika, że Spółka PKP 
PLK S.A. w drugim kwar-
tale 2022 r. planuje budo-

wę ciągu pieszego z dru-
giej strony przejazdu, tak 
aby umożliwić połączenie 
z istniejącym ciągiem pie-
szym. Z uwagi na istnie-
jący układ torowy i po-
tencjalną kolizję z istnie-
jącym rozjazdem maksy-
malna szerokość chodnika 
może wynosić 1,5 m. 

 
ROBERT WARAKSA 

r.waraksa@olsztynek.pl

Przejazd kolejowy w Olsztynku 
będzie poszerzony z obu stron

fo
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Solidarni z Ukrainą 
Data 24 lutego 2022 roku pozosta-

nie w naszej pamięci na zawsze, za-
pisze się na kartach historii. Agre-
sywna inwazja Rosji na Ukrainę, 
jest rzeczywistym i niewyobrażalnym 
aktem zbrodni przeciw drugiemu 
człowiekowi. W czasach, kiedy  
o wojnie czytaliśmy tylko w pod-
ręcznikach historycznych, nagle sta-
jemy się świadkami działań zbroj-
nych, ludzkiej krzywdy  i cierpienia 
naszych bliskich sąsiadów. W mo-
mencie ogłoszenia tej strasznej wia-
domości, wszyscy chyba czuliśmy 
to samo – BEZRADNOŚĆ. A później 
ogromną potrzebę zrobienia „czegoś”, 
co będzie wyrazem sprzeciwu i so-
lidarności z uciśnionym narodem. 
Pracownicy Gminnego Centrum 
Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku już 
25 lutego ogłosili zbiórkę naj- 
potrzebniejszych artykułów dla 
uchodźców z Ukrainy. Wydarzenia, 

które miały miejsce 28 lutego 2022, 
w dniu zbiórki, przeszły nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Polska, Polacy, 
Mieszkańcy Olsztynka i Gminy 
Olsztynek stanęli na wysokości za-
dania. Wielkie serca naszych miesz-
kańców sprawiły, że zebraliśmy wiele 
potrzebnych artykułów, za które ser-
decznie dziękujemy. Słowa uznania, 
gesty poparcia, każdy uśmiech i po-
czucie, że żyjemy wśród cudownych 
ludzi daje nam siłę i motywację do 
działania. Podczas zbiórki towarzy-

szyli nam harcerze z 9 Wielopozio-
mowej Olsztyneckiej Drużyny Od-
krywców „Iskra”. Cudowni młodzi 
ludzie, którym serdecznie dziękujemy 
i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem 
organizacji pracy, doświadczenia  
i chęci niesienia bezinteresownej po-
mocy. Praca z Wami była przyjem-
nością. Zebrane rzeczy, głównie leki, 
trafiły do Ośrodka Rewita Waplewo, 
w którym od 25 lutego przebywają 
uchodźcy. Część artykułów spożyw-
czych została przekazana do Chełm-
na, miejscowości położonej 21 km 
od granicy z Ukrainą, w pobliżu 
przejścia granicznego w Dorohusku. 
Rzeczami ze zbiórki wsparliśmy 
również osoby prywatne, które przy-
jęły uchodźców do swoich domów. 
Pozostałe artykuły zostały przekazane 
do magazynu, którego organizacją 
zajął się Urząd Miejski w Olsztynku. 
Dzięki Państwa wsparciu podczas 
kolejnej zbiórki, przekazaliśmy  
artykuły dla kobiet w ciąży i po po-
rodzie do Wołyńskiego Obwodowego 
Ośrodka Porodowego w Obwodzie 
Wołyńskim, mieście Łuck. 

Nowy ambulans 
A teraz czas na coś optymistycz-

nego. 18 marca do Gminnego Cen-
trum Zdrowia Zespołu Publicz- 
nych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Olsztynku został dostarczony spe-
cjalistyczny ambulans na potrzeby 
Ratownictwa Medycznego. Karetka 
została wyposażona w najnowszej 
generacji elektryczne nosze baria-
tryczne z udźwigiem do 319 kg. 
Wartość inwestycji to 603 tysięce 
złotych. Natomiast Dzięki Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy Ze-
spół Ratownictwa Medycznego otrzy-
mał w darze urządzenie do mecha-
nicznej kompresji klatki piersiowej 
wykorzystywane podczas reanimacji. 
Wartość sprzętu, to około 60 tysięcy 
złotych. 

ZESPÓŁ GMINNEGO  
CENTRUM ZDROWIA  

W OLSZTYNKU 

Gminne Centrum Zdrowia w Olsztynku
„Dobroć to język,  

który słyszą głusi i widzą ślepi.”  
Mark Twain 
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Z okazji Dnia Pracownika 
Ochrony Zdrowia składam  

wyrazy wdzięczności za Wasze 
poświęcenie i ofiarność  

w ratowaniu życia i zdrowia 
drugiego człowieka. Dziękuję 

Wam za profesjonalizm  
i poświęcenie. Życzę Całemu 

Zespołowi Gminnego Centrum 
Zdrowia w Olsztynku zdrowia, 
szczęścia i dalszej wytrwałości  
w tym trudnym dla nas czasie. 

 
Dyrektor Gminnego Centrum  
Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku 

Dorota Gruszczyńska 

Harmonogram otwarcia Multimedialnego  
Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB  
i Historii Olsztynka na kwiecień 2022 r. 
 

Termin                 Godziny otwarcia  
Poniedziałek         Nieczynne 
Wtorek                 9.00-15.00 
Środa                    9.00-15.00 
Czwartek              9.00-15.00 
Piątek                   9.00-15.00 
Sobota                  Nieczynne 
Niedziela              Nieczynne 

 
Istnieje możliwość zwiedzenia Multimedialnego Muzeum Obozu Jenieckiego 
Stalag IB i Historii Olsztynka w innych dniach niż w przedstawionym harmo-
nogramie dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób) po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 89 519 54 90 lub 535 483 679. Rezerwa-
cja powinna zostać zgłoszona najpóźniej siedem dni przed planowanym termi-
nem zwiedzania obiektu. 
 
  WSTĘP BEZPŁATNY                                               ZAPRASZAMY!

Harmonogram  
otwarcia Wieży  
Ciśnień w Olsztynku 
na kwiecień 2022 r. 

 
Termin            Godziny otwarcia  
Środa               10:00 – 16:00 
Czwartek         10:00 – 16:00 

 
Istnieje możliwość zwiedzenia Wieży 
Ciśnień w Olsztynku w innych dniach 
niż w przedstawionym harmonogramie 
dla grup zorganizowanych (powyżej 10 
osób) po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym pod nr tel. 89 519 54 90 
lub 535 483 679. Rezerwacja powinna 
zostać zgłoszona najpóźniej siedem dni 
przed planowanym terminem zwiedza-
nia obiektu. 
 
  WSTĘP BEZPŁATNY
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Usuwanie azbestu 
 
Do końca kwietnia  można składać 

wnioski o udzielenie dotacji na usu-
wanie azbestu. Dofinansowanie mo-
że wynieść nie więcej niż 5 000 zł.  
O dotacje mogą starać się osoby fi-
zyczne i prawne oraz przedsiębiorcy. 
Dotacja polega na pokryciu kosztów 
realizacji zadania po jego zakończe-
niu. Będzie przyznawana jednora-
zowo, tylko do ilości azbestu zade-
klarowanej we wniosku. 

Dofinansowanie nie uwzględnia 
kosztów związanych z demontażem 
wyrobów azbestowych, zakupem  
i montażem nowych pokryć dacho-
wych lub elewacji, a także nie obej-
muje kosztów wykonania dokumen-
tacji technicznej. Aby pozyskać do-
finansowanie trzeba złożyć wniosek 
wraz z załącznikami. Wzory wniosku 
są dostępne w BIP Olsztynek w za-
kładce Dotacja AZBEST. 

Dotychczas zinwentaryzowano na 
terenie gminy Olsztynek 2349 ton 
wyrobów zawierających azbest.  
W latach 2013-2020 usunięto 356,9 
ton odpadów azbestowych, co sta-
nowi 15,2% wszystkich tego typu 
wyrobów zlokalizowanych na terenie 
naszej gminy. 

 
Budowa studni  
głębinowych 
 
Do końca lipca można starać się 

o dofinansowanie na budowę studni 
głębinowych. Wysokość udzielanej 
dotacji wynosi 50% udokumento-
wanych, faktycznych wydatków, lecz 
nie więcej niż 10 000 zł brutto. Do-
tacja jest udzielana na cele miesz-
kaniowe właścicielom, współwła-
ścicielom, użytkownikom wieczy-
stym nieruchomości, jak również 
najemcom albo posiadaczom legi-
tymującym się innym tytułem praw-
nym do nieruchomości, za zgodą 
właściciela lub użytkownika wie-
czystego. Aby otrzymać dofinanso-
wanie należy spełnić jeden z poniż-
szych warunków: 
• brak istniejącej, projektowanej lub 

planowanej do budowy sieci wodo-
ciągowej na terenie, na którym 
planowana jest budowa studni głę-
binowej, 

• brak możliwości technicznego pod-
łączenia do istniejącej, projekto-
wanej lub planowanej do budowy 
sieci wodociągowej, 

• ekonomicznie nieuzasadnione pod-
łączenie do istniejącej sieci wodo-
ciągowej, 

• brak możliwości poboru wody 
przydatnej do spożycia z istniejącej, 
wyeksploatowanej studni zlokali-
zowanej na danej nieruchomości. 

Dofinansowaniu podlegają koszty 
wykonania dokumentacji projekto-
wej, odwiertu, zakupu oraz montażu 
urządzeń wchodzących w skład sys-
temu studni wraz z elementami słu-
żącymi do podłączenia studni do 
budynku mieszkalnego, wydatki 
związane z badaniem wody w za-
kresie podstawowych parametrów 
mikrobiologicznych i chemicznych. 
Lokalizacja studni głębinowej musi 
spełniać wymogi zawarte w przepi-
sach oraz wszystkie konieczne nor-
my. 

 
Dotacja przyznawana jest na wnio-

sek. Wzory wniosków i oświadczeń 
obowiązujących przy ubieganiu się 
o dotację zamieszczone są na stronie 
https://prawomiejscowe.pl/Urzad-
MiejskiwOlsztynku 

 
Budowa przydomowych  
oczyszczalni ścieków 
 
Do końca lipca można składać 

także wnioski na budowę przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. Do-
tacja może wynieść 50% kosztów, 
lecz nie więcej niż 5 000 zł dla bu-
dynków jednorodzinnych lub 12 000 
zł dla budynków wielorodzinnych, 
dwóch lub więcej budynków jedno-
rodzinnych zlokalizowanych na jed-
nej działce. 

Zasady przyznawania dotacji okre-
śla regulamin przyjęty przez Radę 
Miejską. Jednym z głównych wa-
runków otrzymania dofinansowania 
jest brak istniejącej, projektowanej 
lub planowanej sieci kanalizacji sa-
nitarnej na terenie, na którym pla-
nowana jest budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków. 

Wzór wniosku znajduje się na stro-
nie internetowej: https://prawomiejs-
cowe.pl/UrzadMiejskiwOlsztynku  

 
Wsparcie  
lokalnych zabytków 
 
Do końca września można składać 

wnioski na wsparcie lokalnych za-
bytków. Dotacja może być przezna-
czona na wykonanie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy obiektach zabyt-
kowych wpisanych do rejestru za-
bytków z terenu gminy. Dotacja 
może być udzielona w wysokości 
do 100% ogółu nakładów podmio-
tom, które posiadają tytuł prawny 
do obiektu. We wniosku o przyznanie 
dotacji należy wskazać: 
• dane podmiotu oraz miejsce jego 

zamieszkania lub siedzibę, 
• dane obiektu wpisanego do rejestru 

zabytków, 
• kopię decyzji o wpisie obiektu do 

rejestru zabytków, 
• dokument potwierdzający tytuł 

prawny podmiotu do władania za-
bytkiem, 

• wnioskowaną kwotę dotacji i pro-
ponowany termin jej przekazania, 

• wskazanie celu, na który ma być 
przekazana dotacja, 

• kopię pozwolenia właściwego kon-
serwatora zabytków, zezwalającego 
na prowadzenie prac lub robót, 

• termin zakończenia prac objętych 
wnioskiem. 

 
W tym roku dotacja w wysokości 

30 tys. zł została przyznana Parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Olsztynku. Prace obejmą reno-
wację dwóch ołtarzy bocznych św. 

Antoniego Padewskiego oraz św. 
Józefa. W 2021 roku realizowano 
pierwszy etap konserwacji ołtarza 
bocznego z figurą św. Antoniego 
przy wsparciu ze środków Samorządu 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego. 

Szczegóły dotyczące wsparcia moż-
na znaleźć na stronie internetowej: 
https://prawomiejscowe.pl/Urzad-
MiejskiwOlsztynku  

 
Program 
Czyste Powietrze 
 
W naszej gminie można skorzystać 

także z dofinansowania w ramach 
Programu Czyste Powietrze.  

„Czyste Powietrze” to program, 
którego celem jest poprawa jakości 
powietrza oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych. Program sku-
pia się na wymianie starych pieców 
i kotłów na paliwo stałe oraz termo-
modernizacji budynków jednoro-
dzinnych. Program skierowany jest 
do osób fizycznych, które są wła-
ścicielami/współwłaścicielami bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego 
lub wydzielonego w takim budynku 
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą. 

 
W Urzędzie został uruchomiony 

punkt informacyjno-konsultacyjny 
dotyczący programu. Czynny jest 
on we wtorki i czwartki w godz. 
8:00-13:00. Mieszkańcy gminy 
Olsztynek mogą otrzymać pomoc  
w procesie składania wniosku i uzys-
kaniu dofinansowania w ramach Pro-
gramu. 

ROBERT WARAKSA 
r.waraksa@olsztynek.pl

Lokalne dotacje dla mieszkańców gminy

Tegoroczna dotacja obejmuje renowację dwóch ołtarzy bocznych w Parafii NSPJ w Olsztynku / fot. R. Waraksa
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Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia z powodu śmierci  

 śp. Józefa Woźny 
 

byłego dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Olsztynku  
składają  

 Przewodniczący Rady Miejskiej               Bumistrz Olsztynka 
 Andrzej Wojda                             Mirosław Stegienko 

 

            
Panu Andrzejowi Sokołowi  

wyrazy współczucia i otuchy po stracie OJCA  
składają   

działkowcy z Ogrodów Działkowych „Tulipan” w Olsztynku

 

            

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia   
Panu Romualdowi Hodyrze 

 
Prezesowi Oddziału ZNP w Olsztynku 

z powodu śmierci  TATY 
 

składają  
Dyrektor i pracownicy 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów  
Polskich w Olsztynku

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  
Śp. 

Księdza Arcybiskupa  
Edmunda Piszcza  

Arcybiskupa Seniora Archidiecezji Warmińskiej,  
Pierwszego Metropolity Warmińskiego.  

Wiernym z Archidiecezji Warmińskiej, Rodzinie i Bliskim  
oraz wszystkim tym, których dotknęła śmierć Arcybiskupa, 

składamy serdeczne kondolencje.  
Pokój Jego Duszy  

W imieniu mieszkańców Gminy Olsztynek 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej               Bumistrz Olsztynka 
 Andrzej Wojda                             Mirosław Stegienko 

 

            

 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej               Bumistrz Olsztynka 
 Andrzej Wojda                             Mirosław Stegienko 

Panu Romualdowi Hodyrze,  
Rodzinie oraz Bliskim 

wyrazy współczucia z powodu śmierci  
 

śp. Lucjana Hodyry 
 

wieloletniego pedagoga, kronikarza miasta od 1966 r., 
związkowca stojącego na czele struktur gminnych Związku 

Nauczycielstwa Polskiego, współpracownika Urzędu 
Miejskiego w Olsztynku oraz współorganizatora wielu 

inicjatyw kulturalnych, społecznych i historycznych 
na terenie Gminy Olsztynek.   

składają

25 marca 2022 roku odszedł od nas 
Lucjan Hodyra. Przeżył 89 lat. Uro-
dził się w miejscowości Nowe Kra-
ski nad Wisłą niedaleko Kozienic.  
W 1946 roku wraz z rodzicami przy-
był na Mazury. Zamieszkali najpierw 
w Pawłowie pod Olsztynkiem, a po-
tem w Drwęcku. Liceum Pedago-
giczne ukończył w Ostródzie i po 
maturze przez trzy lata odbywał 
służbę wojskową na okręcie patro-
lowym. Po wojsku rozpoczął pracę 
w olsztyneckich placówkach oświa-
towych. W trakcie pracy, w trybie 
zaocznym, podjął studia magisterskie 
w zakresie historii na Uniwersytecie 
Warszawskim. Od początku pracy 
zawodowej przejawiał pasję społecz-
nikowską. Udzielał się w pracy 
związkowej oraz harcerskiej. Był in-
struktorem Związku Harcerstwa Pol-
skiego. Rozwijał różne zaintereso-
wania olsztyneckiej młodzieży 
poprzez zdobywanie sprawności har-
cerskich w trakcie roku szkolnego,  
a szczególnie na obozach letnich. 
Jako nauczyciel historii organizował 
„Izby Pamięci” o historii Olsztynka, 
za co był doceniony wysokimi na-
grodami oświatowymi i odznaką 
„Zasłużony dla Warmii i Mazur”.  
W 1975 roku został odznaczony Zło-
tym Krzyżem Zasługi. W 1966 roku 
powierzono Mu prowadzenie Kro-
niki Miasta Olsztynka, którą to pro-
wadził do 2020 r.  Pozostawił po so-
bie kilka tomów tejże kroniki. Pisał 
ją nienagannym pismem technicz-
nym, a nawet „gotykiem”. Obecnie 
tomy tej kroniki są zdeponowane  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Olsztynku. Ostatnie dwa lata pisał 
już „swoją kronikę Olsztynka” po-
zostawiając rozpoczęte tematy do 
powrotu ze szpitala. 

Lucjan Hodyra dał się również poz-
nać jako wrażliwy związkowiec. Ob-
darzony zaufaniem nauczycieli i pra-

cowników oświaty w 1984 roku zos-
tał wybrany na prezesa Zarządu Od-
działu Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Olsztynku, którym nie- 
przerwanie był przez 30 lat. Pracy 
zawodowej i związkowej poświęcił 
ponad 60 lat swojego życia. Działa-
nia na rzecz olsztyneckiej i gminnej 
oświaty były Jego misją. Dzięki wy-
sokiej kulturze prowadzenia dialogu 
społecznego udawało się osiągać 
różne cele, w tym główne, takie jak: 
podwyżki dla nauczycieli i pracow-
ników oświaty, przydziały mieszkań, 
aby pozyskać potrzebnych nauczy-
cieli szczególnie do języków obcych 
czy też ratowanie placówek oświa-
towych przed likwidacją. 

 
17 maja 2014 roku został uhonoro-

wany statuetką „ZASŁUŻONY DLA 
OLSZTYNKA”. 

Prywatnie był oddanym ojcem  
i dziadkiem. 

ŻEGNAMY! 
 

Koleżanki i Koledzy  
z Oddziałowej Sekcji Emerytów  

i Rencistów ZNP w Olsztynku

Lucjan Hodyra

Lucjan Hodyra

„Nikomu jeszcze prócz śmierci, nie udało się zatrzymać czasu” 

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych  
                                                ks. Jan Twardowski
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Pisarze, wydawcy i księga-
rze z całego świata potępiają 
ataki wojsk Putina. Także 
noblista Swietłana Aleksije-
wicz nie wyobrażała sobie, 
że dojdzie do prawdziwych 
walk. Na początku lutego 
przekonywała niemiecką 
noblistkę Hertę Mueller, że 
„Putin nie jest szalony” i nie 
może tego zrobić. „Okazuje 
się, że może” – powiedziała 
z żalem niemieckiemu por-
talowi „Deutsche Welle”. 

Swietłana Aleksijewicz, to 
białoruska pisarka i dzienni-
karka, narodowości białoru-
sko-ukraińskiej, tworząca  
w języku rosyjskim. W 2015 
roku została laureatką Li- 
terackiej Nagrody Nobla.  
W uzasadnieniu napisano, że 
za „polifoniczny pomnik dla 
cierpienia i odwagi w na-
szych czasach”. Aleksije-
wicz pisze o pomijanej i wy-
pieranej historii Rosji: 
katastrofie w Czarnoby- 
lu, radzieckiej interwencji  
w Afganistanie, udziale ko-
biet w drugiej wojnie świa-
towej, wojennych losach 
dzieci, codziennym życiu po 
upadku komunizmu. Do Li-
terackiej Nagrody Nobla od 
2002 r. zgłaszał ją Szwedzki 
PEN-Club za cykl utworów, 
który rozpoczęła książka 
„Wojna nie ma w sobie nic 
z kobiety”. W 2011 roku re-
portaż ten został uhonoro-
wany Literacką Nagrodą Eu-
ropy Środkowej Angelus 
oraz polską Nagrodą im. Ry-
szarda Kapuścińskiego. 

W Laudacji Nagrody im. 
Ryszarda Kapuścińskiego, 
przewodnicząca jury Małgo-
rzata Szejnert powiedziała: 
„Wydawałoby się, że o woj-
nie napisano już wszystko, 
Aleksijewicz odkrywa jed-
nak nieznane przestrzenie. 
Mówi o tym, jak patrio-
tyczny, wręcz samobójczy 
entuzjazm dziewcząt ochot-
niczek, spotyka się z okru-
cieństwem frontu, głodem, 
nędzą, strachem, tęsknotą. 
Te kobiety mają inną wraż-

liwość, spostrzegawczość  
i fizyczność niż towarzysze 
w boju. W relacjach niewiele 
znajdziemy o ruchach od-
działów, potyczkach i broni, 
wiele za to obserwacji, które 
trudno zapomnieć – fron-
towa kucharka ugotowała 
kocioł kaszy, ale nie ma kto 
jeść, ze stu żołnierzy po 
walce zostało siedmiu”. 

Pisarka w rozmowie  
o książce z dziennikarką Li-
dią Ostałowską mówi: 
„Wojna nie ma ludzkiej twa-
rzy. Ja patrzę na nią oczami 
kobiet. Kobieta pamięta co 
innego, inaczej pamięta. Pa-
mięta kolor, zapach, więcej 
emocji, a mężczyzna czyny, 
zadania”. Pisarka jest kry-
tycznie nastawiona do przy-
wódcy Białorusi Aleksandra 
Łukaszenki, a jej prace nie 
są wydawane w tym kraju. 

Od 2020 roku mieszka  
w Berlinie. 

Mimo, że wojna była i jest 
domeną mężczyzn, to jednak 
kobiety także brały udział  
w działaniach wojennych. 

Kobiety walczyły już  
w czwartym wieku przed na-
szą erą, w wojskach spartań-
skich i ateńskich. Później 
uczestniczyły w wyprawach 
Aleksandra Macedońskiego. 
Niekiedy Słowianki cho-
dziły na wojnę, towarzysząc 
swoim mężom i ojcom. Pod-
czas oblężenia Konstantyno-
pola w 626 roku Grecy zna-
leźli sporo kobiet wśród 
zabitych Słowian. W cza-
sach nowożytnych, po raz 
pierwszy w Anglii, w latach 
1560-1650 zaczęto tworzyć 
szpitale, obsługiwane przez 
żołnierki. W dwudziestym 
wieku, podczas pierwszej 

wojny światowej, w Anglii 
powoływano kobiety do sił 
powietrznych. Sformowa- 
no także kobiecy korpus  
pomocniczy oraz legion  
transportu samochodowego,  
w sumie 100 tysięcy osób. 
Także w Rosji, Niemczech  
i we Francji wiele kobiet za-
częło obsługiwać szpitale 
wojskowe i pociągi sani-
tarne. Jako szczególny przy-
kład może posłużyć udział 
polskiej noblistki w dziedzi-
nie chemii i fizyki Marii 
Skłodowskiej-Curie, która 
zorganizowała służbę rent-
genowską i dzięki temu po-
mogła setkom tysięcy żoł-
nierzy, a wielu uratowała 
życie. By móc kierować  
ambulansem przewożącym 
sprzęt do polowych prze-
świetleń, jako jedna z pierw-
szych kobiet zrobiła prawo 
jazdy. Była nawet na wysu-
niętych pozycjach pod Ver-
dun. Także udział kobiet  
w drugiej wojnie światowej 
był fenomenem. O jednej  
z nich, Jadwidze Piłsud-
skiej-Jaraczewskiej pisałam 
w “ALBO” (nr 9/2014). Po-
rucznik pilot Jadwiga Pił-
sudska-Jaraczewska za wo-
jenne zasługi została od- 
znaczona Brązowym Krzy-
żem Zasługi z Mieczami 
oraz w 2008 roku Krzyżem 
Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Polskie ko-
biety walczyły na wszyst-
kich frontach tej wojny. 
Wchodziły w różne specjal-
ności wojskowe, również te 
najbardziej „męskie”. Po-
wstał nawet problem języ-
kowy, słowa: „czołgista”, 
„piechur”, „fizylier” w ro-
dzaju żeńskim do tej pory 
nie istniały, ponieważ ko-
biety jeszcze nigdy nie ro-
biły takich rzeczy. Kobiece 
słowa rodziły się właśnie na 
wojnie. 

