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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) 

Przed Państwem wa-
kacyjne wydanie na-
szego biuletynu. Prze-
praszam, że tym razem 
z lekkim opóźnieniem.  

24 lipca w przedter-
minowych wyborach 
mieszkańcy gminy wy-
brali nowego gospo-
darza. W numerze 
znajdziecie Państwo 
informacje o wyborach 
oraz Burmistrzu Olsz-
tynka Robercie Wara-
ksie.  

Do wydania dołącza-
my bezpłatną publika-
cję o historii Maróza, 
którą opracował dla so-
łectwa Maróz nasz re-
dakcyjny kolega Bo-
gumił Kuźniewski.  

 
Życzę Państwu  

przyjemnej lektury. 
   

Alina Wołodkiewicz 
redaktor naczelny

 Drodzy 
czytelnicy 

reklama

NOWA USŁUGA W OLSZTYNKU !!! 

ROBISZ REMONT LUB BUDUJESZ DOM?
NIE WIESZ CO ZROBIĆ Z ODPADAMI BUDOWLANYMI?

ZAMÓW WOREK BIG-BAG lub KONTENER na:
ü GRUZ    ü ZMIESZANE ODPADY BUDOWLANE 

800 800 333 
pod bezpłatnym numerem telefonu

lub zgłoś się do firmy komunalnej  
w Twoim mieście: 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
ul. Mrongowiusza 20 
Olsztynek 

W połowie lipca otwarto nowe 
rondo u zbiegu ulic: Warszaw-
skiej, Niepodległości, Mron-
gowiusza i Emila von Behringa. 
Przebudowa skrzyżowania wy-
żej wymienionych ulic roz-

poczęła się we wrześniu ubieg-
łego roku. Założeniem projektu 
była budowa ronda w miejsce 
dotychczasowego skrzyżowa-
nia. Inwestycja była możliwa 
dzięki dofinansowaniu z Rzą-

dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, na które Gmina Olszty-
nek otrzymała dofinasowanie 
w wysokości 771 769,94 zło-
tych.  

UM OLSZTYNEK

Rondo w końcu otwarte
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WYNIKI WYBORÓW 
Wybory rozstrzygnęły się w pierwszej turze, 
ponieważ Robert Waraksa uzyskał wymaganą 
liczbę głosów, czyli większą niż 50 proc. Za-
głosowało na niego 2489 osób, co stanowi 63,4 
proc. wszystkich głosów ważnych. Wymagana 
do wyboru burmistrza liczba wynosiła 1964 
głosy. 
 
Pozostali kandydaci uzyskali następującą liczbę 
głosów: Krzysztof Zenon Wieczorek (KWW 
Krzysztofa Wieczorek) - 395, Jerzy Stanisław 
Tytz (zgłoszony przez KWW Jerzego Tytz, po-
pierany przez Stowarzyszenie Aktywna Gmina) 
- 372, Marzena Ossowska (zgłoszona przez 
KWW „Przyszłość”) - 370, Tomasz Maria 
Starowieyski (KWW Wspólna Gmina Bez-
pieczna Kontynuacja) - 229, Mateusz Pawlu-
kiewicz (KWW Pawlukiewicz Mateusz) - 71. 
 
Jak czytamy w obwieszczeniu Komisarza Wy-
borczego w Olsztynie I frekwencja wyniosła 38 
proc. Oddano 98,77 proc. ważnych głosów. 
Głosy nieważne stanowiły 1,23 proc. ogólnej 
liczby.  
 
UROCZYSTE ŚLUBOWANIE 
Zaprzysiężenie nowego burmistrza odbyło się 
28 lipca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 
podczas uroczystej nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej. Sesja została zwołana przez Komi-
sarza Wyborczego w Olsztynie. Robert Wara-
ksa, najmłodszy burmistrz w historii Olsztynka, 
złożył ślubowanie w obecności przedstawiciela 
Parlamentu, przedstawicieli władz powiato-
wych, pełniącego funkcję Burmistrza Olsz-
tynka, włodarzy gmin ościennych, radnych 
Rady Miejskiej w Olsztynku, Przewodniczącej 
Komisji Wyborczej, dyrekcji lokalnych insty-
tucji oraz licznie przybyłych gości. Robert Wa-
raksa wyraził nadzieję, że uda mu się sprostać 
oczekiwaniom i zrealizować założenia progra-
mowe. Nagranie z XLV nadzwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej w Olsztynku dostępne jest na 
stronie https://bip.olsztynek.pl. 
 
WIZYTA DONALDA TUSKA  
W OLSZTYNKU 
29 lipca gratulacje burmistrzowi miasta złożył 
osobiście Donald Tusk – polski polityk, współ-
założyciel Kongresu Liberalno-Demokratycz-
nego oraz Platformy Obywatelskiej. W latach 
2007–2014 prezes Rady Ministrów. Tego dnia 
przed olsztyneckim ratuszem odbyła się także 

transmitowana na żywo konferencja z udziałem 
Donalda Tuska i Roberta Waraksy.  
 