Pisarka i noblistka Swiet-
łana Aleksijewicz w książce 
„Wojna nie ma w sobie nic 
z kobiety” opisała przeżycia 
kobiet walczących w drugiej 

wojnie światowej. Spotykała 
się z nimi osobiście. Zda-
rzało się jednak, że odma-
wiały one spotkania uzasad-
niając to tym, że nie chcą 
traumy wojennej powtórnie 
przeżywać. Pewna kobieta – 
lotniczka, nie chciała się 
spotkać i przez telefon wy-
jaśniła tak swoją decyzję: 
„Nie mogę. Nie chcę wspo-
minać. Byłam na wojnie trzy 
lata. Trzy lata nie czułam się 
kobietą. Moje ciało zamarło. 
Nie miałam menstruacji, 
prawie żadnych kobiecych 
pragnień. A byłam ładna. 
Kiedy mój przyszły mąż mi 
się oświadczył, to było już 
w Berlinie, przed Reichsta-
giem, powiedział: „Wojna 
się skończyła. My żyjemy. 
Mieliśmy szczęście. Wyjdź 
za mnie”. Chciało mi się pła-
kać. Krzyczeć. Uderzyć go! 
Jak to – wyjść za niego?  
Teraz? Wśród tego wszyst-
kiego – za mąż? 

Popatrz lepiej na mnie. Po-
patrz jaka jestem! Najpierw 
zrób ze mnie kobietę: przy-
nieś kwiaty, zalecaj się do 
mnie, mów piękne słowa. Ja 
tak tego pragnę! No i zoba-
czyłam, że wszystko zrozu-
miał; łzy mu spłynęły po po-
liczku. Po jeszcze świeżych 
bliznach. A ja sama nie wie-
rząc temu co mówię, powie-
działam - dobrze, wyjdę za 
ciebie. Ale opowiadać nie 
potrafię. Nie mam siły. 
Trzeba by to wszystko jesz-
cze raz przeżywać.” 

Spotykając się z kobietami 
biorącymi udział w wojnie 
Aleksijewicz zauważyła, że 
mężczyźni niechętnie wpu-
szczają kobiety do swojego 
świata, na swoje wojenne te-
rytorium. Szukając kobiety, 
która była znakomitym wy-
borowym strzelcem, o której 
pisano we frontowych gaze-
tach, dotarła do działu kadr 
mińskiej fabryki traktorów. 
Pytając o nią i mówiąc jaki 
jest cel rozmowy, usłyszała 
od dyrektora i szefa kadr:  
„A mało to jest mężczyzn? 

WOJNA NIE MA W SOBIE  
NIC Z KOBIETY (część 1)

STANISŁAWA ZIĄTEK 

O KOBIETACH NIE TYLKO 8 MARCA

24 lutego 2022 roku nastąpiła inwazja Rosji na Ukrainę. Wojna za naszą wschodnią granicą zmieniła wiele w pol-
skiej rzeczywistości. Przed działaniami wojennymi na Ukrainie zaczęli uciekać ludzie, głównie matki z dziećmi. Gra-
nice Polski przekroczyło ponad 2 miliony uchodźców wojennych. Większość znalazła schronienie w naszym kraju. 

►

Okładka książki „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” 
Swietłany Aleksijewicz / fot. MBP Olsztynek
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Po co słuchać tych babskich 
historii? Tych fantazji.” Od-
wiedziła pewne małżeństwo, 
które brało udział w wojnie. 
On był kaemistą, ona łącz-
niczką. Ledwie weszła, męż-
czyzna od razu wysłał żonę 
do kuchni, by zrobiła coś do 
jedzenia. Gdy kobieta zro-
biła poczęstunek i usiadła 
przy stole, to mąż od razu 
wysłał ją po truskawki na 
działkę. Dopiero na wyraźną 
prośbę pisarki ustąpił miej-
sca żonie. Przykazał jej jed-
nak, aby mówiła jak ją 
uczył. Ma być bez  lamen-
tów i tych wszystkich kobie-
cych głupstw. Żona potem 
po cichu przyznała się, że 
mąż siedział z nią całą noc 
nad tomem „Historii Wiel-
kiej Wojny Ojczyźnianej”, 
bo bał się, że niepotrzebnie 
coś sobie przypomni i powie 
nie tak jak trzeba. Udział  
kobiet w wojnie był nazna-
czony też złym piętnem.  
I nie było ważne jakie od-

niosły zasługi, ile otrzymały 
medali i odznaczeń. Jedna  
z rozmówczyń opowiedziała 
swoją historię: „Doszłam  
z wojskiem do Berlina.  
Wróciłam do swojej wsi  
z dwoma Orderami Chwały 
i z medalami. Pożyłam trzy 
dni, a na czwarty mama  
budzi mnie i mówi: - Có-
reczko, zebrałam ci rzeczy 
w węzełek. Uciekaj, odejdź 
stąd. Masz dwie młodsze 
siostry, dorastają. Kto je za 
mąż weźmie? Wszyscy wie-
dzą, że byłaś cztery lata na 
wojnie z mężczyznami. 
Niech pani zostawi w spo-
koju moją duszę. Niech pani 
napisze tak jak inni, o moich 
medalach.”  

  Zdarzały się miłe chwile 
i zdarzali się mężczyźni ro-
zumiejący kobiety. Pewna 
telegrafistka opowiedziała 
swoją historię tak: „Męż-
czyźni są inni. Nie zawsze 
nas rozumieli. Ale swojego 
pułkownika Pticyna bar-

dzośmy lubiały. Mówiłyśmy 
na niego Papa. Nie był po-
dobny do innych, rozumiał 
naszą kobiecą dusze. Pod 
Moskwą, chociaż to był od-
wrót, najgorszy czas, powie-
dział do nas: - Dziewczyny, 
Moskwa jest niedaleko. 
Przywiozę wam fryzjera. 
Niech wam uczerni brwi, 
pomaluje rzęsy, żebyście 
ładnie wyglądały. Wojna 
długo trwa. I nieprędko się 
skończy. No i przywiózł ja-
kąś fryzjerkę. Nakręciłyśmy 
loki i pomalowały się. Takie 
byłyśmy szczęśliwe.” 

Sanitariuszka, młodszy  
sierżant gwardii Tamara 
Stiepanowna Umniagina 
długo opowiadała o swojej 
wojnie. O tym jak było po 
wojnie też. Jak na dworcu 
zobaczył ją jakiś inwalida 
bez nogi i zawołał: Siostro! 
Myślałem, że jak cię spot-
kam, to uklęknę przed tobą, 
ale mam tylko jedną nogę. 
Mówiła o tym jak one, fron-

towe dziewczyny dostały 
nieźle w kość i o tym jak po 
wojnie im się dostało, jak 
musiały stoczyć jeszcze 
jedną wojnę. Też straszliwą. 
Jakoś mężczyźni je zosta-
wili. Nie obronili. Na froncie 
było inaczej. Nawet zasła-
niali własnym ciałem. Ta-
mara trzy razy była urato-
wana. Zawsze czeka na 
Dzień Zwycięstwa i na ko-
biece frontowe spotkania. 
Nie lubi zabaw w wojsko, 
dziecięcych zabawek wojen-
nych. Mówi: „Życie ludzkie 
to jest dar. Wielki dar! 
Człowiek nie jest właścicie-
lem tego daru”. W czasie 
wojny marzyli, żeby dożyć 
i  być szczęśliwymi, że za-
cznie się piękne życie a lu-
dzie będą inni, będą się ża-
łować i kochać.  

Na zakończenie wywiadu 
powiedziała: „Nie można 
mieć jednego serca do nie-
nawiści, a drugiego do mi-
łości. Człowiek ma jed- 

no, więc zawsze myślałam  
o tym, jak to serce ocalić.” 

Okazuje się, że ta straszna 
druga wojna światowa nie 
nauczyła ludzi cieszyć się 
pokojem. Ludzie jak daw-
niej, nienawidzą się nawza-
jem. Znowu się zabijają.  
Na Ukrainie giną kobiety  
i dzieci, ludność cywilna. 
Niszczone są wsie, mias-
teczka i mieszkalne dziel-
nice miast, a także szkoły, 
teatry, szpitale. A laureatki 
Literackiej Nagrody Nobla 
mieszkające w Berlinie, 
Herta  Mueller i Swietłana 
Aleksijewicz, apelują do 
Niemiec o broń dla Ukra-
iny, by mogła się bronić 
przed rosyjskim najeźdźcą. 
To właśnie jest niepojęte!  

STANISŁAWA ZIĄTEK 
 

Literatura: 
- Swietłana Aleksijewicz, 
Wojna nie ma w sobie nic  
z kobiety, Wydawnictwo 
Czarne, Wołowiec 2015 r. 

►

600 tysięcy złotych wyniosą wy-
datki w ramach tegorocznego fun-
duszu sołeckiego w gminie Olszty-
nek. Na co konkretnie mieszkańcy 
sołectw zamierzają przeznaczyć 
środki? 

Fundusz sołecki, to pieniądze  
w budżecie gminy zagwarantowane 
dla sołectw na wykonanie przed-
sięwzięć służących poprawie wa-
runków życia mieszkańców. O ich 
przeznaczeniu decyduje zebranie 
wiejskie. Do końca września 2021 
roku wszystkie sołectwa w gminie 
Olsztynek zdecydowały, na co planują 
przeznaczyć środki. 

44% środków z funduszy zaplano-
wano na inwestycje. Reszta zostanie 
przeznaczona na wydatki bieżące. 
Blisko połowa wszystkich środków 
zostanie przeznaczona w większości 
sołectw na wydatki związane z gos-
podarką komunalną (ok. 300 tys. 
zł), głównie utrzymanie zieleni  
i oświetlenie. Pod tym hasłem kryją 
się także wydatki na place zabaw, 
małą infrastrukturę (ławki, kosze na 
śmieci), budowę wiat, zagospoda-
rowanie terenów zielonych, pielęg-
nację zielni, koszenie i utrzymanie 
kosiarek oraz zagospodarowanie 
gminnych plaż. W przypadku oświet-

lenia zaplanowano zakup lamp so-
larnych w Jemiołowie i Świerkocinie 
oraz wykonanie projektu oświetlenia 
ścieżki rowerowej z Olsztynka do 
Mierek. 

Co piąta złotówka trafi na kulturę 
fizyczną (ok. 120 tys. zł), w szcze-
gólności utrzymanie i doposażenie 
boisk (także ich ogrodzenie) lub si-
łowni zewnętrznych oraz organizację 
imprez o charakterze sportowym.  
Co dziesiąta złotówka zostanie prze-
znaczona na kulturę, w tym utrzy-
manie i doposażenie świetlic (34 
tys. zł), ale także organizacje festy-
nów, wydarzeń lub spotkań miesz-

kańców (15 tys. zł). Na drogi gminne 
zaplanowano łącznie ok. 76 tys. zł. 
Są to głównie koszty związane  
z zakupem kruszywa lub usług  
remontowych. 

 
Blisko 35 tys. zaplanowano na bez-

pieczeństwo publiczne i ochronę 
przeciwpożarową. W tym przypadku 
najwięcej zyskają gminne OSP  
w Mańkach i Waplewie (21,5 tys. 
zł). W Kunkach zaplanowano rów-
nież zakup i wymianę hydrantów. 

 
ROBERT WARAKSA 

r.waraksa@olsztynek.pl

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Łutynowo / fot. R. Waraksa
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COŚ Z HISTORII

BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI 

HISTORIA WPISANA  
W KRAJOBRAZ
W grudniu 2021 r. ukazała się pub-

likacja „Historia wpisana w kraj-
obraz. Ramuckie lasy” autorstwa Je-
rzego Laskowskiego. Książka ta, 
bogato ilustrowana, zawiera mnó-
stwo ciekawostek dotyczących his-
torii, dawnej kultury i przyrody te-
renów południowej Warmii. Jest to 
obszar z bogatą przeszłością, po któ-
rej pozostało sporo materialnych śla-
dów ukrytych niekiedy w pięknych 
ramuckich lasach. Autor zebrał cie-
kawe informacje dotyczące m.in. 
historii warmińskiej wioski Orze-
chowo, należącej obecnie do gminy 
Olsztynek. Warto przytoczyć frag-
menty tej opowieści zawarte na stro-
nach 102-111. 

Orzechowo to warmińska wieś po-
wstała w dobrach kapituły warmiń-
skiej na terenie komornictwa 
olsztyńskiego. Nie znamy dokładnej 
daty lokowania wioski. Pierwsza in-
formacja pojawia się w protokole 
wizytacji z 22 listopada 1741 roku, 
która wśród dochodów proboszcza 
z Butryn wymienia połowę dziesię-
ciny z nowej wsi Orzechowo, liczą-
cej 12 łanów. Sformułowanie „nowa 
wieś” sugeruje, że wieś ta powstała 
niezbyt dawno przed wspomnianą 
wizytacją. W 1772 r. w Orzechowie 
mieszkało 66 osób. Ze względu na 
słabe, piaszczyste gleby mieszkańcy 
płacili obniżony czynsz. W 1820 r. 
w 15 domach mieszkało 76 osób. 
Pierwsza informacja o szkole pocho-
dzi z roku 1827. Uczono w niej  
wyłącznie w języku polskim.  
W 1858 r. nauczycielem był Józef 
Jeżewski. W protokołach wizytacji 
zanotowano uwagi, że z powodu 
biedy wielu uczniów nie ma odpo-
wiednich ubrań, a nawet butów. 
Zimą wszystkie dzieci korzystały  
z nauki, natomiast latem do szkoły 
uczęszczało tylko pięcioro dzieci. 
Starsze dzieci musiały pomagać ro-
dzicom w pracach gospodarskich. 
W 1874 r. w Orzechowie żyło 115 
mieszkańców, wszyscy byli katoli-
kami. 

Mieszkańcy miejscowości położo-
nych między jeziorami Łańskim  
i Plusznem mieli dosyć daleką  
i utrudnioną drogę do kościołów  
w Butrynach i Gryźlinach. Biskup 
warmiński Andrzej Thiel już w 1894 
r. wskazał potrzebę budowy kościoła 
w Orzechowie. Pięć lat później za-
kupiono 18 mórg ziemi na potrzeby 
przyszłego kościoła. W 1903 r. od-

łączono od parafii Butryny trzy  
wioski: Orzechowo, Łańsk i Ząbie, 
i utworzono kuratie. W tym samym 
roku 8 maja powitano w Orzechowie 
-pierwszego duszpasterza przyszłej 
parafii księdza Kiszporskiego. Wieś 
bogato przystrojono, a parafianie 
wyjechali na siedmiu wozach powi-
tać księdza. Następnego dnia została 
odprawiona pierwsza msza święta  
w prowizorycznej kaplicy. W nie-
dzielę 10 maja odbył się pierwszy 
pogrzeb na nowo powstałym cmen-
tarzu wiejskim, który został uroczy-
ście poświęcony 28 maja 1905 roku. 
W lipcu 1904 r. miało miejsce uro-
czyste poświęcenie plebanii i bu-
dynków plebańskich, poprzedzone  
nabożeństwem, w którym wzięło 
udział kilku duchowych oraz liczne 
grono wiernych. 

W 1909 r. zakupiono  od gospoda-
rza Kunatha z Łańska 60 mórg roli  
i łąk, które włączono do probostwa. 
Cena zakupu wynosiła 4000 marek. 
30 września 1909 r. ksiądz kanonik 

Teschner z Olsztyna dokonał uro-
czystego poświęcenia kamienia wę-
gielnego pod nowy kościół katolicki. 
Na czas zimy roboty budowlane 
ustały, ale już 31 marca 1910 r. ru-
szyły na nowo. Ogromnej pomocy 
udzielali mieszkańcy Orzechowa, 
Plusk, Ząbia, Łańska oraz z mazur-
skiej wioski Swaderki. Do budowy 
świątyni użyto kamieni polnych  
i czerwonej cegły, którą wyrabiano 
z miejscowej gliny i wypalano nie-
daleko Swaderek. Cegłę i kamienie 
zwozili wozami konnymi chłopi  
z okolicznych wiosek. Najwięcej ka-
mienia przekazał nieodpłatnie ewan-
gelik, właściciel majątku w Nad-
rowie. 

Początkowo prace przy budowie 
kościoła przebiegały szybko i już 
pod koniec 1910 r. powstała bryła 
świątyni wraz z wysmukłą wieżą. 
Wierni mieli nadzieję na rychłe prze-
niesienie uroczystości religijnych ze 
stodoły do pięknego kościoła. Nie-
stety prace przeciągnęły się, za-

pewne z braku odpowiednich fun-
duszy na wyposażenie wnętrza. Do-
piero 12 lipca 1913 r. nastąpiło uro-
czyste poświęcenie kościoła kato- 
lickiego w Orzechowie przez księ-
dza biskupa sufragana Herrmanna. 
Święcenia rozpoczęto o godz. 7:00 
rano, a o 10:00 odbyła się uroczysta 
suma. Kazanie w języku polskim 
wygłosił ksiądz Jan Hanowski, w ję-
zyku niemieckim ksiądz Karol Fox 
z Wielbarka. Kościół i wioska przy-
brały odświętny wystrój, w świątyni 
zgromadziły się tłumy wiernych  
z okolicznych wiosek. Ustanowiono 
samodzielną parafię, do której włą-
czono miejscowości: Orzechowo, 
Łańsk, Ząbie, Kucharzewo, Małe  
i Duże Pluski, Kurki, Dąb, Selwa, 
Brzeźno Łyńskie, Marózek i Swa-
derki. W 1913 roku, 12 sierpnia od-
była się kanoniczna instytucja księ-
dza Kiszporskiego na probostwo  
w Orzechowie. 

Wyjątkowej urody bryła architek-
toniczna kościoła katolickiego zali-
czana do warmińskiego gotyku, 
pięknie komponuje się z zielenią ra-
muckich lasów. Nie zawsze tak było. 
Kościół powstał w szczerym polu. 
Tak pisał o tym korespondent „Ga-
zety Olsztyńskiej” w październiku 
1910 r.: „Przed niedawnym jeszcze 
czasem nikt nie wierzył, żeby na tym 
piaszczystym pustkowiu w ramuc-
kich lasach, bez pomocy rządu, z sa-
mych ofiar katolickich powstać 
mogła tak pokaźna murowana świą-
tynia. Naoczny to dowód niewyczer-
panej ofiarności ludu warmińskiego 
i pracowitości kapłanów jego” (Ga-
zeta Olsztyńska, 04.X.1910, nr 
117.). Ta otwarta przestrzeń narażała 
świątynię na różne czynniki atmos-
feryczne. Silne wiatry zrywały da-
chówki, a w drugie święto wielka-
nocne 1921 r. burza zerwała z wieży 
metalowy krzyż. Dopiero z upły-
wem lat drzewa posadzone wokół 
kościoła stworzyły naturalna osłonę. 

Dramatyczne wydarzenia w hi- 
storii Orzechowa miały miejsce  
w sierpniu 1914 roku w trakcie trwa-
nia bitwy pod Tannenbergiem. Od-
działy armii rosyjskiej gen. Samso-
nowa uderzyły na Prusy Wschodnie 
od strony południowej. Traktem ni-
borskim maszerowały na Olsztyn 
kolumny XIII korpusu gen. Klujewa. 
Mieszkańcy Orzechowa uciekli ze 
wsi chroniąc się w lesie. Między je-
ziorami Plusznem i Łańskim obrona ►
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terytorialna kopała okopy i budo-
wała zasieki z drewna. Już 25 sierp-
nia czołowe oddziały XIII korpusu 
zajęły wieś Pluski. Żołnierze rosyj-
scy nie czynili zbytniej krzywdy 
mieszkańcom. Później nadeszły całe 
kolumny wojska. Armia rosyjska 
maszerowała traktem niborskim 
przez dwa dni w kierunku na 
Olsztyn. Wygłodzeni żołnierze za-
bierali świnie i drób, które piekli za-
raz w obejściach. Konfiskowano 
również konie i krowy. Po przemar-
szu wojsk wioski pozostawały pra-
wie bez żywego inwentarza. Na 
szczęście w Orzechowie nie było 
zniszczeń wojennych. Walki kon-
centrowały się w rejonie Dorotowa, 
Olsztynka i młyna Schlagamühle 
(Kołatek). Rosjanie ponieśli ogrom-
ną klęskę, a rozbite oddziały roz-
paczliwie szukały wyjścia z mazur-
skich lasów. Bitwa pod Tannen- 
bergiem była początkiem upadku 
Rosji carskiej. Wojna trwała jeszcze 
wiele lat i wielu parafian z Orze-
chowa wcielonych do armii niemiec-
kiej walczyło na różnych frontach, 
wielu z nich poniosło śmierć. Ich 
nazwiska zostały upamiętnione i wy-
pisane na wielkim żyrandolu wiszą-
cym do dziś w kościele. 

Po wojnie życie wracało powoli do 
normy, chociaż kryzys gospodarczy 
i wielka inflacja dotknęły również 
mieszkańców wiosek w ramuckich 
lasach. Skromne plony wzbogacone 
darami lasów i jezior pozwalały na 
przetrwanie trudnych czasów. Po 
przegranym plebiscycie w lipcu 
1920 r. nasiliła się akcja germaniza-
cyjna. 24 czerwca 1923 r. po raz 
pierwszy śpiewano podczas sumy 
po niemiecku. W Orzechowie tego 
dnia był odpust. Przyjechał z wizytą 
ksiądz Osiński z Butryn, który wy-
głosił na wiejskim cmentarzu kaza-
nie po polsku. W kościele było ka-
zanie w języku niemieckim wygło- 
szone przez księdza Weichsela  
z Olsztyna. 

Agresję niemiecką na Polskę  
w 1939 r. przyjęto w Orzechowie ze 
smutkiem i strachem. Wszystkich 
młodych mężczyzn wcielono do 
wojska, wzrosło zapotrzebowanie na 
rzecz armii. Specjalne ekipy zbierały 
złom metalowy dla przemysłu zbro-
jeniowego. W Orzechowie zabrali 
kościelne dzwony. Starsi ludzie 
przepowiadali klęskę Niemiec, bo 
kościelne dzwony przetapiają na  
armaty.  

Nawet wielkie sukcesy armii nie-
mieckiej nie złagodziły strachu, 
który potęgowały zawiadomienia  
z frontu o śmierci mężów i synów. 
W czasie wojny każdy starał się ro-
bić swoje. Ludzie bali się hitlerow-
ców. Do Orzechowa trafili robotnicy 
przymusowi. U leśniczego praco-
wało trzech Polaków przy robotach 
leśnych. 

Zimą 1945 r. wojna dotarła do Prus 
Wschodnich. Przed nadejściem żoł-
nierzy radzieckich większość miesz-
kańców Orzechowa ratowała się 
ucieczką. We wsi pozostały tylko 
dwie rodziny, w połowie lutego wró-
ciło dalszych pięć. Rosjanie oszczę-
dzili wieś paląc tylko dwa gospo-
darstwa, ale wszystko zrabowali. 
Zabrali żywy inwentarz i zapasy 
zgromadzone w piwnicach, kopcach, 
stodołach, spichlerzach. Czego nie 
mogli zabrać, to niszczyli. W końcu 
lutego część mieszkańców para- 
fii wywieziono do obozów pracy  
w Związku Radzieckim. Wśród nich 
był proboszcz Alfons Schulz i sołtys 
Orzechowa August Bies. Nie wszy-
scy przeżyli nieludzkie warunki 
transportu i morderczej pracy w obo-
zie. We wrześniu 1945 r. powrócił 
proboszcz Schulz i przywiózł wia-
domości o losie wywiezionych ludzi. 
Wielu zmarło w obozach na terenie 
Rosji, wśród nich był sołtys August 
Bies. 

Na początku kwietnia 1945 r. do 
Orzechowa przybyła cała horda pi-
janych żołnierzy radzieckich. Na 
szczęście ludność została wcześniej 
zaalarmowana i wszyscy uciekli do 
lasu. Sowieci nie znaleźli nikogo, 
szczególnie kobiet, więc zniszczyli 
to, co się dało. Wdarli się do ko-
ścioła i splądrowali wnętrze. Odcho-

dząc wrzucili do środka dwa granaty. 
Kościół na szczęście nie zapalił się, 
ale od wybuchu zniszczeniu uległy 
witraże. Dopiero po przejęciu wła-
dzy przez Polaków sytuacja się tro-
chę unormowała, jedynie szabrow-
nicy wciąż uprzykrzali życie. 

W dniach 5-15 sierpnia 1953 r. na 
plebanii w Orzechowie przebywał 
ksiądz kardynał Stefan Wyszyński 
prymas Polski. Przywiózł go tutaj 
administrator apostolski Wojciech 
Zink. W ostatnim dniu pobytu wy-
padało święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny. O godz. 8:00 
ksiądz kardynał odprawił mszę 
świętą. O godz. 15:00 odbyło się po-
żegnanie kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, który nazwał Orzechowo 
miejscem spokojnego wypoczynku. 
Obdarował też miejscowe dzieci pa-
miątkowymi obrazkami i docenił re-
ligijność mieszkańców. 

W czasach PRL-u Orzechowo zna-
lazło się na skraju „łańskiego impe-
rium”, co stwarzało dla jego miesz-
kańców wiele poważnych proble- 
mów. Płot oddzielający tereny ło-
wieckie utrudniał dostęp do lasu,  
a nawet jednemu rolnikowi z Orze-
chowa zagrodzono dostęp do jego 
własnego pola. Kiedy pojawiły się 
możliwości wyjazdu na stałe do Nie-
miec bardzo dużo Mazurów i War-
miaków zaczęło składać podania  

o takie pozwolenie. Mieszkańcy 
wiosek położonych w pobliżu łań-
skiego imperium dostawali zgodę 
dosyć szybko. W ten sposób w ciągu 
kilku lat wyludniły się Małe Pluski, 
Pluski, Gryźliny, Ruś, Łańsk, Ząbie, 
Orzechowo. Dziś w Orzechowie po-
został budynek dawnej szkoły,  
w którym mieści się leśnictwo, bu-
dynek plebanii, cmentarz wiejski 
oraz piękny kościół katolicki.  

 
Autor tej publikacji Jerzy Laskow-

ski, to ciekawa i barwna postać. Od 
niemal 40 lat związana z gminą 
Purda. Pochodzi z Iławy, ale całym 
sercem związany jest z Warmią. 
Szczególnie zaś z lasami ramuckimi, 
które stały się jego ulubionym miejs-
cem wypoczynku. We wstępie do 
książki tak opisał proces poznawania 
tajemnic ramuckich lasów i historii 
Warmii: 

„Po studiach los skierował mnie na 
Warmię. Niewiele ponad rok miesz-
kałem w Olsztynie, po czym w 1983 
roku rozpocząłem pracę w Szkole 
Podstawowej im. Franciszka Barcza 
w Butrynach. Postać patrona szkoły 
jest tu o tyle istotna, że wówczas 
była mi nieznana, więc musiałem się 
jej przyjrzeć. Tak rozpocząłem poz-
nawanie niezwykłej historii Warmii. 
Wówczas wpadła mi w ręce książka 
ks. Walentego Barczewskiego Kier-
masy na Warmii i inne pisma wy-
brane. Szczególnie zaciekawiła 
mnie Geografia polskiej Warmii. Za-
miłowanie do wędrówek pieszych, 
rowerowych i kajakowych pozwo-
liło mi na odkrywanie opisywanych 
przez Barczewskiego miejsc. Powoli 
wrastałem w Warmię. Angażowałem 
się w wiele inicjatyw lokalnych, co 
spowodowało, że mieszkańcy wy-
brali mnie w 1998 roku do rady po-
wiatu. W latach 2006-2014 pełniłem 
funkcję wójta gminy Purda. Obecnie 
jestem przewodniczącym Rady Po-
wiatu Olsztyńskiego. Te doświad-
czenia pozwoliły mi jeszcze lepiej 
poznać ludzi i teren, który opisuję. 
Krajobraz warmiński ma swoje spe-
cyficzne cechy, ale nie jest zjawi-
skiem stałym. W ciągu czterdziestu 
lat moich wędrówek po okolicy 
wiele się zmieniło. Tempo tych 
zmian jest coraz szybsze. Rozwój 
cywilizacji często jest w konflikcie 
ze środowiskiem przyrodniczym  
i kulturowym. Coraz trudniej do-
strzec ślady historii w terenie. Na 
lokalne zmiany nakładają się też 
zmiany globalne, jak chociażby 
ocieplenie klimatu. Niezmienne po-
zostaje jedynie moje przywiązanie 
do tej ziemi. Odkrywanie Warmii 
nigdy się nie kończy.” 

Wszystkim miłośnikom historii  
i ciekawostek dotyczących Warmii 
gorąco polecam. Naprawdę warto 
przeczytać. 

BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI

COŚ Z HISTORII
►

Kościół w Orzechowie / fot. archiwum prywatne Jerzego Laskowskiego
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OLSZTYNEK I OKOLICE

O Mauzoleum Hindenburga, jak 
często zwany jest Tannenberg-Den-
kmal – pomniku ku chwale zwycię-
skiej bitwy z roku 1914, napisano 
już wiele tomów i prowadzono nie-
zliczone dysputy. Dotyczyły one naj-
częściej samego pomnika, jego  
budowy, przeznaczeniu i losach.  
W nielicznych przypadkach opisy-
wano najbliższe otoczenie pomnika, 
infrastrukturę turystyczną i techniczną 
oraz dodatkowe elementy krajobrazu. 
W drugiej części artykułu chciałbym 
przybliżyć nieco historię pozostałych 
elementów składowych, które sta-
nowiły całość założenia pomniko-
wego i jego infrastruktury. 

 
Jugendherberge  
- Schroniska  
młodzieżowe 
 
Nieustanne wzbogacanie infrastruk-

tury i podsycanie akcji propagando-
wych sprawiło, że pomnik tannen-
berski stał się obiektem, do którego 
przybywały liczne grupy wyciecz-
kowe. Wzmożony ruch turystyczny 
sprawił, że liczne organizacje loko-
wały w Olsztynku swoich członków 
i dały impuls gospodarczy. W ten 
sposób powstała organizacja Hohen-
steiner Verkehrsgesellschaft Tannen-
berg mbH, która utrzymywała schro-
nisko młodzieżowe w Tannenberg-
Denkmal z 226 miejscami noclego-
wymi oraz zajazd „Tannenberg 
Krug”. Schronisko w Mauzoleum 
Hindenburga otwarto w maju 1929 
roku, oddzielnie dla chłopców  
w wieży nr 1 oraz dla dziewcząt  
w wieży nr 5. Nad organizacją  
i funkcjonowaniem schroniska czu-
wał Richard Schirrmann (1874-1961) 
– założyciel Niemieckiego Towa-
rzystwa Schronisk Młodzieżowych 
(Deutsches Jugendherbergswerk, 
DJH), z zawodu nauczyciel. Schir-
rmann w 1922 został urlopowany 

od pracy w szkole i poświęcił się 
pracy w organizacji. W latach 1933–
1936 był prezesem Międzynarodowej 
Organizacji Schronisk Młodzieżo-
wych (International Youth Hostel 
Federation, IYHF). Od 1948 r. zaj-
mował się odbudową sieci schronisk 
młodzieżowych w Niemczech i na 
świecie. Kolejne schronisko - Ju-
gendherberge am Mispelsee (Schro-
nisko nad Jeziorem Jemiołowskim), 
także pośrednio związane z tannen-
berskim pomnikiem zostało oddane 
do użytkowania w lipcu 1936 roku, 
a powstało dzięki inicjatywie ówczes-
nego burmistrza Olsztynka, którym 
od 08.02.1930 był Georg Stein. 
Schronisko zapewniało 180 stałych 
miejsc noclegowych, a w razie po-
trzeby dodatkowych 220 tymczaso-
wych. Schronisko "jemiołowskie", 
w przeciwieństwie do schroniska 
tannenberskiego, bazy noclegowej 
w restauracjach "Tannenberg-Krug", 
hotelu "Kaiserhof" oraz hotelu Ro-
berta Fuchsa jako jedyne przetrwało 
do dnia dzisiejszego. W 1947 roku 
w budynku dawnego schroniska 
utworzono Państwowy Dom Mło-
dzieżowy dla Dziewcząt Starszych. 
Dzisiaj w miejscu dawnego schro-
niska znajduje się dom dla dzieci 
"Nad Jeziorem". 

 
Pomniki i elementy  
architektoniczne 
Osobną grupę „infrastruktury” po-

mnika tannenberskiego stanowią sto-
jące samodzielnie pomniki i inne 
elementy architektoniczne: 

- Pomnik ku czci  
zabitych koni 
 
Charakterystycznym elementem 

krajobrazu okolic pomnika Tannen-
berg-Denkmal, był stojący w pobliżu 
pierwszej restauracji Tannenberg-
Krug pomnik ku czci koni, zabitych 
w historycznej bitwie w sierpniu 
1914 roku. Pomnik, fontannę-wodo-
pój zrealizowali bracia Walter i Jo-
hannes Krüger wraz z Erną Becker-
Kahns, znaną rzeźbiarką i portrecistką 
z Elbląga. Była ona córką emeryto-
wanego generała majora Johannesa 
Kahns - inicjatora budowy pomnika 
Tannenberg-Denkmal. 

Pomnik miał u podnóża poidło,  
a na ok. 2-metrowym postumencie 
końską głowę. Uroczyste odsłonięcie 

pomnika odbyło się 10.07.1932 roku. 
Dziełem Erny Becker-Kahns była 
także tablica-relief o powierzchni  
9 m2 przedstawiająca scenę bitewną 
w wieży nr 6 tzw. "żołnierskiej". 
Artystka urodziła się w Köln,  
w Nadrenii, ale już po I wojnie świa-
towej zamieszkała w Królewcu. 
Ukończyła Akademię Sztuki i w lu-
tym 1927 r. przybyła na stałe do El-
bląga, gdzie wyszła za mąż za oficera 
policji Beckera. Do 1945 r. zamiesz-
kiwała przy ulicy Kant-Strasse 9 
(obecnie Kopernika). Rzeźbiarka 
kontynuowała swoją działalność ar-
tystyczną również po II wojnie świa-
towej w Münster-Gremmendorf 
(Westfalia), gdzie żyła bardzo skrom-
nie. Zmarła tam 14 marca 1978 r. 
Do dzisiaj zachowało się w Elblągu 
kilka cennych rzeźb i innych prac 
Erny Becker-Kahns. 

 
- Krzyż żelazny 
 
Krzyż Żelazny (niem. Eisernes 

Kreuz, EK) – pruskie, potem nie-
mieckie odznaczenie wojskowe na-
dawane za męstwo na polu walki,  
a także za sukcesy dowódcze. To 
elitarne odznaczenie zostało usta-
nowione we Wrocławiu 10 marca 
1813 roku przez króla Prus Fryderyka 
Wilhelma III. Kształt orderu zapro-
jektował znany niemiecki architekt 
Karl Friedrich Schinkel. Nazwa  
i materiał miały nawiązywać do po-
pularnego wówczas określenia – że-
laznych czasów. Schinkel wzorował 
się na krzyżu będącym symbolem 
Krzyżaków – zmienił tylko proporcję, 

WĘDRÓWKI Z HISTORIĄ 
– Tannenberg-Denkmal – Elementy składowe,  
infrastruktura, pomniki i elementy architektury (cz. 2) 

►Pomnik Krzyża Żelaznego

Pomnik ku czci zabitych koni w pobliżu Tannenberg Krug

Schronisko w Tannenberg 
-Denkmal - bilet na łóżko  
w wieży nr 5
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aby krzyż wpisywał się w plan kwad-
ratu. Krzyż żelazny stał się bardzo 
ważnym elementem w historii Kró-
lestwa Prus, Cesarstwa Niemieckiego 
i Niemiec ogółem. Pierwsze odzna-
czenia odlewane były w Królewskiej 
Odlewni Żeliwa w Gliwicach, a jako 
pierwszy został uhonorowany nim 
21 kwietnia 1813 r. pruski generał 
Karl August Ferdinand von Borcke. 

 
Tak oczywistego symbolu chwały 

i męstwa oręża niemieckiego nie 
mogło także zabraknąć na tere- 
nie Tannenberg-Denkmal. Pomnik  
w kształcie żelaznego krzyża pojawił 
się w okolicy mauzoleum, prawdo-
podobnie około roku 1935, kiedy to 
przebudowano wewnętrzny dziedzi-
niec i okolice samego Tannenberg-
Denkmal. W tym okresie poprowa-
dzono nową drogę w kierunku Ostró-
dy (dzisiejsze skrzyżowanie War-
szawa-Gdańsk obok stadionu), starą 
przerywając w okolicy dzisiejszego 
Domu Pomocy Społecznej. W po-
przek starej drogi poprowadzono 
długą i szeroką aleję, której początek 
znajdował się w okolicy dzisiejszej 
stacji tankowania gazu przed Sudwą. 
Aleja wyłożona granitowymi płytami 
rozpoczynała się dwustronnym wej-
ściem po szerokich schodach (za-
chowały się do dzisiaj). Na początku 
alei znajdował się pomnik-krzyż.  

 
Dzisiaj po alei nie ma już śladu, 

ale o dziwo zachowały się śladowe 
elementy pomnika krzyża żelaznego. 
W miejscu gdzie kiedyś rozpoczynała 
się aleja znajdują się resztki postu-
mentu pomnika wciśniętego pomię-
dzy kamienny mur i płot Domu Po-
mocy Społecznej. 

- Kamienie młyńskie 
 
Jak już kilkukrotnie wspominałem, 

prace budowlane przy pomniku tan-
nenberskim nie ustały z chwilą jego 
uroczystego otwarcia w roku 1927. 
W dalszym ciągu trwały prace mające 
na celu upiększenie terenu wokół 
pomnika. W tym celu posadzono 
liczne drzewa, tworzące dzisiaj park 
miejski. Wybudowano kamienne 
murki, zadbano o mogiły poległych 
żołnierzy. Ciekawostką są stare ka-
mienie młyńskie, które służyły jako 
ławeczki dla zmęczonych turystów. 

Takich ławeczek było co najmniej  
2 - tyle udało się zidentyfikować ze 
starych zdjęć. Jeden z kamieni znaj-
dował się w pobliżu pomnika lwa,  
a drugi po przeciwnej stronie alei 
prowadzącej do mauzoleum. Jakimś 
cudem właśnie ten drugi przetrwał 
do dnia dzisiejszego. Pomimo bu-
dowy w jego pobliżu Domu Pomocy 
Społecznej na Sudwie, a także płotu 
okalającego kompleks, kamień po-
został prawie w stanie nienaruszo-
nym. Dzisiaj ciężko go znaleźć, gdyż 
teren bardzo zarósł drzewami i krze-

wami. Kamienie pochodziły ze sta-
rych młynów, których w okolicach 
Olsztynka jest niemało. Moje po-
dejrzenia kieruję w stronę młyna 
Schlagamühle – Kołatek ze względu 
na wydarzenia, które rozegrały się 
w tym miejscu i są ściśle związane 
z bitwą pod Tannenbergiem. 

 
- Pomnik Lwa 
 
Najbardziej rozpoznawalnym ele-

mentem związanym z Mauzoleum 
Hindenburga jest niewątpliwie ka-
mienny pomnik lwa, stojący dzisiaj 
przed budynkiem ratusza. 

Według pierwotnego projektu braci 
Krüger na centralnym miejscu dzie-
dzińca Tannenberg-Denkmal miał 
stanąć wielki pomnik lwa, posta-
wiony ku chwale Infanterie-Regiment 
General-Feldmarschall von Hinden-
burg (2. Masurisches) Nr 147 -  
(2 Mazurski Pułk Piechoty im. feld-
marszałka von Hindenburga nr 147).  
Planowano, by stanął w środku kręgu 
utworzonego z dębów. Już w trakcie 
prac budowlanych nastąpiła zmiana 
koncepcji. Zamiast lwa centralnym 
punktem placu uczyniono prosty, 
drewniany krzyż obity miedzianą 
blachą. Budowy pomnika lwa nie 
zaniechano i postawiono go jeszcze 
przed rozpoczęciem głównych prac 
budowlanych przy mauzoleum. Po-
mnik przedstawia siedzącego lwa 
wspartego jedną łapą na kuli (średnica 
ok. 60 cm), symbolizującą kulę 
ziemską, nad którą pieczę miało 
sprawować Królestwo Niemieckie. 
Pomnik usytuowano w najbliższej 
okolicy Tannenberg-Denkmal. Usta-
wiony był na 8-metrowym, pirami-
dalnym kamiennym cokole. Jego 

uroczyste odsłonięcie odbyło się 31 
sierpnia 1924 roku, w dziesiątą rocz-
nicę bitwy. 

Autorem pomnika był urodzony  
w Weronie, włoski rzeźbiarz Miche-
langelo Pietrobelli (28.3.1872 - 
16.11.1947) tworzący i pracujący  
w niemieckim mieście Schmölln. 
Pietrobelli wyrzeźbił posąg lwa wraz 
z dwoma innym rzeźbiarzami o na-
zwisku Teuschert i Frenzel. Sam 
materiał na pomnik pochodził z ka-
mieniołomu "Grund" nieopodal 
Schmölln. Właścicielami kamienio-
łomu "Grund" i firmy "Strehle 
GmbH" byli właściciele dworu  
w Niederschmölln rodzina Strehle, 
która po wojnie została wywłasz-
czona ze swoich dóbr. Warto nad-
mienić, że właściciel kamieniołomu 
był oficerem służącym w Infante-
rie-Regiment Generalfeldmarschall 
von Hindenburg Nr. 147 podczas 
"Wielkiej Wojny". W latach 1935-
1937 podczas przebudowy Tannen-
berg-Denkmal, zmieniono także jego 
otoczenie. Zmiana ta dotyczyła rów-
nież pomnika lwa, który został prze-
sunięty w inne miejsce i któremu 
przebudowano postument. Po za-
kończeniu II wojny światowej i po 
rozbiórce pomnika Tannenberg-Den-
kmal, pomnik lwa zaginął. Zupełnie 
przypadkowo został odnaleziony  
w Kętrzynie na terenie koszar Cen-
trum Szkolenia Wojsk Ochrony Po-
granicza. Rozpoznany został przez 
mieszkańca Olsztynka, Pana Jerzego 
Wilka. Na początku lat 90-tych sta-
raniem władz Olsztynka został przy-
wieziony do miasta. 7 maja 1993 
roku stanął przed olsztyneckim ra-
tuszem, początkowo na skwerze,  
a po przebudowie placu, bezpośred-
nio przed ratuszem. 

Pod koniec kwietnia ubiegłego 
roku, wspólnie z członkami Towa-
rzystwa Przyjaciół Olsztynka, od-
wiedziliśmy Panią Wiesławę Bartel, 
która przekazała na rzecz towarzy-
stwa betonową kulę - część orygi-
nalnego pomnika lwa spod Mauzo-
leum Hindenburga. Na archiwalnych 
zdjęciach z lat 1924-1935 dwie kule 
widoczne są u podnóża pomnika, 
przy zakończeniu niewielkich schod-
ków prowadzących do pomnika. Po 
przebudowie Mauzoleum Hinden-
burga i jego otoczenia, w tym po-
mnika lwa w roku 1935 kule zniknęły 
z sąsiedztwa pomnika. Prawdopo-
dobnie zostały wykorzystane do 
ozdoby innych części mauzoleum. 
Po zakończeniu II wojny światowej 
wszystkie elementy mauzoleum zos-
tały rozebrane. Pomnik lwa na po-
czątku lat 50-tych trafił do Kętrzyna, 
a ślad po kulach zaginął. Z informacji, 
które przekazała Pani Bartel wynika, 
że na początku lat 70-tych, kiedy 
rozpoczęto w pobliżu Sudwy budowę 
Domu Pomocy Społecznej kule  
pojawiły u wejścia do głównego  

Kamień młyński dzisiaj...
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►

►

Pomnik lwa po przebudowie kompleksu w 1935 roku
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budynku DPS-u. Nie wiadomo skąd 
się pojawiły, możliwe, że cały czas 
leżały gdzieś na terenie założenia 
parkowego w pobliżu pozostałości 
po mauzoleum. Kilka lat temu pod-
czas generalnego remontu budynków 
DPS-u, kule zostały usunięte z po-
bliża wejścia do budynku. Niestety, 
prawdopodobnie jedna z kul została 
całkowicie rozbita, a druga częściowo 
uszkodzona została "przygarnięta" 
przez Panią Bartel. Dziękuję bardzo 
Pani Wiesławie Bartel za uratowanie 
części historii Olsztynka i Sudwy 
oraz za przekazanie kuli - pozosta-
łości po pomniku lwa spod Mauzo-
leum Hindenburga. W chwili obecnej 
kula została zabezpieczona, oczysz-
czona i zakonserwowana. 

 
Ciekawymi elementami architek-

tonicznymi z Mauzoleum Hinden-
burga, o których warto także wspom-
nieć jest pomnik feldmarszałka Hin-
denburga z wieży nr 5, umieszczony 
nad kryptą grobową Paula von Hin-
denburga i jego żony Gertrudy oraz 
„Hindenburgstein” - Głaz Hinden-
burga, umieszczony nad wejściem 
do krypty grobowej. 

 
- Pomnik Hindenburga  
w wieży nr 5 
 
31 sierpnia 1924 roku, w 10 rocz-

nicę bitwy pod Tannenbergiem, od-
była się uroczystość wmurowania 
kamienia węgielnego pod budowę 
pomnika Tannenberg-Denkmal. Ka-
mień węgielny wmurował osobiście 
feldmarszałek Hindenburg. Budowa 
pomnika trwała w latach 1925-1927. 
Po śmierci Paula von Hindenburga 
2.08.1934 roku i jego pogrzebie  
w Tannenberg-Denkmal Hitler pod-
niósł pomnik do rangi "Pomnika 
Chwały Rzeszy". Był to jedyny po-
mnik na terenie Rzeszy, który otrzy-
mał takie miano. Po uroczystościach 
pogrzebowych Hindenburga w 1934 
roku sam Hitler nakreślił plany prze-
budowy pomnika. W tym czasie 
przebudowano wieżę nr 5 uwzględ-
niając w niej grobowiec Hindenburga 
i jego żony. W wieży tej zbudowano 
kryptę grobową z przeznaczeniem 
na sarkofagi Paula von Hindenburga 
i jego żony Gertrudy (do dwóch 
krypt bocznych przeniesiono prochy 
nieznanych żołnierzy z centralnego 
dziedzińca). W wieży nad kryptą, 
kolejna komora mieściła czteromet-
rowy posąg Hindenburga. Rzeźba 
ta wykonana przez rzeźbiarza prof. 
Friedricha Bagdonsa z Dortmundu 
została przetransportowana z Wun-
siedel w Bawarii do Olsztynka. Ważył 
on 25 ton i był wykonany z ciemno-
zielonego porfiru. Pierwotnie Bag-
dons wykonał dwa projekty pomnika, 
ale ostatecznie do wykonania wy-
brany został projekt przedstawiający 
Hindenburga w rozpiętym płaszczu. 

Friedrich Bagdons (7.08.1878-
7.03.1937) był niemieckim rzeźbia-
rzem. Początkowo kształcił się jako 
rzeźbiarz w drewnie w Królewcu,  
a następnie od 1895 r. studiował 
rzeźbę w Muzeum Sztuk Zdobni-
czych w Berlinie. Studia ukończył 
w 1902 roku. Cztery lata później 
został kierownikiem klasy rzeźby  
w nowo powstałej Szkole Rzemiosła 
i Sztuki Stosowanej w Dortmundzie. 
Pierwszym wybitnym dziełem Fried-
richa Bagdonsa był projekt drew-
nianych drzwi dla Neuer Marstall  
w Berlinie. Pierwsze duże zamó-
wienia powstały po pierwszej wojnie 
światowej, kiedy to projektował 
głównie pomniki wojenne. Bagdons 
był niemieckim nacjonalistą, ale po 
dojściu do władzy narodowych so-
cjalistów zakazano mu nauczania  
i wykonywania zawodu. Zakaz został 
anulowany w 1934 roku, a Bagdons 
stworzył popiersie Adolfa Hitlera. 
Ostatnim wykonanym przez niego 
dziełem była właśnie rzeźba prezy-
denta Rzeszy Paula von Hindenburga 
w pomniku Tannenberg-Denkmal, 
którą ukończył w 1935 roku. 

Materiał na rzeźbę Paula von Hin-
denburga pochodził z kamienioło-
mów w miejscowości Wunsiedel  

w Górnej Frankonii (Bawaria), a do-
starczyła go firma "Grasyma". Nazwa 
firmy jest akronimem od słów GRA 
(granit), SY (syenit - sjenit) i MA 
(marmur). Firma kamieniarska Ve-
reinigte Fichtelgebirgs-Granit-Syenit 
und Marmorwerke AG (w skrócie 
Grasyma) została założona w 1909 
roku przez Carla Wölfela z Wunsiedel 
w wyniku połączenia 12 prywatnych 
kamieniołomów. Firma "Grasyma" 
dostarczała materiał do Niemiec  
i Europy, a także do Kanady, Me-
ksyku, Kuby i Wenezueli. Na po-
czątku XX wieku, "Grasyma" była 
jedną z największych firm zajmują-
cych się obróbką kamienia w Nie-
mczech. W 1957 roku firma zosta-
ła zmieniona na Grasyma AG,  
a w 1970 na Grasyma GmbH. Dziś 
działa pod nazwą Grasyma Natur-
steine Steinbruch GmbH & Co.KG 
i wydobywa granit w kamienioło-
mach Waldstein i Kössein w górach 
Fichtel. 

Pomnik Paula von Hindenburga  
w pomniku Tannenberg-Denkmal 
nie przetrwał II wojny światowej. 
W wyniku wysadzenia w powietrze 
wieży nr 5 przez niemieckich żoł-
nierzy uległ destrukcji, a jego resztki 
prawdopodobnie rozbito na gruz. 

- „Hindenburgstein” - Głaz  
Hindenburga 
 
Projekt przebudowy Tannenberg-

Denkmal i budowy krypty Hinden-
burga zakładał umieszczenie nad 
wejściem do grobowca ogromnego 
naturalnego głazu o minimalnej dłu-
gości około 8 metrów. Od samego 
początku brano pod uwagę tylko je-
den z trzech największych głazów  
z Prus Wschodnich: „Kamień Ta-
tarski” we wsi Tatary w pobliżu  
Nidzicy, "Diabelski Kamień" w Bi-
sztynku oraz bezimienny blok  
w nieistniejącej już dzisiaj wiejskiej 
osadzie Cojehnen (Kojehnen), około 
35 km od Königsberg (Królewiec/Ka-
liningrad). Ponieważ dwa pierwsze 
były nienaruszalne jako unikatowe 
pomniki przyrody, zdecydowano  
o wyborze głazu z Kojehnen. Głaz, 
prawie całkowicie schowany w ziemi 
znajdował się na łące gospodarza  
o nazwisku Godau. Po odkopaniu 
go, część głazu wykorzystała firma 
kamieniarska Eckart do celów po-
mnikowych. Obróbką i dostarczeniem 
głazu do Tannenberg-Denkmal zaję-
ła się firma kamieniarska A. Pelz  
z Królewca. Prace przy głazie były 
na bieżąco relacjonowane w co-
dziennej prasie oraz cotygodniowych 
pokazach filmowych. Mała wioska 
Kojehnen stała się celem dla niezli-
czonej rzeszy turystów, którzy oso-
biście chcieli zobaczyć postęp prac. 
Po całkowitym odkopaniu, wymiary 
głazu wynosiły 7,5 m x 4,5 m x 4,7 
m co plasowało go na drugim lub 
trzecim miejscu wśród największych 
znanych głazów narzutowych w Pru-
sach Wschodnich. Jednocześnie głaz 
(według relacji) był wyjątkowo pięk-
ny i jednolity, bez większych skaz 
czy pęknięć. Zgodnie z projektem 
architekta, blok musiał mieć nieco 
trapezowy kształt o wymiarach: dłu-
gość 6,75 m, szerokość 2,20 m  
i wysokość 1,80 m oraz gładkie  
i proste boki. Ze względu na wielkość 
głazu, ręczna obróbka okazała się 
mało efektywna. Zbliżający się termin 
dostarczenia gotowego głazu zmusił 
wykonawcę do wykorzystania wier-
tarek na sprężone powietrze z wier-
tłami o długości 2 m, a następnie 
2,5 m !!! Prace te wykonywał ba-
warski oddział robotników ściągnięty 
do pomocy. Prace przy obróbce głazu 
odbywały się pod nadzorem i kie-
rownictwem lokalnego kierownika 
nazwiskiem Hahn z firmy Pelz  
i trwały od kwietnia do końca sierpnia 
1935 roku. Nie lada trudności przy-
sporzył transport tak potężnego głazu. 
Przy pomocy specjalnie skonstruo-
wanych podnośników i wyciągarek 
głaz załadowano na niskopodwo-
ziową przyczepę i przewieziono sa-
mochodem na stację kolejową God-
nicken (ros. Czechow - dzisiaj nie 
istnieje). Stojący po drodze drew- ►

►

Pomnik Hindenburga w wieży nr 5 - po 1935 roku

Głaz Hindenburga nad wejściem do krypty grobowej
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► niany most musiał być specjalnie 

wzmocniony. Pociągiem przez Kö-
nigsberg w dniu 12 września 1935 
roku „Hindenburgstein” (Głaz Hin-
denburga) dojechał do Olsztynka,  
a stamtąd do Tannenberg-Denkmal. 
Monolit z wykutym słowem "Hin-
denburg" umieszczono nad wejściem 
do krypty grobowej. 

 
W styczniu 1945 roku niemieckie 

oddziały wycofując się z okolic Olsz-
tynka wysadziły w powietrze wieżę 
z kryptą Hindenburga. Po II wojnie 
światowej głaz został pocięty na 
mniejsze części i wykorzystany jako 
materiał budowlany. Prawdopodobnie 
z "Głazu Hindenburga" powstał mię-
dzy innymi cokół "Pomnika Party-
zanta", który znajduje się na skwerze 
Stanisława Wisłockiego między  
ul. Smolną, ul. Nowy Świat i Alejami 
Jerozolimskimi w Warszawie. 

 
- Pozostałe obiekty  
architektury 
 
Równie znanym i rozpoznawalnym 

elementem kompleksu Tannenberg-
Denkmal oprócz pomnika lwa jest 
kamienny most nad drogą prowa-
dzącą do dzisiejszego Domu Opieki 
dla seniorów (dawniej „Zajazdu Ma-

zurskiego”). Na wybudowanym 
prawdopodobnie około 1935 roku  
z kamiennych bloków moście miała 
ponoć przebiegać wąskotorowa linia 
kolejowa. Linią tą miały być do-
starczane materiały budowlane do 
przebudowywanego w tym czasie 
kompleksu pomnikowego. Sam fakt 
istnienia takiej linii potwierdzają  
archiwalne zdjęcia, ale nie jest znany 
dokładny przebieg tej linii z Olsztyn-
ka do Sudwy. Sam most zachował 

się w stanie prawie idealnym i do 
dzisiaj można oglądać kunszt pracy 
dawnych kamieniarzy. 

Most to nie jedyny wynik pracy 
wschodniopruskich kamieniarzy. Do 
dzisiaj w okolicach Sudwy, olszty-
neckiego Domu Pomocy Społecznej, 
czy ulicy Zajęczej można odnaleźć 
resztki niewysokiego kamiennego 
murku, który wyznaczał określone 
obszary kompleksu. Najlepiej za-
chowane odcinki tego murku znajdują 

się tuż za wjazdem do DPS-u i nie-
daleko stadionu przy wjeździe na 
starą drogę Olsztynek-Ostróda  
(w pobliżu siedziby dawnego Nad-
leśnictwa Jagiełek). Fragment obok 
DPS-u jest szczególnie ciekawy, 
gdyż zachowały się tam również  
kamienne szerokie schody, którymi 
podążano na początek długiej alei 
prowadzącej do mauzoleum. U pod-
nóża schodów znajdował się nie-
wielki parking dla samochodów oso-
bowych, dzisiaj całkowicie zarośnięty 
przez wysokie drzewa i krzewy. 

 
ADAM NAWACKI  

Opracowano na podstawie: 
- W. Knercer "Cmentarze wojenne z okresu 

I wojny światowej w województwie 
olsztyńskim". 

- Jan Salm "Architektura spod znaku swa-
styki w Prusach Wschodnich – wstęp do 
rozpoznania tematu" 

- http://www.tannenberg-denkmal.com 
/html/20_pomnik_rozproszony 

- http://domwarminski.pl/index.php? 
option=319:b-kuzniewski-tannenberg-
denkmal-i-jego-dzieje 

- https://pojezierzeilawskie.pl/sudwa.html 
- https://muzeumolsztynek.pl 
- https://www.bildarchiv-ostpreussen.de 
- „Zeitschrift für geschiebeforschung und 

flachlandsgeologie” Herausgeber  Dr. 
Kurt Hucke Band 12 
(Czasopismo poświęcone badaniom osa-
dów i geologii nizinnej pod redakcją Dr. 
Kurt Hucke część 12) 

Kamienny most przy wjeździe do dzisiejszego Domu Opieki  
dla seniorów 

 

  
 

OGŁOSZENIE 
 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowe Ramuki 
zainteresowane jest zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia. 

 
Wyrażamy chęć zakupu nieruchomości stanowiących enklawy, półenklawy  

oraz działki położone w bezpośrednim sąsiedztwie działek będących w zarządzie Nadleśnictwa Nowe Ramuki. 
 

Sąsiedztwo działek można sprawdzić na stronie: 
 

www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy 
 
Działka, którą chcieliby Państwo zbyć na rzecz PGL LP Nadleśnictwo Nowe Ramuki, powinna spełniać następujące kryteria: 
 

1. W Ewidencji Gruntów i Budynków jest sklasyfikowana jako Ls, a w przypadku innego użytku (np. R) w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego powinna być przeznaczona pod zalesienia; 

2. Ma uregulowany stan prawny, tj. założoną księgę wieczystą oraz brak obciążeń na rzecz osób trzecich; 
3. Granice działki są znane i widoczne w terenie. 

 
Osoby zainteresowane sprzedażą lasu lub gruntów przeznaczonych pod zalesienia, zapraszamy do kontaktu: 
 
Nadleśnictwo Nowe Ramuki 
Nowy Ramuk 19, 10-687 Olsztyn 10 
tel: (89) 513 38 10 
e-mail: noweramuki@olsztyn.lasy.gov.pl                                                                                    Z poważaniem, 
                                                                                                                                                   Tomasz Dzietowiecki 
                                                                                                                                                   Nadleśniczy 
   
Nadleśnictwo Nowe Ramuki, Nowy Ramuk 19, 10-687 Olsztyn 
tel.: 89 513 38 10 , fax:, 89 513 38 25 e-mail: noweramuki@olsztyn.lasy.gov.pl                                                                                    www.lasy.gov.pl    

 Nadleśnictwo Nowe Ramuki

ogłoszenie płatne
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W obliczu zaistniałej i nieustającej 
sytuacji związanej z agresją Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę wyrażamy 
dezaprobatę władz i mieszkańców 
Olsztynka w stosunku do działań 
agresora. Napaść ta zmieniła rady-
kalnie naszą rzeczywistość w Europie 
i na świecie. Codziennie obserwu-
jemy w mediach niewyobrażalną 
skalę tragedii zwykłych ludzi, śmierć, 
zniszczenia i ogromną liczbę uchodź-
ców. Uważamy, że agresja  Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę jest bezpre-
cedensowym aktem naruszenia pod-
stawowych zasad pokojowego współ-
istnienia narodów i państw.  Sprze-
ciwiamy się temu barbarzyńskiemu 
aktowi wymierzonemu w sąsiadujący 
z nami kraj i jego mieszkańców. 

Sytuacja w jakiej znalazła się Ukra-
ina od 24 lutego 2022 r. jest tragiczna 
dla jej  obywateli zarówno tych, któ-
rzy pozostali by walczyć o wolność 
swojego narodu, jak i tych, którzy 
musieli opuścić jego granice chroniąc 
życie swoje i swoich bliskich. Zda-
jemy sobie sprawę z powagi sytuacji, 
dlatego wiemy, że pomagając innym 
dajemy im nie tylko poczucie bez-
pieczeństwa, ale wsparcie w tych 
trudnych chwilach. 

W Gminie Olsztynek odbyły się 
różne akcje wspierające uchodźców 
z Ukrainy.  Zostały zebrane i prze-
kazane materiały medyczne i che-
miczne, żywność, ubrania i obuwie, 

tekstylia, zabawki, artykuły dla dzieci 
i niemowląt oraz materiały biurowe.  
Produkty z przeprowadzonych akcji 
zostały wydane jako transport po-
mocy humanitarnej od mieszkańców 
naszej gminy do wojewódzkich ma-
gazynów Banku Żywności w Olszty-
nie, PCK, ośrodka AMW Rewita  
w Marózie, zawiezione bezpośrednio 
na granicę polsko-ukraińską, a także 
są przekazywane uchodźcom, którzy 
mieszkają na terenie Gminy Olszty-
nek.  

Mieszkańcy, którzy mieli taką moż-
liwość, udostępnili mieszkania pry-
watne i gospodarstwa agroturystyczne 

dając bezpieczne zakwaterowanie. 
Wspieramy nie tylko rzeczowo i fi-
nansowo, ale otaczamy ich troską, 
rozmawiamy o najważniejszych po-
trzebach  oraz pomagamy w ich rea-
lizacji. 

Dziękujemy za zaangażowanie oraz 
wielkie serca włożone w pomoc na 
rzecz poszkodowanych w konflikcie 
zbrojnym na Ukrainie.  Po raz kolejny 
Kochani Mieszkańcy pokazaliście 
Państwo jak wielka jest Wasza wra-
żliwość i otwartość serca na ludzką 
krzywdę i niesprawiedliwość. Prag-
niemy przekazać serdeczne podzię-
kowania mieszkańcom gminy Olszty-

nek, jednostkom oświatowym, m.in. 
wolontariuszom i nauczycielom ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Nob-
listów Polskich w Olsztynku, Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. rotmistrza 
Witolda Pileckiego w Olsztynku,  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Waplewie, a także Młodzieżowej 
Radzie Miejskiej, Gminnemu Cen-
trum Zdrowia - Zespołowi Publicz-
nych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Olsztynku, Miejskiemu Domowi 
Kultury w Olsztynku, Miejskiej Bib-
liotece Publicznej  w Olsztynku, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsz-
tynku, Harcerzom z: 23 Olsztynecka 
Wodna Drużyna Harcerska „AN-
CORA”, 6 Żeńska Drużyna Har-
cerska Infinitum, 9 Wielopoziomowa 
Olsztynecka Drużyna Odkrywców 
"Iskra". Dziękujemy diabetykom  
z Polskiego Stowarzyszenia Diabe-
tyków Koła Miejsko-Powiatowego 
w Olsztynku oraz firmom i przed-
siębiorcom z naszej gminy, którzy 
okazali swoje wsparcie.  

Tocząca się od 24 lutego 2022 r. 
wojna w Ukrainie  wyzwala  wiele 
emocji, w  tym również chęć pomocy 
osobom poszkodowanym – uchodź-
com z Ukrainy.  Polska we współ-
pracy z sojusznikami podejmuje 
wszelkie przewidziane prawem mię-
dzynarodowym działania na rzecz 
wsparcia Ukrainy oraz zatrzymania 
rosyjskiej agresji. Jako Gmina Olszty-
nek również wspieramy i angażujemy 
się w programy ogólnopolskie i lo-
kalne. Pomoc to piękny, szlachetny 
gest, a przebyte działania pokazują 
jak zorganizowaną i wspaniałą wspól-
notą jesteśmy. 

UM OLSZTYNEK

Pomoc i wsparcie Gminy  
Olsztynek dla obywateli Ukrainy

Od 16 marca w Urzędzie Miejskim w Olsztyn-
ku można składać wnioski o refinansowanie 
kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy. Jest to 
pomoc finansowa przewidziana dla tych wszyst-
kich osób, które przyjęły do swojego domu 
uchodźców. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów  z dnia 15 marca 2022 r. finansowanie 
będzie wynosiło 40 zł za dzień pobytu na osobę, 
której udzielone  zostało schronienie i wyżywienie, 
przez okres maksymalnie 60 dni.  

Wnioski są do pobrania pod adresem: 
https://olsztynek.pl/aktualnosci/najnowsze-infor-
macje/article/dofinansowanie-kosztow-pobytu-
uchodzcow-z-ukrainy-w-polsce/ 

Więcej informacji: www.gov.pl/web/mswia/rzad-
przyjal-specustawe-dotyczaca-pomocy-dla-
uchodzcow-z-ukrainy 

UM OLSZTYNEK

Dofinansowanie  
kosztów pobytu  
uchodźców  
z Ukrainy w Polsce

W związku z aktualną sytuacją 
polityczną za wschodnią granicą, 
w geście solidarności z Ukrainą 
informujemy, że 17 marca Gmi-
na Olsztynek, na podstawie jed-
nogłośnie podjętej uchwały 
przez Radnych Rady Miejskiej 
w Olsztynku, zerwała współ-
pracę zagraniczną z miastem 
Polessk (Obwód Kaliningradzki 
w Federacji Rosyjskiej). Pod-
stawą do zerwania trwającego 
od 1998 roku partnerstwa jest 
nieustająca agresja Rosji na 
Ukrainę. 

 
Stanowisko Rady Miejskiej  
w Olsztynku: 
W obliczu niczym nieuzasad-

nionego ataku Federacji Rosyj-
skiej na niepodległą i suwe-
renną Ukrainę – Rada Miejska 

w Olsztynku i Burmistrz Olsz-
tynka, w imieniu lokalnej spo-
łeczności gminy Olsztynek - 
zdecydowanie potępiają ten nie-
słychany akt agresji i wyrażają 
swoją solidarność z Narodem 
Ukraińskim. 

Ukraina jest niepodległym, su-
werennym i demokratycznym 
państwem, a nienaruszalność 
jej granic stanowi o bezpieczeń-
stwie całej Europy. 

Nie można się godzić na si-
łowe rozwiązywanie problemów 
pomiędzy państwami, łamiące 
wszelkie konwencje międzyna-
rodowe, w szczególności zaś po-
przez agresję wobec ludności 
cywilnej. 

Dlatego trzeba jednoznacznie 
stwierdzić, że poczucie wspól-
noty i empatia wobec dramatu 

i krzywd wyrządzanych naszym 
ukraińskim sąsiadom jest nie do 
pogodzenia z dalszym utrzymy-
waniem dobrych relacji i współ-
pracy z miastem leżącym w pań-
stwie, co do którego cały cy- 
wilizowany świat nie ma żad-
nych wątpliwości, że jest ono 
nieobliczalnym agresorem. 

 
W obecnej sytuacji przeciwko 

Rosji, łamiącej normy prawa  
i zasady porządku międzynaro-
dowego konieczne są dotkliwe 
sankcje, a wszelka współpraca 
z państwem - agresorem, pro-
wadzona na szczeblu samorzą-
dowym, powinna zostać ze-
rwana. 

 
Z wyżej wymienionych powo-

dów przyjęcie uchwały o zerwa-
niu współpracy z miastem Po-
lesssk (Federacja Rosyjska) jest 
jak najbardziej uzasadnione. 

 
UM OLSZTYNEK

Zerwanie współpracy  
z partnerską gminą z Rosji

fo
t. 
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PO PRZEKROCZENIU GRANICY

Jeżeli wjechałeś legalnie do Polski po dniu ataku Rosji na Ukrainę, twój 
pobyt w Polsce jest legalny bez żadnych dodatkowych wniosków przez 
18 miesięcy od dnia wybuchu wojny – czyli do 24 sierpnia 2023 r. 
Automatycznie legalny będzie także pobyt dziecka urodzonego w tym 
czasie w Polsce. Jeśli planujesz zostać w Polsce dłużej, możesz złożyć 
wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat.
Więcej informacji na stronie www.ua.gov.pl.

Jeżeli nie masz miejsca noclegu, jesteś głodny, potrzebujesz pomocy 
medycznej, to zaraz po przekroczeniu granicy udaj się do Punktu 
Recepcyjnego. Jeżeli nie potrzebujesz pilnej pomocy, to możesz 
od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej Polsce.
Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID-19. 
Po więcej informacji zadzwoń na numer 47 721 75 75.

Jeśli chcesz skorzystać z usług publicznych w Polsce, złóż wniosek 
o nadanie numeru identyfikacyjnego PESEL – możesz to zrobić tylko 
osobiście w urzędach administracji lokalnej lub w dodatkowych 
punktach organizowanych przez samorządy. Warto także założyć 
profil zaufany, który umożliwia kontakt z urzędami i załatwianie wielu 
spraw przez internet. Jeśli masz numer PESEL, to przysługuje ci 
jednorazowa, bezzwrotna pomoc w wysokości 300 zł na osobę. 
Będziesz mógł skorzystać także z wielu innych świadczeń.
Więcej informacji na stronie www.zus.pl.
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LEGALIZACJA POBYTU

NUMER PESEL

�� ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ

Якщо Ви в’їхали до Польщі легально після дня вторгнення Росії в Україну, 
Ваше перебування в Польщі є легальним і не вимагає додаткового 
оформлення впродовж 18 місяців з дня початку війни - тобто до 24 серпня 
2023 р. Автоматично легальним стане також перебування дитини 
народженої в цей час у Польщі. Якщо Ви плануєте залишитися в Польщі 
довше, то можете подати заявку на отримання дозволу на тимчасове 
перебування строком на 3 роки. 
Більш детальна інформація на сайті www.ua.gov.pl.

Якщо Вам ніде ночувати, якщо Ви голодні, якщо Вам потрібна медична 
допомога, то відразу після перетину кордону прямуйте до Пункту прийому. 
Якщо Ви не потребуєте негайної допомоги, то можете відразу 
ж відправитися в свій пункт призначення на території всієї Польщі. На Вас не 
поширюється обов’язок проходження карантину у зв’язку з COVID-19. Для 
отримання детальної інформації зателефонуйте за номером 47 721 75 75.

Якщо Ви хочете скористатися публічними послугами в Польщі, подавайте 
заявку про присвоєння Вам ідентифікаційного номера PESEL – це можна 
зробити лише особисто в органах місцевої адміністрації або в додаткових 
місцях, організованих органами місцевого самоврядування. Варто Вам 
також одержати Довірений профіль, який дозволить Вам встановити 
в мережі Інтернет контакт з державними установами для вирішення 
багатьох Ваших справ. Якщо у Вас є номер PESEL, тоді маєте право 
на отримання разової, безповоротної грошової допомоги в розмірі 300 
польських злотих на особу. Після отримання номеру PESEL Ви зможете 
скористатися також багатьма іншими видами допомоги. 
Більш детальна інформація на сайті www.zus.pl.
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ

НОМЕР PESEL

��

Masz bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych 
zasadach, co Polacy, bez żadnych opłat. Jeśli źle się czujesz, chorujesz, 
potrzebujesz receptę – pójdź do publicznej przychodni lekarskiej 
lub zadzwoń na numer 800 190 590. Jeśli źle się poczujesz poza 
godzinami pracy przychodni lekarskich (tj. 18:00-8:00) lub w weekend 
albo święta, otrzymasz poradę lekarza przez telefon – zadzwoń 
na numer 800 137 200. Więcej informacji na stronie www.nfz.gov.pl.

Przedszkola w Polsce prowadzą  samorządy – zasady przyjęcia dzieci 
mogą się różnić w zależności od miejsca, w którym będziesz 
przebywał. Jeśli masz dziecko w wieku 3-6 lat, zapytaj o przedszkole 
i edukację wczesnoszkolną w lokalnym urzędzie. Jeśli twoje dziecko 
ma 7-18 lat, to ma prawo do bezpłatnej nauki w polskiej szkole. 
Zadzwoń na numer 22 347 47 08 lub napisz e-mail na adres 
ukraina-szkola@mein.gov.pl. Jeśli jesteś studentem, możesz 
kontynuować studia na polskiej uczelni. Zadzwoń na numer 
22 529 26 62 lub napisz e-mail na adres ukraina-studia@mein.gov.pl.

TELEFONY ALARMOWE W POLSCE:
Policja – ���
Straż Pożarna –���	
Pogotowie Ratunkowe – ���
Europejski numer alarmowy – 

� 

Ulotka powstała wg stanu na dzień 17.03.2022 

Możesz podjąć legalną pracę w Polsce – dopilnuj tylko, żeby twój nowy 
pracodawca w ciągu 14 dni powiadomił o tym urząd pracy.  Jeżeli 
nie jesteś w stanie sam znaleźć pracy, zarejestruj 
się w powiatowym urzędzie pracy – tam uzyskasz pomoc. Szukając 
pracy wejdź na stronę oferty.praca.gov.pl lub zadzwoń na numer 
19524.  Jeżeli masz numer PESEL, możesz prowadzić działalność 
gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak Polacy.

4 OPIEKA MEDYCZNA
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Aktualne informacje w językach 
ukraińskim i rosyjskim 

znajdziesz na stronie
����������

EDUKACJA

PRACA

Вам забезпечена безкоштовна медична допомога на таких же умовах, 
як для громадян Польщі, без додаткових витрат. Якщо Ви погано себе 
почуваєте, хворієте, якщо Вам потрібен рецепт –  звертайтеся в публічну 
поліклініку або зателефонуйте за номером 800 190 590. Якщо Ви погано 
себе почуваєте в неробочий час поліклінік (тобто з 18:00 до 8:00) або 
у вихідні, або святкові дні, Ви отримаєте консультацію лікаря по телефону. 
Телефонуйте за номером 800 137 200. Більш детальна інформація на сайті  
www.nfz.gov.pl.

Дитячі садки в Польщі підпорядковуються органам місцевого 
самоврядування –  правила прийому дітей можуть бути різними, 
в залежності від місця, в якому Ви будете перебувати. Якщо у Вас дитина 
у віці 3-6 років, з питань запису дитини в дитячий садок і до початкових 
класів школи звертаєтеся до місцевого органу адміністрації. Якщо у Вас 
дитина у віці 7-18 років, вона має право на безкоштовне навчання 
в польській школі.  Зателефонуйте за номером 22 347 47 08 або напишіть 
електронний лист на адресу ukraina-szkola@mein.gov.pl. Якщо Ви студент, 
можете продовжити навчання в польському закладі вищої освіти. 
Зателефонуйте за номером 22 529 26 62 або напишіть електронний лист на 
адресу ukraina-studia@mein.gov.pl.

ТЕЛЕФОНИ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ:
Поліція – 997
Пожежна служба – 998
Швидка допомога – 999
Європейський номер екстреної 
допомоги – 112 Листівка створена станом на день 17.03.2022 p.

Ви можете легально влаштується на роботу в Польщі – лише переконайтеся, 
що Ваш новий роботодавець повідомив про це протягом 14 днів управління 
зайнятості. Якщо Ви не можете самі знайти роботу, зареєструйтеся 
в повітовому управлінні зайнятості – там Вам допоможуть.  Якщо шукайте 
роботу, зайдіть  на сайт oferty.praca.gov.pl або зателефонуйте за номером 
19524. Після отримання номера PESEL можете здійснювати підприємницьку 
діяльність у Польщі на тих самих умовах, що й поляки.

4 МЕДИЧНА ОПІКА
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Актуальну інформацію 
українською та російською 

мовами можна знайти на сайті 
www.ua.gov.pl

ОСВІТА

РОБОТА

informacja інформації
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Prace porządkowe  
 
W stowarzyszeniu znalazła się grupa „zapaleń-

ców”, która systematycznie przynajmniej raz  
w miesiącu, spotykała się w sobotnie poranki, 
aby porządkować publiczne przestrzenie. Już 
wczesną wiosną porządkowaliśmy skwer przy 
Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
W kolejnych miesiącach skupiliśmy się na pracach 
przy ul. Leśnej, aby przygotować „leże” pod 
wymarzoną alejkę obsadzoną lipami. Wielu miesz-
kańców Olsztynka z niedowierzaniem nam kibi-

cowało. A jednak się nam udało! Członkowie 
Stowarzyszenia Aktywna Gmina dziękują Bur-
mistrzowi Olsztynka Mirosławowi Stegienko  
i spółce Gospodarka Komunalna za sfinalizowanie 
projektu Alei Lipowej wzdłuż ulicy Leśnej. Przy-
gotowane koryto wyłożono agrowłókniną, wy-
pełniono kruszywem stabilizującym i utwardzono. 
Doceniono naszą konsekwencję w dążeniu do 
odrestaurowania przedwojennego traktu, a ocze-
kiwany efekt końcowy stał się możliwy dzięki 
wręcz modelowemu partnerstwu sektora samo-
rządowego z organizacją pozarządową. 

Stowarzyszenie Aktywna Gmina

Sprawozdanie z działalności 

nr 1 (11) / 2022

Prace przy Alei Lipowej wzdłuż ulicy Leśnej / fot. archiwum Stowarzyszenia

Budowa szlaku  
w Parku Miejskim 
 
Zarząd Stowarzyszenia Aktywna Gmina dziękuje 

mieszkańcom Olsztynka którzy w OBO – 2022 
zagłosowali na złożony przez nas projekt pn. 
„Budowa szlaku pieszo-rowerowego w Parku 
Miejskim w Olsztynku”, który zakwalifikował 
się do realizacji w bieżącym roku. Jesteśmy usa-
tysfakcjonowani, że nasze 2 wyżej wymienione 
projekty traktów pieszo-rowerowych po zreali-
zowaniu znacząco poprawią bezpieczeństwo  
eko-mobilnej części olsztyneckiej społeczności  
i turystów na północno-zachodnich obrzeżach 
miasta. 

 
Udział w lokalnych 
uroczystościach  
Stało się już tradycją, że co najmniej 3-osobowa 

delegacja reprezentuje Stowarzyszenie Aktywna 
Gmina w lokalnych obchodach, gminnych uro-
czystości patriotycznych, oddając hołd i składając 
kwiaty. 

 
Wsparcie finansowe 
lokalnych instytucji 
 
Zarząd Stowarzyszenia Aktywna Gmina w 2021 

roku udzielił wsparcia finansowego lokalnym 
inicjatywom: 

 
► Ufundowanie edukacyjnych schodów histo-

rycznych w Szkole Podstawowej nr 2 im. 
rtm. Witolda Pileckiego - 1 200,00 zł   

► Dofinansowanie programu „Stypendia św. 
Mikołaja” - 1 000,00 zł 

► Dofinansowanie wydania książki z okazji ju-
bileuszu 25-lecia Parafii pw. Bł. Anieli Salawy 
w Olsztynku - 1 000,00 zł 

► Wsparcie XIV edycji Festiwalu Jacka Kacz-
marskiego - 700,00 zł 

► Wsparcie finansowe OSP w Olsztynku na or-
ganizację  uroczystości 103 rocznicy Święta 
Niepodległości - 700,00 zł            

► Dofinansowanie uroczystości nadania sztan-
daru Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Waplewie - 500,00 zł 

► Wsparcie finansowe XVI Ogólnopolskiego 
Turnieju  Mini-koszykówki „TOP-OLSZTY-
NEK 2021” - 500,00 zł 

► Sfinansowanie transportu zespołowi „Swojska 
Nutka” na Powiatową Wigilię Niepodległości 
w Barczewie - 400,00 zł 

► Zakup tabletu Lenovo uczniowi Szkoły Pod-
stawowej nr 2  im. rtm. Witolda Pileckiego  
w Olsztynku - 749,99 zł 

► 11 okolicznościowych wiązanek, składanych 
w czasie gminnych i lokalnych uroczystości 
patriotycznych - 1 170,00 zł 

► Zakup produktów spożywczych i kosmetycz-
nych do 14 paczek Bożonarodzeniowych od 
Św. Mikołaja dla osób samotnych i znajdują-
cych się w trudnej sytuacji życiowej + torby 
prezentowe i karty świąteczne z życzeniami -
1 275,24 zł 
Dodatkową, miłą niespodzianką dla benefi-
cjentów był banknot o nominale 100 zł  
w każdej karcie świątecznej. 

artykuł sponsorowany

Stowarzyszenie Aktywna Gmina  istnieje i działa na terenie gminy Olsztynek już 7 lat. 
Jesteśmy organizacją pozarządową  przyjazną wielu inicjatywom społecznym, jednocześnie 
inicjującą też własne pomysły. Nasza statutowa działalność wypełnia pewne niszowe zapotrze-
bowania w lokalnej społeczności i stara się dawać zwykłym ludziom chwile radości. Jeżeli 
pewne formy naszej działalności przynoszą zamierzony, pozytywny efekt, staramy się je 
cyklicznie powtarzać. 

Jako prezes Stowarzyszenia Aktywna Gmina jestem zobowiązany corocznie w imieniu 
Zarządu do składania sprawozdania z działalności naszej organizacji. Pomimo restrykcji epi-
demicznych ograniczających nasze działania, udało nam się w 2021 r. wykonać sporo zadań, 
które postaram się przedstawić w sposób transparentny.



W skład Rad Osiedli w Olsztynku zostało wy-
branych wielu członków naszego stowarzyszenia. 
Ustawodawca nie zagwarantował jednak finan-
sowania działalności Rad Osiedli z budżetu gminy, 
w przeciwieństwie do Rad Sołeckich, które gos-
podarują własnym funduszem sołeckim. 

 
Przewodniczący Rad Osiedli przedstawili pomysł 

zorganizowania konkursu "Zabłyśnij na Święta". 
Zarząd Stowarzyszenia Aktywna Gmina, uznając 
inicjatywę Rad Osiedli w Olsztynku za bardzo 
cenną, przeznaczył kwotę 1 200 złotych na ufun-
dowanie nagród dla zwycięzców konkursu: 
► dekoracja świetlna balkonów: 

   I nagroda - 400 zł, II nagroda - 200 zł. 
► dekoracja świetlna posesji: 

   I nagroda - 400 zł, II nagroda - 200 zł.  
 
Rekreacja 
 
Po ubiegłorocznej wiosennej fali pandemii 20 

czerwca zorganizowaliśmy wycieczkę rowerową 
do leśniczówki Marąży. Na uroczej polanie,  
w leśnej scenerii przy ognisku i muzyce na żywo  
miało miejsce spotkanie integracyjne 25 uczest-
ników wycieczki. 

  
IV Przegląd Pieśni Religijnej 
 
Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie 

Aktywna Gmina wspólnie z Parafią pw. Błogo-
sławionej Anieli Salawy w Olsztynku organizuje 
23 kwietnia 2022 r. „IV Przegląd Pieśni Religijnej” 
w kościele parafialnym przy ul. Wilczej  11.   

Regulamin przeglądu dostępny jest na stronie 
internetowej stowarzyszenia. Zapraszamy do 
udziału zarówno wykonawców, jak również słu-
chaczy, aby wspólnie przeżywać i zachwycać się 
niebiańską muzyką i śpiewem. 

          JERZY TYTZ 
Prezes Stowarzyszenia 

 
 

Stowarzyszenie Aktywna Gmina  
KRS: 000056373 
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Olsztynku  
21 8823 0007 2001 0102 4470 0002 
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Zarząd Stowarzyszenia na edukacyjnych schodach historycznych / fot. Ryszard Lachowicz

artykuł sponsorowany

Stowarzyszenie Aktywna Gmina

Udział delegacji stowarzyszenia w patriotycznej uroczystości / fot. Ryszard Lachowicz

Spokojnych  
Świąt Wielkanocnych,  

pełnych nadziei i miłości. 
Niech Zmartwychwstały 

Chrystus obdarzy  
nas zdrowiem 

i pokojem w tak  
trudnym czasie 

 
 

życzy 
Zarząd Stowarzyszenia  

Aktywna Gmina
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13 lutego - W Miejskim Domu  
Kultury odbył się kameralny kon-
cert popisowy uczniów „Szkoły 
Gitary Klasycznej”, prowadzonej 
przez pana Wiesława Gąsiorow-
skiego. Ponieważ gitarzyści  trenują 
indywidualnie,  występy  przed pub-
licznością oraz innymi młodymi ar-
tystami  wzbudzają wiele emocji. Są 
też sprawdzianem ich postępów  
w nauce. Wszyscy wypadli znako-
micie. 
 
25 lutego - Od momentu wybuchu 
wojny na Ukrainie nasz Dom Kul-
tury czynnie pomaga przy organi-
zacji zbiórek odzieży, żywności, 
medykamentów oraz produktów 
niezbędnych do życia Uchodźcom 
wojennym. Dodatkowo, nasi pra-
cownicy działają jako wolontariusze 
przy organizacji czasu dzieciom, 
które uciekły przed wojną i obecnie 
zamieszkują w jednym z ośrodków 
w naszej gminie. Pani Dyrektor,  
Katarzyna Waluk, działa także  
w wielu grupach zajmujących się 
znajdowaniem zakwaterowania oraz 
transportu dla Uchodźców. 

3 marca - W kinie Grunwald, przy 
wsparciu technicznym Miejskiego 
Domu Kultury, odbył się spektakl 
pt. „Listy niewysłane”, przygo- 
towany przez nauczycieli oraz 
uczniów ze Szkoły Podstawowej  
nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego  
w Olsztynku. Spektakl miał uczcić 
święto Narodowego Dnia Pamię- 
ci Żołnierzy Wyklętych. Emocji  
i prawdziwych wzruszeń nie za-
brakło. Gratulujemy naprawdę 
wspaniałego przedstawienia. 
 
6 marca - Tancerze Sekcji Tańca 
COOLTURA z Miejskiego Domu 
Kultury gościli na swojej sali ta-
necznej jednego z najlepszych pol-
skich tancerzy stylu locking - 
Maćka ZAYDA Zajdę z Brodnicy.  
 
Warsztaty trwały ponad dwie go-
dziny, podczas których tancerze 
dzielnie szlifowali swoje umiejętno-
ści. Atmosfera była świetna, dawka 
wiedzy ogromna, dlatego Maćka 
jeszcze nie raz będziemy u siebie 
gościć. 
 

12 marca - Duet gitarowy braci Ma-
ksymiliana i Mikołaja Gilewiczów, 
który na co dzień prowadzi pan Wie-
sław Gąsiorowski, wziął udział  
w Ogólnopolskim Festiwalu Gita-
rowym „Kolaż Dźwięków” w Mo-
rągu. 
Bracia zagrali 4 utwory coverowe: 
1. „Michelle” The Beatles 
2. „Tico Tico” Lequin ha de Abreu 
3. „Marsz Turecki” W. A. Mozart 
4. „Rosita” Francisco Tarrega 
Gratulujemy wspaniałego występu! 
 
13 marca - Grupy taneczne Sekcji 
Tańca COOLTURA wystartowały  
w V Ogólnopolskim Turnieju For-
macji Tanecznych „Kaszubski 
Stołem” w Kartuzach pod Gdań-
skiem. Na tanecznym parkiecie  
o puchary walczyły 3 formacje: 
Streetflow Dance Crew, No Fake 
Girls oraz Squad +Vat. Podczas tur-
nieju dwie solistki, Kinga Lewan-
dowska oraz Wiktoria Kanecka, 
wzięły udział w konkurencji hip hop 
solo 15+. Wszyscy tancerze zapre-
zentowali swoje umiejętności na 
najwyższym poziomie. Wyniki: 
 
1 miejsce STREETFLOW DANCE 
CREW w kategorii mini formacje 
hip hop 13-16 lat 
1 miejsce NO FAKE GIRLS w ka-
tegorii mini formacje freestyle 30+ 
1 miejsce SQUAD +VAT w katego-
rii formacje freestyle 30+ 
Kinga Lewandowska zakwalifiko-
wała się do finału TOP 9 w kategorii 
hip hop solo 15+, gdzie zdobyła 
szóste miejsce. 
Serdecznie gratulujemy! 
 
15 marca - Miejski Dom Kultury 
ogłosił kolejną edycję konkursu 
plastycznego „Wiosna, ach to 
Ty…”. Jest to konkurs malarski 
skierowany do młodzieży oraz osób 
dorosłych, zamieszkujących naszą 
gminę. Na prace konkursowe cze-

kamy do 4 kwietnia. Rozstrzygnię-
cie konkursu oraz wernisaż nadesła-
nych prac odbędzie się 9 kwietnia 
podczas Jarmarku Wielkanocnego  
w Olsztynku. Szczegółowy regula-
min znajdą Państwo na Facebooku 
Miejskiego Domu Kultury.  
 
21 marca - Pierwszy Dzień 
Wiosny powitaliśmy radośnie i ar-
tystycznie, koncertując w olsztynec-
kich szkołach. Wystąpiły zespoły: 
Neon, Streetflow Dance Crew, To-
nacja, Sing and Live, Pochodnia, 
Miau, Maja Band, Wariatki 5. Dzię-
kujemy publiczności ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. rtm. Witolda 
Pileckiego w Olsztynku oraz Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Olsztynku za wspaniałe 
przyjęcie naszych wykonawców  
i ciepłą, wiosenną atmosferę!  
 
26 marca - W tym dniu było praw-
dziwe taneczne święto, czyli Prze-
gląd Semestralny Sekcji Tańca 
COOLTURA Miejskiego Domu 
Kultury w Olsztynku. Wydarzenie 
odbyło się w Sali Widowiskowej  
SP nr 1 im. Noblistów Polskich. 
Podczas Przeglądu wszystkie grupy 
taneczne prezentowały swoje cho-
reografie. Publiczność licznie do- 
pisała - dziękujemy, że chcieli Pań-
stwo być z nami w tym dniu! 
Na scenie wystąpili: 
CoolKIDS - przedszkolaki 4-6 lat 
Bang Bang Crew - formacja free-
style 7-9 lat 
NEON - formacja hip hop 10-15 lat 
STREETFLOW DANCE CREW - 
turniejowa mini formacja hip hop 
16+ 
NO FAKE GIRLS - turniejowa for-
macja high heels 25+ 
SQUAD +VAT - turniejowa forma-
cja hip hop 30+ 
 

PATRYCJA SZUSTKIEWICZ 
MDK OLSZTYNEK

Miejski Dom Kultury w Olsztynku
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Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Olsztynku powstał w roku 2016 
z inicjatywy seniorów z Olsztynka. 
Szczególne zasługi w założeniu 
UTW miała Jutta Sroga. 

Idea nakreślona przez założycieli 
Stowarzyszenia ma na celu aktywi-
zację oraz edukację seniorów z za-
kresu zdrowia, prawa, ekonomii, 
kultury, historii i bezpieczeństwa,  
a także ich mobilności. 

Wiosną 2016 roku ukonstytuował 
się pierwszy zarząd UTW, na czele 
którego stanęła Krystyna Tarnowska. 
Od początku było duże zaintereso-
wanie uczestnictwem w zajęciach. 
Powstawały więc sekcje zaintereso-
wań: literacka, gimnastyczna, pla-
styczna, rękodzieła, rowerowa, nordic 
walking. Organizowano wykłady, 
wycieczki, wyjazdy do teatru i fil-
harmonii. 

4 kwietnia 2017 roku większość 
członków Zarządu złożyła rezygna-
cję. Powołano więc nowy pod kie-

rownictwem Krystyny Perkowskiej. 
Stały wzrost zainteresowania uczest-
nictwem w zajęciach mobilizował 
członków Zarządu do starań, by po-
szerzać i uatrakcyjniać ofertę edu-
kacyjną na różnych płaszczyznach. 

I tak w zakresie kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego aktywnie 
włączamy seniorów w działania na 

polu kultury. Na naszym Uniwersy-
tecie działa Sekcja Literacka, która 
organizuje montaże słowno-muzycz-
ne z okazji różnych wydarzeń i świąt, 
wieczorki poetyckie, uczestniczy  
w Narodowym Czytaniu  organizo-
wanym corocznie przez Miejską Bib-
liotekę Publiczną. 

Prowadzimy zajęcia malarskie 
przy współpracy z Miejskim Domem 
Kultury. Oprócz cotygodniowych 
zajęć plastycznych prowadzonych 
przez Panią Katarzynę Waluk zor-
ganizowaliśmy 3 plenery malarskie 
i jeden malarsko-fotograficzny oraz 
4 wystawy poplenerowe. 

Sekcja Rękodzieła rozwija swoje 
umiejętności poprzez udział w warsz-

tatach florystycznych, decupageu, 
tworzenia i renowacji biżuterii,  
ceramicznych w Wiosce Garncar-
skiej, produkcji i zdobienia bombek  
choinkowych w Kętrzynie. 

Zorganizowaliśmy 14 wyjazdów 
do teatrów w Olsztynie, Warszawie 
i Gdańsku oraz 3 wyjazdy na spek-
takle muzyczne i koncerty do Olszty-
na, Białegostoku i Łodzi. 

Kładziemy także nacisk na edu-
kację historyczną i przyrodniczą 
poprzez organizację wycieczek kra-
joznawczo-edukacyjnych. Członko-
wie Uniwersytetu i zainteresowani 
seniorzy z Gminy Olsztynek uczest-
niczyli w 12 takich wyjazdach. 

Propagujemy profilaktykę geriat-
ryczną. Promujemy zdrowe żywienie 
i aktywność fizyczną za pomocą 
uczestnictwa w zajęciach gimna-
stycznych, ruchowo-tanecznych, 
nordic walking czy rajdach rowe-
rowych. Prawie 30% słuchaczy sys-
tematycznie bierze udział w zajęciach 
rekreacyjno-terapeutycznych z ele-
mentami jogi. Do tej pory odbyło 
się ponad 300 godzin zajęć gimna-
stycznych prowadzonych przez in-
struktorkę oraz cieszących się ogrom-
nym zainteresowaniem 27 warsz-
tatów arteterapii ruch i taniec. 

Działając na rzecz aktywizowania 
społecznego seniorów i promując 
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    Wiadomości z  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zarząd:  
Krystyna Perkowska - prezes,  
Jadwiga Maria Kowalewska - wiceprezes,  
Lucyna Teresa Łukaszewicz - sekretarz,  
Regina Alicja Kidawa – skarbnik,  
Barbara Czajkowska – członek, 
Bernarda Nalborska – członek,  
Danuta Baran – członek. 

14 marca odbyło się Walne Ze-
branie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Rejonowego Koła Pszczelarzy  
w Olsztynku. Gospodarzem spot-
kania był Prezes Koła Krzysztof 
Wieczorek, który dokonał otwarcia 
zebrania oraz uczcił minutą ciszy 
zmarłych pszczelarzy. 

 
Na prowadzącego zebranie wybrano 

Andrzeja Wojdę, a funkcję sekretarza 
powierzono Adamowi Wensiorra.  
Na 61 członków koła w zebraniu 
uczestniczyło 32. 

Sprawozdanie z działalności Koła 
przedstawił ustępujący Prezes, na-
tomiast sprawozdanie finansowe oraz 
Komisji Rewizyjnej przedstawił czło-
nek zarządu Zbigniew Szostek. 

Do działalności Zarządu Koła nie 
wniesiono zastrzeżeń i jednogłośnie 
udzielono absolutorium ustępującemu 
Zarządowi. 

Podczas głosowania tajnego wy-
brano Prezesa oraz nowy Zarząd. 

Prezesem Rejonowego Koła 
Pszczelarzy w Olsztynku ponow-
nie jednogłośnie wybrano Krzysztofa 
Wieczorek. 

 
Do Zarządu Koła zostali  
wybrani: 
• Andrzej Wojda – w-ce prezes 
• Zbigniew Szostek – skarbnik 
• Tomasz Szydłowski  – sekretarz 
• Jan Kajetaniak – członek 
• Adam Wensiorra – członek 
W skład Komisji Rewizyjnej 
weszli: 
• Tomasz Kowalewski - przewod-

niczący 
• Edmund Malik - w-ce przewod-

niczący 
• Agnieszka Bałdyga -  członek 
W skład Sądu Koleżeńskiego 
weszli: 
• Roman Staniszewski - przewod-

niczący 
• Michał Hawryszko - członek 
• Wojciech Kowalewski - członek 

Delegatami na Zjazd Wojewódz-
kiego Związku Pszczelarzy  
w Olsztynie zostali wybrani: 
• Krzysztof Wieczorek 
• Andrzej Wojda 
• Tomasz Kowalewski 

 
Podczas zebrania omówiono  spra-

wy organizacyjne oraz plan działania 

Koła na najbliższy rok. Prezes po-
dziękował obecnym za zaufanie  
i wybór na następną kadencję. Wy-
raził również wdzięczność pszcze-
larzom za duże zaangażowanie  
w pracę na rzecz koła. Życzył rów-
nież wszystkim jak najwięcej po-
żytków oraz udanego miodobrania.  

ANDRZEJ WOJDA 

Walne Zebranie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Olsztynku
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Komisja rewizyjna:  
Elżbieta Redman – przewodnicząca,  
Teresa Grażyna Gilewicz – członek, 
Marianna Domżalska – członek. 
 
UTW w Olsztynku 
e-mail: utwolsztynek@onet.pl 
tel. 513 990 494
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Nadzieję na ludzkie dobro 
Zadomowione upodobanie  
do tradycji w rodzinie chronione 
Serce zbolałe odchodzeniem bliskich  
i znajomych 
Słabości które powinny być odrzucone 
 
Powierzam dziś myślom swoim 
obrazy lat minionych zszarzałe 
w świecie na nowo urządzonym  
 
Byłam kiedyś mała… 
 
W ścianach powojennego mieszkania  
uspokojenie kiełkowało 
Jest praca i chleb 
Dach nad głową bezpieczny 
pod którym radością wieku dziecięcego 
żyłam 
 
Byłam wtedy mała… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamiętam niedzielne popołudnie 
Szliśmy ocienioną lipami drogą 
pobliską wieś zobaczyć 
Ojciec i ja pieszo 
Brat w wózku zasypiał zdrowo 
Byłam wtedy mała… 
Za mała by zrozumieć 
co w myślach ojca odżywało 
a co w ukryciu pozostać musiało 
 
W bok od drogi 
pusta równina się ciągnęła 
Pole niczyje ogromne 
bezdrzewne i głuche 
Nawet pobliski zagajnik 
z rzadka się odzywał 
Ruiny jakiejś budowli 
szkieletem ceglanym straszyły 
Porzucony drut rdza przeżarła 
Połamane deski 
rozerwane belki 
niczego już nie przypominały 
W kłębowisku kolczastym 
Zając nieruchomy leżał 
 
Byłam wtedy mała… 
Oczy zlęknione zakrywałam 
Ojciec szaraka wyplątywał 
by oddać go ziemi 
stopami jeńców wojennych udeptanej 
 
Maliny z przydrożnego krzewu  
dzieciom nie smakowały… 
 
Ojciec zapytany 
o bastiony na wzgórzu 
wielkością się pyszniące 
powiedział 
 
Tam nie pójdziemy 
Nigdy! 
Na murach tych wież niemieckich 
 

Flagi ze swastyką 
niedawno wisiały 
W Warszawie też je widziałem 
 
Byłam wtedy mała… 
Niewiele ze słów ojca pojmowałam 
 
Czas nie zdołał uleczyć 
ciężkich ran duszy żołnierza i jeńca 
Tylko on poznał dotyk drutu kolczastego 
z którego w tragicznym wrześniu  
siebie uwolnił 
A potem… 
Byłam wtedy mała… 
Zająca martwego wydobył 
 

ALICJA CHRZANOWSKA 
Olsztynek, wrzesień 2015 r.

„Co powierzam dziś myślom swoim”

Alicja z ojcem na spacerze (1947 r.) 
/ fot. archiwum prywatne A. Chrzanowskiej

Pamiątka służby wojskowej ojca Alicji 
/ fot. archiwum prywatne A. Chrzanowskiej

OPLĄTANI POEZJĄ

alternatywne sposoby spędzania wol-
nego czasu wzięliśmy udział wraz  
z Sekcją Rowerową w Ogólnopol-
skim Marszu Nordic Walking. 

Dużo uwagi poświęcamy realizacji 
celów edukacyjnych, naukowych  
i oświatowych wykorzystując w tym 
celu wykłady, prelekcje i warsztaty 
prowadzone przez wykładowców  
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego oraz specjalistów z naszego 
miasta i gminy. Tematyka tych spot-
kań obejmowała zdrowie, urodę, ko-
munikację i stosunki międzyludzkie, 
rolnictwo i leśnictwo, prawo i bez-
pieczeństwo, historię, geografię, eko-
logię, religię, solidarność społeczną 
i politykę. Obecnie we wszelkiego 
rodzaju zajęciach uczestniczy 76 
słuchaczy UTW oraz chętni seniorzy 
z Gminy Olsztynek. 

Pragnę mocno podkreślić, że Sto-
warzyszenie nie jest samotną wyspą. 
Działamy na rzecz społeczności Gmi-
ny we współpracy z wieloma lo-
kalnymi instytucjami. Jesteśmy 
wdzięczni za pomoc Dyrektorom  

i Pracownikom obu Szkół Podsta-
wowych, Miejskiego Ośrodka Kul-
tury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
Przychodni Lekarskiej, Muzeum  
Budownictwa Ludowego. Wiele razy 
mogliśmy liczyć na wsparcie wy-

kładowców z Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego. 

Działalność Uniwersytetu nie by-
łaby możliwa bez pomocy i wsparcia 
finansowego władz Urzędu Miasta 
w ramach powierzonych nam zadań. 
Doceniamy wszelką pomoc, dzię-
kujemy i liczymy na dalszą współ-
pracę. 

Zapraszamy w szeregi Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Olsztynku 
wszystkich seniorów, którzy wyznają 
zasadę głoszoną przez Benjamina 
Franklina: NIE STARZEJE SIĘ 
TEN, KTO NIE MA NA TO  
CZASU. 

       ELŻBIETA REDMAN 

 
Wkrótce informacje o UTW  

dostępne będą na stronie internetowej 
www.bibliotekaolsztynek.pl
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Z ŻYCIA SZKOŁY

O tej porze, już od piętnastu lat, odbywa się  
w Olsztynku Festiwal Twórczości Jacka Kacz-
marskiego. Organizatorem festiwalu jest I Li-
ceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmar-
skiego wchodzące w skład Zespołu Szkół  
w Olsztynku.  

Obecna rzeczywistość spowodowała jednak, 
że artyści nie mogli przyjechać do naszego 
miasta i cieszyć się niepowtarzalną atmosferą 
konkursu piosenki. W tym roku również nie 
było spotkań, uścisków, gromkich braw, moc-
niejszego bicia serca i wzruszenia, które towa-
rzyszy występom na scenie. Nie było wspólnego 
biesiadowania po festiwalu. A nam, organiza-
torom i uczniom, jako artystom przyszło mie-
rzyć się z rzeczywistością, która ciągle jest obca 
i niezrozumiała. Współpraca na odległość rządzi 
się przecież zgoła innymi regułami. Wszyscy 
mierzymy się z tym nowym – dość dziwnym 
światem. 

Artyści jednak nie zawiedli. Nadesłali utwory 
i prace plastyczne z różnych stron naszego wo-
jewództwa i województw ościennych. Jury ob-
radowało kilka dni wyłaniając laureatów. Nie 
było to łatwe zadanie.  

Ze względu na aspekty prawne związane  
z udostępnianiem utworów szersza publiczność 
nie mogła wysłuchać piosenek Kaczmarskiego 
w wykonaniu artystów. Zapewniam jednak, że 
młodzi ludzie stanęli na wysokości zadania  
i mierząc się z trudnym repertuarem patrona 
naszej szkoły, wszyscy, bez wyjątku, osiągnęli 
sukces. 

Zgłoszono 8 występów ze szkół podstawo-
wych, w których wystąpiło 13 artystów oraz  
11 występów ze szkół ponadpodstawowych  
i uczelni wyższych, w których wystąpiło 21 ar-
tystów. Utwory nadesłano z Galwieci, Jedwab-
nego, Pieniężna, Szczytna, Olsztyna, Sopotu, 
Pasłęka, Ostrołęki, Ostródy, Ełku, Nowego 
Miasta Lubawskiego, Redy, Słupska, Stu-
dzieńca. A oto laureaci tej kategorii: 

 
Szkoły podstawowe: 
I miejsce – Zespół W DRODZE „Ballada ka-
tyńska”, SP im. Ziemi Warmińskiej w Pienięż-
nie, II m. – Julia Grzywińska „Zbroja” Kreolia 
Kraina Kreatywności, akompaniament Jan Li-
siewski, III m. – jury nie przyznało. 
Wyróżnienia: Daria Januszczyk „Katyń” Kreo-
lia Kraina Kreatywności, akompaniament Łu-
kasz Słupecki; Zuzanna Dreikopel „Modlitwa 
o wschodzie słońca”, SP nr 22 im. Marii Dąb-
rowskiej w Olsztynie, akompaniament Jolanta 
Kożuszko. 

Szkoły średnie i młodzież starsza: 
I miejsce – Aleksandra Jeznach „Stworzenie 
świata”, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-
Społeczny w Sopocie, akompaniament Paweł 
Podeszwik, I m. ex aequo – Magdalena Dzikoń 
„Scena to dziwna”, Katolickie Liceum Ogól-
nokształcące w Słupsku, II m. – Eryka Rzep-
kowska, Piotr Piórkowski „Między nami”, Ze-
spół Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku 
Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, akompania-
ment Jakub Rutka, III m. – Agnieszka Droma 
„Rozbite oddziały”, Zespół Szkół im. C.K. Nor-
wida w Nowym Mieście Lubawskim. 
Wyróżnienia: Milena Katarzyna Święcicka 
„Astrolog”, Zespół Szkół nr 2 im. K.K. Baczyń-
skiego; Zespół Wilga „Arka Noego”, Powia-
towy Zespół Szkół w Redzie; Jakub Piotr Ko-
zakiewicz „Sen Katarzyny II”, I LO im. 
Bohaterów Grunwaldu w Pasłęku; Zuzanna 
Brzostek „Pan Wołodyjowski”, Kreolia Kraina 
Kreatywności, akompaniament Jan Lisiewski. 

 
Festiwalowi towarzyszył konkurs plastyczny, 

na który nadesłano 24 prace: z Gdańska, Ostro-
łęki, Ostródy, Giżycka, Studzieńca, Olsztynka, 
Galwieci, Jedwabnego, Pieniężna, Garbna. Lau-
reaci w tej kategorii to: 

 
Szkoły podstawowe: 
I miejsce – Kacper Gołębiewski „Wolność i so-
lidarność”, Zespół Szkół Samorządowych  
w Jedwabnem, II m. – Milena Lasek „Nasza 
klasa”, SP im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur 
w Garbnie, III m. - Małgorzata Michalak, Ame-
lia Słoma „Nasza klasa”, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny Szkoła Podstawowa im. Ziemi War-
mińskiej w Pieniężnie. 

Wyróżnienia: Dominika Sobuta „Jacek Kacz-
marski ze swoim instrumentem – gitarą”, Zespół 
Szkół Samorządowych w Jedwabnem; Wero-
nika Bronicka „Jacek Kaczmarski portret”,  
SP w Galwieciach; Wiktoria Jurkojć „Jacek 
Kaczmarski”, SP w Galwieciach. 
 
Szkoły średnie: 
I miejsce – Zuzanna Gandyn „Krzyk ziem-
niaka”, Zespół Szkół Rolniczych im. Wincen-
tego Witosa w Ostródzie, II m. – Patrycja Że-
lazkowska „Bal u Boga”, Zespół Szkół 
Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie,  
II m. ex aequo – Wiktoria Sieńkowska „Między 
nami”, ZSZ nr 2 w Ostrołęce, III m. – Mateusz 
Potocki „Tablo – co się stało z naszą klasą”, 
Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. 
Pawła Adamowicza w Gdańsku. 
Wyróżnienia: Aleksandra Ciszewska „Z serca, 
słowem i muzyką”, Zespół Szkół Rolniczych 
im. Wincentego Witosa w Ostródzie; Zuzanna 
Garczyńska „Życie duchownego – Marcin Lu-
ter”, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego w Studzieńcu; Maria Charubin „Czarne 
Anioły”, II LO im. Gustawa Gizewiusza w Gi-
życku; Nikola Julia Osowska „Smutna historia 
zaklęta w pieśni”, Zespół Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w Studzieńcu; Nina Łempicka 
„Ballada pozytywna”, II LO im. Gustawa  
Gizewiusza w Giżycku. 

 
Dziękuję w tym miejscu wszystkim, którzy 

wspierają szkołę w organizowaniu tego przed-
sięwzięcia. 

Przede wszystkim szanownemu jury w skła-
dzie: Katarzyna Waluk, Katarzyna Kropi-
dłowska, Jerzy Tytz i Maciej Hacia. Dziękuję 
za czas i ogromne zaangażowanie oraz za emo-
cje, którymi dzieliliście się ze mną w trakcie 
przesłuchań. 

Ogromne podziękowania Warmińsko-Mazur-
skiemu Kuratorowi Oświaty  oraz Staroście 

VIII Ogólnopolski Festiwal  
Twórczości Jacka Kaczmarskiego

I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego

Szukasz raju!  
Szukasz raju!  

Na rozstajach wypatrując śladu gór?!  
Szukasz raju! Szukasz raju!  

Opasuje ziemię tropów twoich sznur...  
Powrót 

J. Kaczmarski 

“Krzyk Ziemniaka” Zuzanna Gandyn   
I m. w kat. szkoła średnia / fot. praca konkursowa ►
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Olsztyńskiemu za objęcie festiwalu patronatem 
honorowym. 

Dziękuję Radiu Olsztyn, które niezmiennie od 
lat, patronuje nam medialnie. 

Składam wyrazy wdzięczności Staroście 
Olsztyńskiemu oraz wszystkim sponsorom za 
ufundowanie statuetek i nagród, które możemy 
wręczyć artystom. 

A w końcu dziękuję moim koleżankom i ko-

legom za pomoc i zaangażowanie się we wszyst-
kie, nawet najmniejsze przedsięwzięcia zwią-
zane z przygotowaniem festiwalu.  

 
Przede wszystkim jednak dziękuję artystom, 

ich rodzicom i nauczycielom, bo bez ich zapału, 
energii, chęci do pracy i zamiłowania do sztuki, 
Festiwal Twórczości Jacka Kaczmarskiego by 
nie istniał.  

Dyplomy, statuetki i nagrody uczestnikom  
festiwalu wyślemy pocztą. 

Wyniki festiwalu są dostępne na stronie 
www.zamek.edu.pl oraz na szkolnym facebooku 
www.facebook.com/zsolsztynek  

 
I mam nadzieję… Do zobaczenia za rok! 
 

WIOLETTA ŻMIJEWSKA 

Wiosna już nadeszła, a z nią zbliża 
się czas Świąt Wielkanocnych. Ko-
lejny raz będziemy przeżywać mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. 
Ponownie, hołdując tradycji, ozdo-
bimy nasze domy, pomalujemy jajka 
i wybierzemy się z koszyczkiem na 
święcenie pokarmów.   

Tym razem nasze koło redakcyjne 
postanowiło zmierzyć się z formą wy-
wiadu oraz  wziąć pod lupę wielka-

nocne obrzędy i tradycje, które ob-
chodzono na katolickiej Warmii i na 
terenie bardziej protestanckich Ma-
zur. O kilku ciekawych zwyczajach 
opowiedziała nam z uśmiechem pani 
Joanna Malik, która pracuje w Dziale 
Promocji i Oświaty w Muzeum Bu-
downictwa Ludowego - Parku Etno-
graficznym w Olsztynku. 

 
Małgorzata ZapadkaMAŁGORZATA ZAPADKA 

MŁODZI MAJĄ GŁOS

- Dzień dobry pani Joanno. 
- Dzień dobry. 
 
- Chciałybyśmy przeprowadzić  
z panią wywiad o dawnych trady-
cjach wielkanocnych na Warmii  
i Mazurach. 
- Z chęcią odpowiem na wszystkie 
wasze pytania. 
 
- Kiedy i gdzie ustalono oficjalny 
termin obchodów Wielkanocy? 
- Oficjalny termin obchodów Wiel-
kanocy ustalono na Soborze Nicej-
skim w 325 roku. Jak wiemy jest to 
święto ruchome, czyli każdego roku 
wypada w innym terminie – czasem                          
w marcu, a czasami w kwietniu.  
 
- Kiedy rozpoczynały się przygo-
towania do Świąt Wielkanocnych? 
- Na katolickiej Warmii czas przy-
gotowania do świąt rozpoczynał się 
w tak zwaną „suchą środę”, która 
oznaczała rozpoczęcie okresu Wiel-
kiego Postu. 
 
- Jaki był  zwyczaj związany z tym 
dniem? 
- Praktykowany był w tym dniu 
zwyczaj uroczystego wynoszenia 
patelni do lasu lub wieszania jej  
w kominie. 
 
- Z czego rezygnowali ludzie pod-
czas Wielkiego Postu? 
- Podczas okresu postu spożywano 
mniejsze ilości jedzenia oraz rezyg-
nowano z produktów mięsnych  
i tłuszczu. 
 

- Co pełniło ważną rolę w okresie 
przedświątecznym? 
- Bardzo istotną rolę pełniła Nie-
dziela Palmowa celebrowana dla 
upamiętnienia wjazdu Jezusa do  
Jerozolimy. W kościołach na War-
mii odbywało się tego dnia święce-
nie palm wielkanocnych. Wierzono 
wtedy, że połykanie kotek z palm 
może zapobiec bólowi gardła na cały 
rok. Kładziono je również na strychu 
i w stodole, aby zapobiec pojawianiu 
się robactwa. W Wielki Poniedziałek 
palmy służyły często do obrzędo-
wego smagania. 
 
- Jak nazywano kiedyś Wielką 
Środę? 
- Nazywano na Warmii „krzywą”. 
 
- Jaki obrzęd w Wielką Środę  
istniał dawniej? 
- Dawniej istniał obrzęd oblewania 
się wodą. 

- Co było zakazane podczas Wiel-
kiej Środy? 
- Zakazane było tego dnia tkanie 
oraz zasiew. 
 
- Jak dawniej nazywano Wielki 
Czwartek? 
- Dawniej Wielki Czwartek nazy-
wano „zielonym”. 
 
- Co odbywało się w Wielki 
Czwartek? 
- Tego dnia odbywały się targi. Był 
to bardzo ciekawy dzień dla danej 
społeczności.  
 
- Co należało zrobić w Wielki 
Czwartek? 
- Koniecznie należało coś posadzić, 
gdyż wierzono, że posianie tego dnia 
drzewka i warzywa oznacza bardzo 
dobre i obfite plony.  
 
 

- Jaki był najważniejszy dzień na 
protestanckich Mazurach? 
- Najważniejszym dniem na Mazu-
rach był zdecydowanie Wielki Pią-
tek.  
 
- Jaki był charakterystyczny ele-
ment Wielkiej Soboty? 
- Charakterystycznym elementem 
Wielkiej Soboty na Warmii był zwy-
czaj rozpalania przed kościołem 
ognisk, z których ogień zabierano 
później do domu. 
 
- Co również zabierano z kościoła 
podczas Wielkiej Soboty? 
- Zabierano również wodę święconą. 
Była ona podawana chorym, doda-
wana do kąpieli dziecka, kropiono 
nią też parę młodą, aby nowożeńcy 
mieli dobre i spokojne życie.  
 
- Z kim wiąże się historia pisanek? 
- Tradycja wiąże pisanki ze św. Mag-
daleną, która ujrzawszy zmartwych-
wstałego Chrystusa pobiegła z tą 
wiadomością do domu, gdzie w spi-
żarni znalazła zabarwione na czer-
wono jajka. Wybiegła z nimi na ulicę 
i zaczęła je rozdawać apostołom.  
W ich rękach jajka zmieniły się  
w żywe ptaki. 
 
- Dziękujemy, że znalazła pani dla 
nas czas i odpowiedziała na nasze 
pytania. 
- Ja również dziękuję za miły wy-
wiad. 

  oprac.  
Natasza Kurzyńska,  

Aleksandra Malik 

Palmy - pachną jak łąka 
w samym środku lata. 

Siada mama przy stole, 
A przy mamie - tata. 

I my. 
Wiosna na nas 

zza firanek zerka, 
a pstrokate pisanki 

chcą tańczyć oberka.{…} 
 

E. SKARŻYŃSKA 

JAK TO NA WARMII I MAZURACH DAWNIEJ BYWAŁO
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Tradycyjnie, na początku mar-
ca, uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. rtm. Witolda 
Pileckiego w Olsztynku przygo-
towali wieczornicę poświęconą 
pamięci żołnierzy niezłomnych  
z okazji Narodowego Dnia Pa-
mięci o Żołnierzach Wyklętych. 
Program został zaprezentowany 
przy współpracy Miejskiego Do-
mu Kultury w Olsztynku.  

 
Spektakl odbył się 3 marca w ki-

nie Grunwald w Olsztynku.  
W spotkaniu wzięli udział miesz-
kańcy Olsztynka oraz wielu zapro-
szonych gości, między innymi pan 
kurator Marek Nowacki, pan bur-
mistrz Mirosław Stegienko, radni 
naszej gminy, przedstawiciele sto-
warzyszeń działających na terenie 
Olsztynka. Wcześniej przedstawie-
nie mogła też oglądać młodzież 
olsztyneckich szkół. Wszystko to 
nie byłoby możliwe bez wsparcia 
pani Katarzyny Waluk, której dzię-
kuję za współpracę i ciepłe przyję-
cie nas w murach kina. 

 
Spektakl "Listy niewysłane" opo-

wiada o losach Witolda i Marii  
Pileckich. Kanwę przedstawienia 
stanowią listy, które pisali do siebie 
Maria i Witold grani w przedsta-
wieniu przez Kornelię Zych i To-
masza Malika z klasy 8a. Historia 
rodziny Pileckich przedstawiona 
została na tle wydarzeń historycz-
nych z okresu wojennego oraz cza-
sów powojennych i sięga też do 
współczesności. Na uwagę zasłu-
guje postać Marii - żony Witolda, 
jej tęsknota i miłość do męża. Dla 
zobrazowania uczuć bohaterki zos-
tały wplecione do spektaklu 
utwory: „Jak zatrzymać te chwile”, 
„Wszystko dla twej miłości” czy 
„Ocalić od zapomnienia” z reper-
tuaru Magdy Umer, które podczas 
spektaklu wykonuje Kornelia 
Zych. Jej wybitny talent wokalny 
pozwolił na dobór dość trudnego 
repertuaru muzycznego. 

 
Ciekawym rozwiązaniem w przed- 
stawieniu jest wplecenie filmu na-
granego przez uczniów grających 
w spektaklu. Film stanowi remi-
niscencję czasów przedwojennych 
historii rodziny Pileckich. Został 
on zrealizowany w Muzeum  
Budownictwa Ludowego w Olsz-

tynku i wspaniale dopełnia całości 
przedstawienia. Serdecznie dzię-
kuję dyrektorowi muzeum, pani 
Ewie Wrochnie, za umożliwienie 
nagrania filmu. Realizacją tej czę-
ści projektu zajął się pan Łukasz 
Antoniak, który zmontował przy-
gotowany przez uczniów i nauczy-
cieli materiał filmowy. Stworzył  
z niego prawdziwe arcydzieło, za 
co serdecznie dziękujemy. Chcia-
łabym też podziękować pani Joan-
nie Malik, która otoczyła nas 
opieką podczas dnia spędzonego 
na planie filmowym w skansenie  
i pomogła nam w nagraniach. 

 
Szczególne miejsce w spektaklu 

zajmuje scena odczytania wyro-
ków na żołnierzy wyklętych. Jest 
to moment mistyczny, który zesta-
wia beznamiętny głos sędziego od-
czytującego kolejne wyroki, w tej 
roli wystąpiła Kornelia Budnicka, 
wypowiedzi osądzanych żołnierzy, 
ich ostatnie słowa oraz głos współ-
czesnego człowieka nie mogącego 
zrozumieć, jak można zabić kogoś 
niewinnego. W tę ostatnią rolę 
wcieliła się Roksana Śmigielska, 
której słowa: „Jak to jest zabić nie-
winnego człowieka?” odgrywają  
w dzisiejszej sytuacji zupełnie inną 
rolę. Całość projektu nosi cechy 
pewnej ponadczasowości. Treści 

zawarte w przedstawieniu są ak-
tualne również dziś i stanowią 
przestrogę, że zło czasów minio-
nych może w każdej chwili powró-
cić. 

 
Scenariusz spektaklu „Listy nie-

wysłane” został napisany przez 
Wiolettę Figielską-Korgul, która 
wraz z Marzeną Obuchowicz  
i Ewą Zarzecką przygotowały  
wieczornicę z uczniami klas 8a, 7a  
i 7b. 

 
Obserwując zgromadzonych na 

spektaklach i młodych, i dorosłych 
odbiorców, można stwierdzić, że 
program bardzo się podobał. 
Uczniowie zebrali wiele pochwał  
i zostali zaproszeni przez panią 
Annę Taraszkiewicz na występ do 
Dobrego Miasta. Tam spektakl 
został zaprezentowany 11 marca  
w miejskiej sali kinowej. Na spot-
kaniu było wielu młodych oraz  
dorosłych odbiorców. Wszystkie 
miejsca na widowni były zajęte. 
Aktorzy zebrali owacje na stojąco, 
a pan burmistrz Jarosław Kowalski 
nie krył wzruszenia i wielkich 
emocji, które wzbudził występ 
uczniów. Wyrażając słowa uznania 
i podziwu w imieniu zebranych, 
pogratulował Olsztynkowi tak 
uzdolnionej młodzieży. 

Z perspektywy czasu mogę 
stwierdzić, że był to wyjątkowy 
czas budowania relacji między 
uczniami. Po czasie pandemii  
i odosobnienia młodzież miała 
okazję wspólnie stworzyć coś nie-
szablonowego. Z pewnością na 
długo pozostanie nam ten „nasz 
czas” w pamięci.  

 
Podsumowując tegoroczną pracę, 

mogę stwierdzić, że młodzi akto-
rzy wykazali się wielką wrażliwo-
ścią. Praca z nimi była dla nas 
wspaniałym przeżyciem. Scena-
riusz powstał w czasie ferii zimo-
wych. Nie do końca było wia- 
domo, czy sytuacja pozwoli nam 
na przygotowanie spektaklu i jego 
wystawienie, dlatego próby roz-
poczęły się dość późno i trwały ty-
dzień. Uczniowie chłonęli wszel- 
kie sugestie, ćwiczyli po kilka ról, 
by zastąpić nieobecnych podczas 
poszczególnych spektakli kolegów. 
Byli wyjątkowo zdyscyplinowani  
i uporządkowani, co dało nam 
wszystkim poczucie spokoju i ra-
dości z osiąganych efektów.  

 
Serdecznie dziękuję tegorocznym 

aktorom, że mogłam z nimi współ-
tworzyć ten wyjątkowy projekt.  

 
WIOLETTA FIGIELSKA-KORGUL

„LISTY NIEWYSŁANE”- SPEKTAKL,  
KTÓRY PORUSZYŁ NIEJEDNO SERCE

SP nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

fot.  Anna Patryucha
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Z ŻYCIA SZKOŁY

Szanowani Państwo, 
 
Pierwszego września 2022 

roku minie 10 lat od utwo-
rzenia w Olsztynku Szkoły 
Muzycznej I stopnia, pro-
wadzonej przez Powiat 
Olsztyński. Jest to możliwe 
m.in. dzięki współpracy  
i wsparciu Gminy Olszty-
nek, która była inicjatorem 
utworzenia w Olsztynku 
pierwszej filii Powiatowej 
Szkoły muzycznej I stopnia. 
W kolejnych latach ślada-
mi Olsztynka poszyły Bar- 
czewo, Biskupiec (2014)  
i Dobre Miasto (2016).  
W tym czasie nasza pla-
cówka zdążyła zadomowić 
się w mieście dając naj-
młodszym możliwość roz-
wijania swoich artystycz-
nych umiejętności. Wielu 
naszych olsztyneckich ab-
solwentów kontynuuje dziś 
naukę w szkołach muzycz-
nych II stopnia. Niektórzy 
zdecydowali już związać 
swoje życie zawodowe  
z muzyką. 

Po niemal dwóch latach 
pandemii, kiedy to naturalna 
u dzieci potrzeba aktywnego 
spędzania wolnego czasu, 
kontaktów z rówieśnikami 
twarzą w twarz była po-
ważnie ograniczona, wra-
camy do normalnego funk-
cjonowania, tak w codzien-
nych aktywnościach jak  
i w edukacji. Niestety, mimo 
zakończonej izolacji, nau-
czania zdalnego, nie zniknął 
problem długich godzin, 
które dzieci i młodzież spę-
dzają przed komputerami 
czy smartfonami. Słyszymy, 
że niektórych coraz trudniej 
od tych urządzeń odciągnąć. 
Dzieci zamykają się w swo-
ich pokojach, odgradzają 
od kontaktu z rówieśnikami, 
rodzicami, rodzeństwem. 
Tym bardziej widzimy ko-
nieczność wspierania dzieci 
przez mobilizowanie ich do 
podejmowania nowych ak-
tywności sportowych, nau-
kowych, artystycznych. 

Jako zawodowi muzycy, 
nauczyciele pracujący  
z dziećmi w szkołach mu-
zycznych widzimy, że kon-
takt dzieci ze sztuką, wspól-

ne muzykowanie, próby, 
występy na koncertach  
i przedstawieniach stały się 
rekomendowanym przez 
specjalistów narzędziem po-
magającym dzieciom pro-
wadzić aktywne i stymulu-
jące wszechstronny rozwój 
życie. Rozumiejąc złożo-
ność problemów, przed któ-
rymi staje współczesny 
świat, staramy się wycho-
dzić naprzeciw wyzwaniom 
nowoczesnej edukacji. 

 
Czynimy to w oparciu  

o wiedzę naukową, wedle 
której korzyści jakie płyną 
z profesjonalnej edukacji 
muzycznej są nieocenione. 
Oto kilka z nich. 

 
1. Wczesne rozpoczęcie 

edukacji muzycznej ma 
wpływ na rozwój części 
mózgu odpowiedzialnych 
za funkcje językowe oraz 
racjonalne myślenie. Ba-
dania pokazały, iż gra na 
instrumencie rozwija pro-
cesy, które wymagają roz-
wiązywania zarówno pro-
blemów matematycznych 
o wysokim stopniu za-

awansowania, jak i pa-
kowania torby szkolnej, 
tak by znalazło się w niej 
wszystko, co jest potrzeb-
ne na dany dzień. 

2. Uczniowie szkół muzycz-
nych uczą się twórczego 
myślenia i rozwiązywania 
problemów poprzez wy-
obrażanie sobie przeróż-
nych rozwiązań odbiega-
jących od zastałych norm 
oraz przyjętych założeń 
wstępnych.  

3. Dzieci mające kontakt ze 
sztuką lepiej radzą sobie 
z pisaniem standardo-
wych testów określają-
cych predyspozycje do 
studiowania na wyższych 
uczelniach. Mają też wy-
raźnie lepsze wyniki  
w szkołach średnich od 
kolegów, którzy nie uczyli 
się w szkołach muzycz-
nych. 

4. Adepci szkolnictwa mu-
zycznego rozwijają swój 
warsztat ucząc się jedno-
cześnie, ile wysiłku wy-
maga niestrudzone zwra-
canie uwagi na szlifowa-
nie szczegółów i jak,  
w odróżnieniu do prze-

ciętnej, wygląda dobrze 
wykonana praca. Te stan-
dardy, zastosowane w pra-
cy, wymagają od uczniów 
nowego poziomu jakości 
i zmuszają ich do inten-
sywniejszego mobilizo-
wania swoich zasobów 
wewnętrznych.  

5. Dzięki edukacji muzycz-
nej, uczniowie poznają 
wartość wytrwałego wy-
siłku w dążeniu do do-
skonałości, a także smak 
nagrody wynikającej  
z ciężkiej pracy. Kształ-
tują też umiejętności pra-
cy zespołowej oraz dys-
cyplinę.  

6. Publiczne występy uczą 
młodych ludzi radzenia 
sobie ze strachem i po-
dejmowania ryzyka. Od-
robina stresu, tremy, na-
pięcia emocjonalnego jest 
zjawiskiem pożądanym  
i często ma miejsce  
w życiu codziennym. Ko-
nieczność radzenia sobie 
z nimi w młodości spra-
wia, iż lęk przed niezna-
nym przestaje stanowić 
problem w późniejszych 
latach. Umiejętność po-
dejmowanie ryzyka jest 
niezbędna, jeśli dziecko 
ma w pełni zrealizować 
swój potencjał. 

 
Jeśli powyższe argumenty 

są dla Państwa przekonujące 
i rozważacie wysłanie dziec-
ka do szkoły muzycznej, 
zachęcam do  zapoznania 
się z odpowiedziami na py-
tania, które często zadają 
nam Rodzice. 

 
Kto może zostać  
uczniem szkoły  
muzycznej I stopnia? 
Dzieci i młodzież w wieku 
6-16 lat, które otrzymają 
pozytywny wynik z testu 
badania uzdolnień muzycz-
nych. Odbędzie się on 4 
czerwca 2022 r. w siedzibie 
Szkoły. Szczegóły na: 
www.umuzykalniamy.pl lub 
pod numerem: 530 372 375 
lub 89 523 72 11   
 
Jak wygląda badanie  
uzdolnień muzycznych? 
Spotkanie przebiega w przy-
jaznej dziecku atmosferze. 
Dziecko zostanie poproszo-
ne o wykonanie kilku pro-
stych zadań, badających 
m.in. poczucie rytmu, słuch 
muzyczny. Wykwalifikowa-
ni pedagodzy pomogą też 

w doborze instrumentu.  
W chwili zdawania do Szko-
ły nie jest wymagana umie-
jętność gry na żadnym  
instrumencie. Spotkanie 
trwa ok. 10-15 minut. Jeśli 
chcesz, możesz skorzystać 
z bezpłatnych zajęć przy-
gotowawczych, organizo-
wanych w naszej Szkole. 
 
Ile kosztuje nauka?  
Nauka w szkole muzycznej 
jest bezpłatna.  
 
Kim są nauczyciele? 
To wyłącznie profesjonalni 
muzycy, absolwenci wyż-
szych uczelni muzycznych, 
koncertujący soliści i ka-
meraliści, członkowie or-
kiestr symfonicznych. 
 
Czy lekcje nie będą  
kolidować z nauką  
w zwykłej szkole?  
Nie. Zajęcia odbywają się 
po południu. W klasie 
pierwszej są to 4 godziny 
lekcyjne tygodniowo. 
 
Czy dziecko będzie  
musiało pracować  
samodzielnie w domu? 
Tak. Podobnie jak w innych 
dziedzinach, prócz zajęć  
w szkole konieczna jest sys-
tematyczna samodzielna 
praca z instrumentem.  Pod-
powiemy Wam, jak wspie-
rać dziecko w codziennym 
ćwiczeniu i przygotowaniu 
do występów. Pamiętajcie, 
dzieci uczą się i występują 
przede wszystkim dla Was! 
 
Nie znam się na muzyce.  
Czy będę potrafił pomóc  
mojemu dziecku?  
Tak! Podpowiemy, jak to 
robić! 
 
Nie mamy w domu  
instrumentu! 
Większość instrumentów 
muzycznych można zakupić 
w przystępnych cenach. Po 
przyjęciu dziecka do Szkoły 
pomożemy Ci w jego wy-
borze i zakupie. 

 
Do zobaczenia na prze-

słuchaniach wstępnych! 
 

JANUSZ CIEPLIŃSKI 
Dyrektor Samorządowej 

Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Dywitach  

w Powiecie Olsztyńskim  
z Filiami w Olsztynku 
Barczewie, Biskupcu  

i Dobrym Mieście

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach

GRAJ Z NAMI!



Marzaneczka” w wykonaniu dzieci 
z grupy III i VI, w której przed-
stawiono zwyczaj topienia Ma-
rzanny.  

Nie zabrakło także gier i zabaw 
związanych z różnymi porami 
roku. Przedszkolaki bardzo ładnie 
odpowiadały na pytania i wymie-
niały oznaki wiosny. Wspólnie 
śpiewały piosenki o tematyce wio-
sennej: „Maszeruje wiosna”, „Pan-
na Marzaneczka”, „Wiosna ra-
dosna”. Rozwiązywały też zagad-
ki, układały puzzle, brały udział 
w wesołych zabawach muzycz-
no-ruchowych. 

Aby podkreślić charakter tego 
dnia, przedszkolaki były ubrane 
na zielono, a każda grupa wyko-

nała piękne prace plastyczne 
przedstawiające „Pannę Marzan-
nę”. Tego dnia założyliśmy rów-
nież kolorowe skarpetki na znak 
solidarności z osobami z Zespołem 
Downa. Pierwszy Dzień Wiosny 

dostarczył wszystkim dużo radości, 
wielu przeżyć i satysfakcji.  

Po takim powitaniu mamy na-
dzieję, że Wiosna zagości u nas 
na dobre. 

ANNA WACHOWSKA
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21 marca wszystkie dzieci z naszego 
przedszkola świętowały Pierwszy Dzień 
Wiosny. Chcieliśmy, żeby zapoznały się 
one z tradycją żegnania Zimy i witania 
Wiosny. Uświadomiły sobie zmiany za-
chodzące w przyrodzie wiosną. Ważna 
też była integracja dzieci przy wspólnej 
zabawie. 

Uroczystość powitania Wiosny roz-
poczęła się od inscenizacji pt. „Panna 

Pierwszy Dzień Wiosny
Przedszkole Miejskie w Olsztynku

“Wiosna – cieplejszy wieje wiatr, 
Wiosna – znów nam ubyło lat, 

Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy. 
Śpiewa skowronek nad nami, 

Drzewa strzeliły pąkami, 
Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty…  

 
Michał Bobrowski (Skaldowie) 

„Każdy ma coś, co może 
dać innym” – te słowa 
Barbary Bush, doskonale 
odzwierciedlają działania 
Szkolnego Koła Wolonta-
riatu przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Wa-
plewie.  

 
Zarówno uczniowie, jak  

i przedszkolaki, na bieżąco 
biorą udział we wszelkiego 
rodzaju akcjach i zbiórkach. 
Życie uczy nas, że nie wszy-
stko da się zaplanować. Cza-
sem spontanicznie, tu i te-
raz, potrzebna jest pomoc  
i wsparcie. I na naszych 
wolontariuszy zawsze mo-
żemy liczyć, bo mamy 
wspaniałe dzieci, wspaniałą 
młodzież, a także rodziców, 
którzy przecież swoją 
postawą inspirują własne 

pociechy do angażowania 
się oraz podejmowania wy-
zwań. 

W ostatnim czasie dosta-
liśmy ogromne wsparcie or-
ganizując zbiórkę dla po-
trzebujących uchodźców  
z Ukrainy, za co serdecznie 
dziękujemy. Nasza akcja 
nie kończy się. Trwa cały 
czas, póki będzie taka po-
trzeba. Wolontariusze z klas 
siódmych i ósmych rów-
nież dwukrotnie odwiedzili   
Ośrodek Wypoczynkowy  
„Rewita” w Marózie, gdzie 
wszyscy pomagaliśmy  
w segregowaniu i porząd-
kowaniu odzieży dla na-
szych potrzebujących są-
siadów ze wschodu. Było 
to nie tylko nowe doświad-
czenie, ale także okazja do 
nawiązania nowych relacji.  

W pomoc zaangażowali 
się również przedstawiciele 
naszej Rady Rodziców. Zos-
taliśmy bardzo ciepło przy-
jęci przez pracowników 

ośrodka, za co również ser-
decznie dziękujemy. 

Kolejna akcja, w jakiej 
ostatnio wzięliśmy udział 
to „Kartka dla Rodaka”,  

w którą w tym roku zaan-
gażowały się nasze przed-
szkolaki. Dzieci włożyły 
całe swoje serca przygoto-
wując kartki wielkanocne. 
Wierzymy, że nasze życze-
nia sprawią radość Polakom 
mieszkającym poza grani-
cami kraju. 

Działamy dalej, realizuje-
my nasze plany i wspieramy 
bieżące akcje pomocy. Wie-
rzymy, że doświadczanie 
wolontariatu doskonale 
przygotowuje młodego czło-
wieka do zaangażowanego, 
owocnego i pełnego życia, 
którego wszyscy chcemy 
dla naszych podopiecznych. 

 
HANNA CIEŚLA

Pomagamy
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie

fot. Dorota Malinowska
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Wiosna, to piękna pora 
roku. Świat budzi się do 
życia, a przyroda zachęca 
do spacerów i aktywności 
na świeżym powietrzu. Pani 
Wiosna odwiedziła również 
Katolicką Szkołę Podsta-
wową w Olsztynku. Ubrana 
w piękną kwiatową sukienkę 
z wiankiem na głowie roz-
dawała wszystkim uśmiechy 
i słodkości. Wraz z jej na-
dejściem w naszej szkole 
wiele się działo... Braliśmy 
udział w prelekcji pt. “Mały 
tropiciel przyrody” zorga-
nizowanej przez Nadleśnic-
two Olsztynek. Dzięki tym 
niezwykle ciekawym infor-
macjom nie będziemy mieć 
już wątpliwości co jest śla-
dem, a co tropem zwierząt, 
gdy udamy się na wiosenny 
spacer do lasu. Mieliśmy 
okazję dotknąć śladów po-
zostawionych przez wilka, 
łosia, jelenia, wiewiórkę, 
jeża oraz inne zwierzęta leś-
ne. To była prawdziwa daw-
ka wiedzy. 

Uczniowie klas I-III wzięli 
udział w wewnątrzszkolnym 
konkursie recytatorskim 

“Brzechwa i Tuwim Dzie-
ciom”. Konkurs miał for-
mę prezentacji dowolnego 
utworu poetyckiego pisarzy. 
Nasi Uczniowie w niena-
ganny sposób zaprezento-
wali wiersze przygotowu-
jąc rekwizyty, strój, dbając  
o interpretację utworu oraz 
gest sceniczny. Jury miało 
naprawdę trudne zadanie. 
Po wyłonieniu zwycięz- 
ców każdy otrzymał dyplom  
i nagrodę. 

Gościliśmy Teatr Form 
Korzunowicz z Olsztyna, 
który zaprezentował nam 

spektakl pt. “Legendy War-
mii”. Z zaciekawieniem 
oglądaliśmy przedstawienie 
z wykorzystaniem lalek cie-
niowych o pięknej Warmii 
i odważnym księciu. Po 
spektaklu braliśmy udział 
w warsztatach. Nauczyliśmy 
się jak zrobić cienie na ścia-
nie przy pomocy rąk. Do-
wiedzieliśmy się jak po-
wstają lalki cieniowe i skąd 
się wzięły. 

Wiosna przyniosła do nas 
również trochę kolorów  
w postaci zdrowej żywności. 
Braliśmy udział w warsz-
tatach kulinarnych. Robi-
liśmy apetyczne, piękne  
i kolorowe wiosenne ka-
napki, zdrowe hamburgery 
oraz sałatki owocowe. Za-
pach unosił się w całej szko-
le, a my z wielkim zaanga-
żowaniem i apetytem kosz-
towaliśmy wiosenne sma-
kołyki. 

Jak widać wiosna nie  
próżnuje, a wraz z nią Ka-
tolicka Szkoła Podstawowa. 
Dziękujemy. 

KATOLICKA SP  
W OLSZTYNKU 

Wiosna w Katoliku
Katolicka SP im. św. Jana Pawła II w Olsztynku

 W poniedziałek 14 mar-
ca w szkole im. Jana Pawła 
II w Waplewie obchodzi-
liśmy Dzień Matematyki.  

Przygotowania trwały 
kilka dni. W tym roku 
uczniowie klas 4-8 two-
rzyli zwierzątka  z origami 
modułowego. Ich młodsi 
koledzy z klas I-III do-
skonalili technikę składa-
nia brył z jednej kartki. 
Powstały piękne figurki, 
które zaprezentowane zos-
tały na małej wystawie, 
obok której uczniowie za-
mieścili również cieka-
wostki o powstałych zwie-
rzętach.  

Wszyscy przekonali się, 
jak ważna jest precyzja 
składania i praca zespo-
łowa. 

Tego dnia nie zapomnie-
liśmy również o grach  
i zabawach matematycz-
nych oraz o najsłynniejszej 
liczbie, czyli liczbie Pi. 
Powstały okręgi bez uży-
cia cyrkla, samodzielne 
obliczenia liczby Pi, ko-
lorowanki „miasta Pi”,  
a w klasie piątej, Nadia 
zorganizowała słodki po-
częstunek - ciasteczka  
z cyframi rozwinięcia  
Ludolfiny.  

Drodzy uczniowie, miło 
było oglądać tego dnia 
Wasze uśmiechnięte twa-
rze. Dziękuję wszystkim 
nauczycielom zaangażo-
wanym w organizację 
Dnia Matematyki.  

AGNIESZKA  
JABŁONOWSKA 

Dzień Matematyki
Zespół S-P w Waplewie
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Kino “Grunwald”  
zaprasza!  

OLSZTYNEK, ul. Grunwaldzka 2,  

tel. 501 067 763 
Za duży na bajki 

/ Familijny /  
Bunkier strachu 

/ Horror /   
Fantastyczne zwierzęta:  
Tajemnice Dumbledore'a 

/ Familijny / Fantasy / Przygodowy /  
Doktor Strange  

w multiwersum obłędu 
/ Fantasy / Przygodowy /

www.kino.olsztynek.com.pl
sprawdź repertuar na
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Od wielu lat działalność biblioteki 
nie ogranicza się tylko do udo-
stępniania zbiorów i wypożyczania 
książek. Organizujemy spotkania 
i warsztaty, uczestniczymy w róż-
nych szkoleniach i przedsięwzię-
ciach gminnych.  

 
W ramach współpracy z Uniwer-

sytetem Trzeciego Wieku w Olsztyn-
ku udostępniamy raz w tygodniu Pa-
niom z Sekcji Literackiej pomiesz-
czenie czytelni. Nasza koleżanka 
Jola co tydzień prowadzi w olszty-
neckiej Wieży Ciśnień zajęcia z Sek-
cją Rękodzielniczą UTW. Wkrótce 
na naszej stronie internetowej 
(www.bibliotekaolsztynek.pl) udo-
stępnimy zakładkę dotyczącą dzia-
łalności Uniwersytetu. 

W czytelni dla dorosłych, raz  
w miesiącu, spotyka się Dyskusyjny 
Klub Książki. Bezdyskusyjnie jest 
to grupa osób, które lubią czytać  
i rozmawiać o literaturze. Podczas 
spotkań można poznać nowych au-
torów i gatunki literackie. Dzięki 
Klubowi biblioteka może gościć zna-
nych pisarzy.  

W wypożyczalni dla dorosłych  
i czytelni prezentowane są wystawy 
okolicznościowe związane z obcho-
dami rocznicowymi, literackimi, his-
torycznymi, wystawy prezentujące 
twórczość plastyczną, literacką twór-
ców regionalnych. Aktualna wystawa 
to prace uczestniczek Dziennego 
Domu Senior + działającego przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Olsztynku. 

Cyklicznie organizujemy warsztaty 
świąteczne dla dorosłych. 23 marca 
uczestniczki takich zajęć robiły piękne 
wianki. Wianek wielkanocny, to jedna 
z tych dekoracji, które nigdy się nie 
znudzą. Można nimi ozdobić drzwi, 
ściany, stoły i ozdoby wielkanocne, 
dodając im niepowtarzalnego cha-
rakteru. Podstawą wianka były dary 
natury, które można znaleźć wiosną 

na spacerze, czyli młode gałązki 
brzozy, bazie, winorośl czy barwinek. 
Postawiliśmy na rustykalne, naturalne 
dodatki: jajeczka, piórka i wstążeczki 
z juty. Uczestniczki warsztatów pra-
cowały z zapałem, czego efektem 
były piękne dekoracje wielkanocne. 
Tradycja wykonywania wianków na 
różne okazje przyjęła się w naszej 
bibliotece. Dlatego planujemy kon-
tynuować ten zwyczaj organizując 
w przyszłości kolejne warsztaty świą-
teczne. 

Wspieramy również inicjatywy 
olsztyneckich szkół. 4 marca, w bib-
liotece Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Rotmistrza Witolda Pileckiego odbył 
się Szkolny Konkurs Czytelniczy 
dla Klas III pn. ,,Wiersze Jana Brzech-
wy bawią i uczą”. Podczas spotkania 
dzieci miały do wykonania 9 zadań 
o różnorodnym stopniu trudności, 
w tym: krzyżówka, puzzle, rebusy, 
zagadki. Nad prawidłowym przebie-
giem rozgrywek czuwała komisja, 
w skład której weszli nauczyciele 
bibliotekarze ze Szkoły oraz nasza 
koleżanka Jolanta Ponczkowska. 

 
Dużo dzieje się też w oddziale dla 

dzieci. Z okazji Walentynek Pani 
Kamila zorganizowała tematyczne 
warsztaty. Duży odzew i zaintereso-
wanie przełożyły się na udział w za-
jęciach 6-ciu klas (115 osób) z olszty-
neckich szkół i przedszkoli. Oprócz 
warsztatów prowadzimy też lekcje 
biblioteczne. W ostatnim czasie sko-
rzystała z takiej możliwości klasa  
z Katolickiej Szkoły Podstawowej 
im. Św. Jana Pawła II.  W spotkaniu 
pod hasłem „Nie wstydź się języka  
i zajrzyj do słownika” uczniowie 
dowiedzieli się m.in. jakie są rodzaje 
słowników i co możesz w nich zna-
leźć. Wyszukiwaliśmy hasła, związki 
frazeologiczne, synonimy i antonimy.  

W oddziale działają również stałe 
formy zajęć. W każdy poniedziałek 
spotykamy się na „Czytaniu bajaniu”. 

Czytamy bajki i baśnie dla dzieci, 
prowadzimy zajęcia plastyczne i ma-
nualne, a wszystko oczywiście  
w formie zabawy. Natomiast w środy 
z naszej oferty korzystają najmłodsi 
czytelnicy. Spotkania w Klubie Ma-
lucha są świetną zabawą, ale też 
okazją do rozwoju ruchowego i ma-
nualnego. Dzieci mają też okazję do 
przebywania z rówieśnikami i inte-
grację poprzez różne gry i zabawy. 
Podczas stałych zajęć i wizyt grup 
szkolnych Pani Kamila wykorzystuje 
też teatrzyk Kamishibai. Zachęca on 
do czytania i pomaga zapoznać się  
z różnymi rodzajami ilustracji oraz 
oswoić się z opowiadaniem za po-
mocą obrazu. 

W naszej bibliotece funkcjonuje 
akcja „Mała książka - wielki czło-
wiek”, która przypomina o korzy-
ściach wynikających ze wspólnego, 
rodzinnego czytania już od pierw-
szych miesięcy życia dziecka.  
Żeby zdobyć bezpłatną Wyprawkę  
Czytelniczą wystarczy przyjść do  
biblioteki z dzieckiem i założyć kartę 
biblioteczną. Dodatkowo dzieci za 
każdą wizytę w bibliotece zbierają 
naklejki na specjalnej karcie. Po 
uzbieraniu kompletu naklejek otrzy-
mują specjalny dyplom akcji „Mała 
Książka –Wielki Człowiek” oraz 
drobny upominek od biblioteki. Kam-

pania społeczna „Mała książka - 
wielki człowiek” została dofinanso-
wana przez Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. 

Zachęcamy do śledzenia naszych 
działań w mediach społecznościo-
wych i na naszej stronie internetowej, 
a przede wszystkim zapraszamy do 
odwiedzenia biblioteki! 

 
MBP OLSZTYNEK

Nie tylko lektura
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku

Warsztaty Wielkanocne w olsztyneckiej Wieży Ciśnień / fot. MBP Olsztynek

Ciepłych i pełnych pokoju 
Świąt Wielkiej Nocy, 
a także wielu radości  
i satysfakcji w życiu  
zawodowym  
i prywatnym

Helena z dyplomem Małego  
Czytelnika  / fot. MBP Olsztynek

Zdrowych i pogodnych  
Świąt Wielkanocnych  

przepełnionych wiarą,  
nadzieją i miłością.  

Radosnego, wiosennego  
nastroju oraz serdecznych  

spotkań w gronie  
najbliższych. 

życzą  
Radni Młodzieżowej  

Rady Miejskiej w Olsztynku

Wesołego Alleluja! 

życzy  
Miejska  
Biblioteka  
Publiczna  
w Olsztynku



Nr 2 (274) Kwiecień 2022 r. Strona 31

TRÓJKOLOROWE  
FASZEROWANE 
JAJKA: 
 
• 12 jaj ugotowanych na  

twardo 
• 100 g twarożku  

kremowego naturalnego 
• 1 łyżeczka chrzanu 
• 2 łyżki żurawiny ze słoika 
• szczypta mielonej papryki 
• 100 g twarogu lub sera  

koziego 
• kilka oliwek 
• 1 łyżka natki pietruszki 

posiekanej 
• majonez 
• kiwi 
• czosnek 2 ząbki 
• łyżeczka musztardy  

sarepskiej lub dijon 
• szczypta szafranu 
• 2 łyżki śmietany 
• sól do smaku 
• szczypiorek 
 
Ugotowane i obrane jajka 
rozciąć wzdłuż i wyjąć żółt-
ka. 

 
FARSZ RÓŻOWY 
Twarożek wymieszać z ły-
żeczką chrzanu, żurawiną  
i mieloną papryką. Napełnić 
połówki jajek i udekorować 
żurawiną oraz listkami piet-
ruszki. 
 
FARSZ  
BIAŁO-ZIELONY 
Ser kozi wymieszać z posie-
kaną natką, szczypiorkiem  
i 2 łyżeczkami majonezu. 
Posolić do smaku. Napełnić 
połówki jajek i udekorować 
kiwi oraz szczypiorkiem. 
 
FARSZ ŻÓŁTY 
Żółtka jajek utrzeć ze śmie-
taną, musztardą, czosnkiem 
przeciśniętym przez praskę 
oraz szczyptą szafranu. Po-

solić do smaku. Udekoro-
wać. 
 
RYBA W ŚMIETANIE  
I ZIOŁACH: 
 
• 4 porcje filetów z dorsza 
• cytryna 
• 500 g masła klarowanego 
• 1 łyżka mąki 
• 250 ml śmietanki 30% 
• 50 ml białego wytrawnego 

wina 
• natka pietruszki 
• czerwony pieprz 
• sól 
 
Umyte I osuszone filety 
skropić sokiem z cytryny, 
oprószyć solą i odstawić na 
15 min. Usmażyć na złoto 
na maśle. Na łyżce masła 
przesmażyć łyżkę mąki. 
Wlać zimną śmietankę, 
dodać wino i gotować, aż 
sos zgęstnieje. Przyprawić 
solą i pieprzem. Wymieszać 
z posiekaną pietruszką. 
Przygotowanym sosem po-
lać rybę. Podawać z ryżem  
i zieloną sałatą.  
 
TARTALETKI  
Z KREMEM  
I OWOCAMI: 
 
Ciasto 
• 300 g mąki krupczatki 
• 200 g masła 
• 100 g cukru pudru 
• 2 żółtka 
• szczypta soli 
 
Mąkę przesiewamy do mis-
ki, dodajemy posiekane 
masło, cukier i szczyptę soli. 
Wszystko łączymy dodając 
żółtka. Zagniecione ciasto 
odkładamy do lodówki na 
około 30 min. Foremki do 
tartaletek smarujemy ma-
słem. Schłodzone ciasto roz-
wałkowujemy na grubość 
ok. 5 mm. Wykładamy w fo-
remki. Nakłuwamy widel-
cem i pieczemy na złoty 
kolor około 15 min. w 200 
stopniach. 

Krem 
• 400 ml śmietany  

kremówki 36% 
• 200 g białej czekolady 
• 150 g serka mascarpone 
 
Czekoladę rozpuszczamy  
w kąpieli wodnej. Śmie-
tankę schładzamy i ubijamy 
z serkiem mascarpone. Do 
masy powoli dodajemy lek-
ko ostudzoną czekoladę. 
Ostudzone tartaletki wypeł-
niamy kremem. Na wierzch 
układamy borówki, trus-
kawki lub inne owoce. 
 
ZRAZY ZAWIJANE  
Z GRZYBKIEM: 
 
• 1 kg wołowiny 
• 10 sztuk suszonych  

grzybów 
• 10 plastrów boczku  

wędzonego 
• 2 duże ogórki konserwowe 
• 4 łyżki musztardy dijon 
• masło klarowane  

do podsmażenia 
• sól, pieprz do smaku 
• 1 łyżka mąki 
 
Wołowinę kroimy w po-
przek włókien na 8 plastrów. 
Rozbijamy dokładnie tłucz-
kiem. Obsypujemy solą, 
pieprzem i na jednej stronie 
smarujemy musztardą. Na-
stępnie na musztardę ukła-
damy plasterek boczku, 
kawałek ogórka i namoczo-
nego grzybka. Zawijamy  
i spinamy wykałaczką.  
Zrazy smażymy na maśle na 
złoty kolor z każdej strony. 
Usmażone zrazy wkładamy 
do garnka i zalewamy wodą 
po namoczonych suszonych 
grzybach. Dusimy na wol-
nym ogniu około godziny 
(do miękkości).  
Zagęszczamy sos 1 łyżką 
mąki rozrobionej w 1/3 
szklanki wody. Doprawiamy 
do smaku.  
Podajemy z  kaszą lub ziem-
niakami i ulubioną surówką. 
 

ŻUREK  
WIELKANOCNY: 
 
• 50 g wędzonego boczku  
• 500 ml żuru 
• 3 pętka białej kiełbasy 
• majeranek 
• sól, pieprz 
• chrzan 2 łyżki 
• 150 ml śmietany 18% 
• 4-5 jajek ugotowanych  

na twardo 
• czosnek 3 ząbki 
 
Żur wlewamy do garnka, 
dolewamy ok. 700 ml wody. 

Dodajemy rozgnieciony 
czosnek i białą kiełbasę.  
Doprawiamy majerankiem, 
solą i pieprzem. Gotuje- 
my ok. 20 min. Następ- 
nie doprawiamy śmietanką  
i chrzanem. Wyjmujemy 
kiełbasę z zupy i kroimy na 
plastry. Na patelni podsma-
żamy na skwarki boczek 
wędzony. Podajemy z jaj-
kiem na twardo i kiełbaską 
oraz okraszamy zasmażo-
nym boczkiem. 
 
SAŁATKA  
WIELKANOCNA  
WARSTWOWA: 
 
• 0,5 kg buraków  

czerwonych ugotowanych 
• 0,5 kg piersi z kurczaka  

opanierować i usmażyć 
• 2 pęczki rzodkiewki  

pokrojonej w plasterki 
• 1 cebula pokrojona  

w drobną kostkę 
• kiełki roszponki,  

rzodkiewki, buraka  
lub inne kolorowe 

• majonez 
• puszka zielonego groszku 
• 8 jaj przepiórczych  

ugotowanych na twardo 
• roszponka lub rukola 

Marynata 
• 1 szklanka wody 
• ¼  szklanki octu  

jabłkowego 
• 1 łyżeczka soli 
• 1 łyżeczka cukru 
• pieprz, liść laurowy 
 
Buraczki w skórce ugoto-
wać na półtwardo. Obrać je, 
przekroić na 4 części i wło-
żyć do marynaty. Zagotowu-
jemy buraki w marynacie  
i odstawiamy do wystygnię-
cia. Następnie tarkujemy na 
grubych oczkach.  
W szklanym głębszym na-
czyniu kolejno układamy: 
• starte buraczki 
• majonez cienko  

rozsmarowany 
• cebulka w kosteczkę 
• majonez cienka warstwa 
• kurczak pokrojony  

w kostkę 
• majonez cienka warstwa 
• groszek konserwowy 
• majonez cienka warstwa 
• jajka na twardo 
• sałata roszponka  

lub rukola 
• rzodkiewka cieniutkie  

plastry 
• jajka przepiórcze 
• kiełki kolorowe 
 
Sos bazyliowy 
• 200 ml majonezu 
• pęczek bazylii świeżej 

(wedle uznania) 
• 1 łyżeczka soku z cytryny 
• pieprz do smaku 
 
Oberwane świeże listki  
bazylii blendujemy z majo-
nezem i sokiem z cytryny. 
Doprawiamy pieprzem. Do-
skonały dodatek do wielka-
nocnych potraw. 
 
 

Z okazji Świąt  
Wielkanocnych składam 

Państwu najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia,  

szczęścia i spokoju. 
 
 

EWA WARAKSA 

Kulinarny kącik  Ewy

EWA WARAKSA

Przed nami Święta Wielkanocne. Wiosna w pełni, spacery w słońcu, smakołyki na talerzu. Jakież byłyby one piękne, 
gdyby nie wojna u naszych sąsiadów, budząca niepokój w Nas o nadchodzące jutro. Mimo wszystko musimy żyć 
normalnie. Organizować święta, niekiedy w powiększonym gronie, goszcząc w naszych domach sąsiadów ze wschodu. 
Zachęcam, aby w geście solidarności z Ukrainą, na naszych świątecznych stołach pojawił się jakiś drobny akcent. Jeśli 
mamy możliwość, zróbmy święta razem. Wymieńmy się przepisami i poznajmy ich tradycyjne potrawy.  

Oczywiście na naszych stołach nie może zabraknąć żurku, jajek faszerowanych, mazurków, pasztetów itp. Moimi  
propozycjami w tym numerze ALBO są: 
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Okres przygotowawczy 
przebiegał zgodnie z pla-
nem. Zespół seniorów od 
15-tego stycznia trenował 
3 razy w tygodniu na 
obiektach w Olsztynku. 
Rozegraliśmy 9 sparingów 
z drużynami z różnych lig 
i o różnej charakterystyce. 

Wyniki: Sokół Ostróda 
0:6, Mrągowia Mrągowo 
2:1, Pisa Barczewo 4:1, 
DKS Dobre Miasto 1:2, 
Warmia Olsztyn 2:3, Sto-
mil Olsztyn CLJ U17 8:3, 
Polonia Iłowo 4;2, LKS 
Różnowo 4:4, Naki Olsz-
tyn 4:2. 

W drużynie nastąpiło 
kilka ruchów kadrowych. 
Z zespołu odeszli: Piotr Żó-
rański – Warmia Olsztyn – 
transfer definitywny, Do-
minik Szymczyk – Warmia 
Olsztyn – powrót z wypo-
życzenia, Błażej Malinow-
ski – Sokół Ostróda – trans-
fer definitywny, Jan Woj- 
ciechowski i Daniel Mikla-
szewski – nie wznowili tre-
ningów. 

Natomiast szeregi na-
szego Klubu zasilili: Rafał 
Wawrzyniak – Start Ni-
dzica – skrzydłowy – wy-
pożyczenie do końca se-
zonu, Wojciech Wachowski 
– Tarnovia Tarnowo Pod-
górne – obrońca – wypo-
życzenie do końca sezonu, 
Damian Lewandowski – 
MKS Jeziorany – środ-
kowy pomocnik/obrońca – 
transfer definitywny. 

Przed rundą wiosenną  
rozegraliśmy spotkanie  
w ramach Wojewódzkiego  
Pucharu Polski. 13 marca  
na sztucznej nawierzchni  
w Mławie ulegliśmy Ro-
mincie Gołdap 0:2.  

Ligowe zmagania roz-
poczęliśmy zwycięstwami 
z Drwęcą Nowe Miasto 
Lubawskie (2:0) i Ewin-
gami Zalewo (2:0) oraz re-
misem z Tęczą Miłomłyn 
(0:0). Po 19 kolejkach zaj-
mujemy pierwsze miejsce 
w tabeli z dorobkiem 46 
punktów. 

MKS 

w Olimpii? 
Co słychać  

fo
t. 
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na
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W rundę wiosenną Warmińsko-
Mazurskiej B klasy Agricola Mier-
ki wchodzi z nowym trenerem  
i strojami, w odświeżonym składzie 
oraz z dużym zapałem.  

Drużyna z Mierek przygotowuje 
się do rundy rewanżowej pod okiem 
początkującego w nowej roli trenera 
Roberta Szelugowskiego. W trenin-
gach przygotowawczych biorą udział 
wszyscy zawodnicy, którzy wy-
stępowali w rundzie jesiennej. Nie 
zabraknie także nowych twarzy.  
W 2022 roku do dyspozycji zawod-
ników będą nowe stroje w żółto-
czarnych barwach.  

Agricola ma zaplanowane gry kon-
trolne. Pierwsze spotkanie odbyło 
się 26 marca z wyżej notowanym 
rywalem UKS Senior Świątki. Spot-
kanie zakończyło się wynikiem 4:1 
dla Świątek., Nie oddaje on  jednak 
przebiegu spotkania. Trzeba za-
uważyć, że drużyna rywali rozegrała 
wcześniej kilka sparingów, a trener 
nie miał do dyspozycji wszystkich 
zawodników.  

Duże nadzieje wiążemy z rundą 
wiosenną licząc na wiele okazji do 
świętowania. Ligę rozpoczynamy 
od wyjazdowego meczu z drużyną 
z Dąbrówna, który odbędzie się  
w dniach 23-24 kwietnia. Spotkanie 
na jesieni nie ułożyło się dobrze dla 
naszych zawodników i zakończyło 
się wynikiem 9:2 dla gości. Teraz 
zawodnicy z Mierek na pewno będą 
chcieli się zrewanżować. Naszych 
piłkarzy będzie można zobaczyć 
także w weekend 7-8 maja podczas 
meczu z drużyną Mewa Smykowo.  

 
Przygotowania trwają również na 

boisku. W ostatnim czasie zostały 
wykonane prace związane z ulepsze-
niem płyty boiska, w tym aeracja  
i piaskowanie. W planach jest jeszcze 
nawożenie, dosianie trawy i szczot-
kowanie boiska. W tym miejscu kie-
rujemy podziękowania do MKS 
Olimpii Olsztynek, Janusza Komudy 
i Jana Piaseckiego za wsparcie  
i udostępnienie sprzętu. Dziękujemy 
też Pawłowi Nowickiemu, Krystia-

nowi Koper, Mateuszowi i Barto-
szowi Piaseckim za pomoc przy pra-
cach.  

W 2021 roku nasze stowarzyszenie 
otrzymało dotację ze środków gminy 
Olsztynek na utrzymanie i prowa-
dzenie drużyny sportowej działającej 
w ramach WTKS Mierki. Środki 
zostały rozliczone. W tym roku po-
nownie złożyliśmy wniosek do gminy 
Olsztynek o dotację na 2022 rok, 
ale także do Starostwa Powiatowego 
w Olsztynie. Na przełomie czerwca 
i lipca planujemy zorganizować  

w Mierkach Powiatowy Turniej Dzi-
kich Drużyn. Aktualnie czekamy na 
rozstrzygnięcia konkursów. 

Nasze Stowarzyszenie wsparli rów-
nież: Sołectwo Mierki, Nadleśnictwo 
Nowe Ramuki, Restauracja Ratu-
szowa, Urszula Parchanowicz, Zbig-
niew Krawczyk i Marcin Kalbarczyk. 
Dziękujemy serdecznie! 

 
Zapraszamy wszystkich na mecze 

i zachęcamy do kibicowania Agri-
coli! 

MICHAŁ MAJEWSKI

Agricola Mierki  
- wieści z boiska 

SPORT

17      19 III       15:00      MKS Olimpia Olsztynek       2 : 0   KS Drwęca Nowe Miasto 
                                                                                                  Lubawskie  
18      26 III      15:00      KS Ewingi Zalewo                0 : 2   MKS Olimpia Olsztynek 
19      2 IV        16:00      MKS Olimpia Olsztynek       0 : 0   LKS Tęcza Miłomłyn  
20      9 IV        16:00      GLKS Szeląg Kormoran       - : -     MKS Olimpia Olsztynek
                                         Zwierzewo 
21      16 IV      16:00      MKS Olimpia Olsztynek       - : -     GSZS Delfin Rybno  
22      23 IV      16:00      KS Polonia Pasłęk                 - : -     MKS Olimpia Olsztynek  
23      30 IV      16:00      MKS Olimpia Olsztynek       - : -     LKS Płomień Turznica  
24      8 V          14:00      GKS Grunwald Gierzwałd    - : -     MKS Olimpia Olsztynek  
25      14 V        16:00      MKS Olimpia Olsztynek       - : -     MKS Miłakowo  
26      21 V        16:00      MKS Start Nidzica                - : -     MKS Olimpia Olsztynek  
27      28 V        17:00      MKS Olimpia Olsztynek       - : -     KS Unia Susz  
28      4 VI        16:00      LZS Czarni Rudzienice         - : -     MKS Olimpia Olsztynek  
29      11 VI       17:00      MKS Olimpia Olsztynek       - : -     GKS Ossa Biskupiec  
30      18 VI      17:00      KS Radomniak Radomno      - : -     MKS Olimpia Olsztynek 

kol.    data        godz.      spotkanie

Terminarz rozgrywek MKS Olimpii Olsztynek / klasa okręgowa, grupa 2

Jak przekazać 1% podatku? To bardzo proste! Wystarczy na rocznym zeznaniu podat-
kowym (PIT-28, 36, 37, 38 lub 39) wpisać numer KRS Warmińsko-Mazurskiego Związku 
Piłki Nożnej 0000086043 oraz nazwę swojego KLUBU.
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Luty przyniósł nam ko-
lejną odsłonę Pucharu 
DFN, która tym razem od-
była się w Kwidzynie.  

 
Nasz klub reprezentowała 

debiutancka ekipa kadetów 
w składzie: Grzegorz Przy-
gódzki, Lena Przygódzka  
i Kostek Chojnacki. Dla 
młodych wojowników był 
to start na „zdobycie do-
świadczenia” i absolutnie 
nikt nie oczekiwał od nich 
konkretnych rezultatów. Ja-
kież było zaskoczenie kadry 
trenerskiej, kiedy dzieciaki 
pokazały, że mogą konkuro-
wać ze swoimi zdecydowa-
nie bardziej doświadczony- 
mi rówieśnikami. Zarówno 
Lena, jak i Kostek zwycię-
żyli swoje pojedynki, poka-
zując walkę do samego 
końca.  

Największym zaskocze-
niem okazał się jednak 
Grzesiek, który nie dość, że 
debiutował w formule kick-
light, to jeszcze walczył  
w wyższej kategorii wago-
wej. Nasz młody debiutant 
pokazał kawał dobrego  
kickboxingu i nie odstawał 
od swojego rywala, za co po 
skończonej walce był okla-
skiwany nawet przez trenera 
swojego rywala. Dawno nie 
byliśmy tak dumni z na-
szych podopiecznych i tak 
zaskoczeni ich postawą na 
turnieju! 

To, co jednak dla nas naj-
ważniejsze, przyszło dopie-
ro w marcu. Nasza zawodni- 
czka, Zosia Waśk, uczestni-
czyła w konsultacjach Ka-
dry Narodowej Kadetów  
w Kickboxingu. Ponad 50 
najlepszych kadetów z całej 
Polski szlifowało swoje 
umiejętności w Nowym 
Mieście Lubawskim pod 
okiem trenerów Kadry Na-
rodowej.  

Niezwykle cieszy fakt, że 
w końcu doczekaliśmy się 
naszego przedstawiciela  
w tym zacnym gronie. 3 dni 

treningów i sesji sparingo-
wych z najlepszymi na pew-
no bardzo podbudowały  
Zosię. Zmotywowały do 
jeszcze cięższej pracy, by  
w przyszłości wywalczyć 
sobie miejsce w składzie  
na Mistrzostwa Świata. My 
szczerze wierzymy, że nade-
jdzie to w niedalekiej przy-
szłości, a o naszej fighterce 
będzie głośno nie tylko  
w Olsztynku, ale i całym 
kraju. 

W tym samym czasie 
nasza starsza grupa pojawiła 
się w Legionowie na Zgru-

powaniu Kadry Polski Ju-
niorów Lowkick i K1. Mie-
liśmy okazję sprawdzić 
swoje umiejętności w tych 
najtwardszych formułach 

kickboxingu w doborowym 
towarzystwie kadrowiczów 
i najlepszych trenerów  
ringowych odmian kick- 
boxingu w Polsce.  

Patrząc na naszą obecność 
na tego typu wydarzeniach 
możemy śmiało powiedzieć, 
że olsztynecki Kickboxing 
wkracza na salony i staje się 
rozpoznawalny i szanowany 
w Polsce. Młodzież z Gmi-
ny Olsztynek pokazuje, że  
w niczym nie odstaje od 
swoich kolegów i koleżanek 
z większych i lepiej wypo-
sażonych klubów.  My jako 
trenerzy możemy tylko po-
wiedzieć, że jesteśmy dumni 
z pracy jaką wykonują nasi 
podopieczni. 

WOJCIECH JAROSZ 

Obiecujący początek roku 
olsztyneckiego kickboxingu

SPORT

Zawodnicy WM Warriors – Zgrupowanie Kadry  
Juniorów w Lowkick i K1 (powyżej) oraz Zosia Waśk  
z trenerem Kadry Kadetów Kicklight PZKB (obok) 
/ fot. archiwum prywatne

26 lutego 2022 roku w hali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Noblistów Polskich  
w Olsztynku odbył się Mło-
dzieżowy Turniej Futsal 2022  
o Puchar Burmistrza Olsztynka. 
O tytuł najlepszej drużyny ry-
walizowało 7 drużyn.  
Wyniki turnieju oraz indywi-
dualne wyróżnienia: 
I miejsce Naki I Olsztyn, 
II miejsce Frendo II Dywity, 
III miejsce Frendo I Dywity. 
• Król strzelców - Mateusz Mi-

chalak (Dywity). 

• Najlepszy bramkarz - Mateusz 
Sul (Olsztyn). 

• Najlepszy zawodnik - Franci-
szek Barański (Dywity). 

 
Wydarzenie było współfinanso-
wane ze środków z budżetu 
gminy Olsztynek. Partnerem wy-
darzenia był Zakład produkcyjny 
w Olsztynku Grupy Maspex.  
Organizatorami Turnieju byli 
Młodzieżowa Rada Miejska  
w Olsztynku i MKS "Olimpia" 
Olsztynek. 

ROBERT WARAKSA

Młodzieżowy Turniej 
FUTSAL 2022
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Poziomo: 
1) podziemne miasto, 5) koniec postępu,  
9) przyskrzynione w aucie, 10) potrawa  
Duńczyka, 11) potargane uszka, 12) ubranie  
z luzem, 13) poletko 25, 14) kość słoniowa, 15)    ,  
16) wyrok w zawieszeniu, 18) ma ją rząd,  
19) porywa ludzi, 21) belka z garem, 23) był we 
Francji, 24) zastępuje króla, 25) żyje z roli,  
26) pięćsetka, 27) basen kominiarza. 
Pionowo: 
1) przesąd Boba, 2) busola, kompas, 3) spray  
dla psa, 4) bez jajka, 6) miejsce na światełko,  
7) chlebodawca, 8) przerobiona ruda, 16) producent 
zabawek, 17) biały kruk, 19) majowy oficer,  
20) fryzura w szlafroku, 22) ciastko hydraulika.

1

Krzyżówka nr 260

Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartkach  
pocztowych do 15 maja 2022 r. na adres redak-
cji. Spośród prawidłowych rozwiązań wylo- 
sujemy nagrodę - kartę podarunkową o war-
tości 100 zł do wykorzystania w drogeriach 
Rossmann. Prawidłowym rozwiązaniem krzy-
żówki nr 259 było przysłowie polskie: “Fortuna 
kołem się toczy”, nagrodę (kartę podarunkową) 
wylosowała Iwona Jaworska.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24, utworzą rozwiązanie (polskie przysłowie):

REKLAMA

reklama

zgłoszenia  
w biurze redakcji: 
tel. 89 519 27 12, 
albo@olsztynek.pl

Zamieść ogłoszenie,  
reklamę w biuletynie  

ALBO

8

NAGRODA
Karta podarunkowa 
o wartości 100 zł 
do wykorzystania w drogeriach Rossmann

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna  
w Olsztynku z siedzibą w Olsztynku (11-015) przy ul. Ratusz 1, tel. 89 519 27 12. 
Dane osobowe Uczestników krzyżówki będą przetwarzane w celu realizacji umowy 
przystąpienia do krzyżówki, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania  
przyznanych nagród. Podstawa prawna ar. 6 ust.1 lit.b) RODO. Dane przetwarzane 
będą przez lat 5. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania  
dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
a także prawo sprzeciwu wobec ich przestrzegania i wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne. Lecz niezbędne do wzięcia 
udziału w krzyżówce. 

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

autor krzyżówki: Wiesław Gąsiorowski
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Kwiaciarnia  
Kwiatowa Przystań 

Bartłomiej Gątarz

Olsztynek 
ul. Niepodległości 30 A 

tel. 511 284 837

Od kwietnia przy  
ul. Niepodległości

reklama



WielkanocnyWielkanocny

OlsztyneckiOlsztynecki

- KIERMASZ WIELKANOCNY 
(pachnące pieczywo, �wiąteczne wypieki, 

domowe wędliny, palmy, ozdoby wielkanocne)
 

- WIELKANOCNE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE 
w wykonaniu olsztyneckich szk�ł i przedszkoli, 

zespoł�w MDK oraz zespołu „Swojska Nutka”
 

- FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO „WIOSNA, ACH TO TY!” 
(wystawa i nagrodzenie zwycięzc�w – MDK Olsztynek)

 
- WARSZTATY PALMY WIELKANOCNEJ 

(tradycje wielkanocne, konkurs 
na najpiękniejszą palmę – MDK Olsztynek)

 
- BURMISTRZOWSKIE CO NIECO „Na zajączka”

 
- BURMISTRZOWSKI ŻUREK 

(stoisko OSP Olsztynek)
 

ul. Ko�ciuszki 6

10   -14 

kwietnia 
2022 

Targowisko 
Miejskie

00

9
00

w programie:

Przedszkole Miejskie 
w Olsztynku