"Cieszę się, że możemy w tak pięknym dniu,  
w tak pięknym mieście, w Olsztynku spotkać 
się i porozmawiać o sytuacji w regionie,  
w samym Olsztynku i w Polsce. Mam dzisiaj 
wielką satysfakcję być w towarzystwie nowego 
burmistrza Olsztynka Roberta Waraksy, który 
osiągnął wynik rzeczywiście imponujący, wy-
grywając wybory wcześniejsze na burmistrza 
Olsztynka” - powiedział Donald Tusk. Wskazał 
również, że Robert Waraksa "oczywiście wynik 
uzyskał dzięki społeczności lokalnej, więc jest 
to zdecydowanie szersze poparcie niż dla do-
wolnej partii politycznej". 
 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE  
DO RADY MIEJSKIEJ   
Wybory uzupełniające odbędą się z powodu  
objęcia stanowiska Burmistrza Olsztynka przez 
dotychczasowego radnego Roberta Waraksę.  
Komisarz Wyborczy w Olsztynie I stwierdził 
wygaśnięcie mandatu radnego Roberta Wara-
ksy z dniem 24 lipca 2022 r. Następnie Woje-
woda Warmińsko-Mazurski zarządził prze- 
prowadzenie wyborów uzupełniających do 
Rady Miejskiej w Olsztynku w celu wyboru 
jednego radnego w jednomandatowym okręgu 
wyborczym numer 4. Datę wyborów uzupeł-
niających wyznaczono na dzień 23 paździer-
nika 2022 roku. 
 
Głosowanie odbędzie się w Przedszkolu Miej-
skim w Olsztynku (ul. Szkolna 9), a udział  
w nim wezmą mieszkańcy okręgu wyborczego 
nr 4 (ulice: Daszyńskiego, Kolejowa numery 1, 
3, 5, 7, Mierkowska, Mrongowiusza od numeru 
42 wszystkie parzyste do granic miasta, Polna, 
Towarowa, Zielona). 
  
Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wybor-
czego i zamiarze zgłaszania kandydatów na 
radnych, będą przyjmowane przez Komisa-
rza Wyborczego w Olsztynie I do dnia 29 
sierpnia 2022 r. w siedzibie Delegatury Krajo-
wego Biura Wyborczego w Olsztynie, Al. 
Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 w godzinach pracy, 
tj. od 7:30 do 15:30.  
 
Szczegółowe informacje dot. wyborów do-
stępne są na stronie internetowej https://olsztyn. 
kbw.gov.pl/. 

REDAKCJA

24 lipca 2022 roku odbyły się przedterminowe wybory Burmistrza 
Olsztynka. Spośród 6 kandydatów najwięcej głosów otrzymał  
i tym samym mandat Burmistrza uzyskał Robert Waraksa 
zgłoszony przez KWW ROBERTA WARAKSY. Głosowanie 
odbyło się z powodu przedwczesnej śmierci dotychczasowego 
burmistrza Mirosława Stegienko.

Mieszkańcy gminy wybrali  
nowego gospodarza 

Robert Waraksa
Robert Waraksa - 35 lat. Urodził się w Olsztynie. 
Od urodzenia jest związany z Olsztynkiem. 
Ukończył Szkołę Podstawową Nr 1 im. Noblis-
tów Polskich w Olsztynku i Zespół Szkół im.  
K. C. Mrongowiusza w Olsztynku. Jest absol-
wentem studiów magisterskich o specjalności 
ekonomia menedżerska oraz studiów podyplo-
mowych z zakresu zarządzania finansami w jed-
nostkach samorządu terytorialnego na Uniwersy- 
tecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie. 
 
Dotychczas pracował w Muzeum Budownictwa 
Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku, 
w którym kierował Działem Dokumentacji Zbio-
rów. 
 
Ponad 17 lat związany z olsztyneckim samorzą-
dem. W latach 2010-2022 radny Rady Miejskiej 
w Olsztynku. Wcześniej działał w Młodzieżowej 
Radzie Miejskiej w Olsztynku, którą obecnie się 
opiekuje. Od kilku lat uczestniczy w procesie za-
kładania młodzieżowych rad w Polsce. Prowadzi 
szkolenia dotyczące młodzieżowych rad, roli 
opiekunów młodzieżowych rad, zaangażowania 
młodzieży w życie publiczne i aktywności oby-
watelskiej. 
 
Jest inicjatorem Olsztyneckiego Budżetu Obywa-
telskiego oraz przewodniczącym Zespołu Koor-
dynującego OBO 
 
W 2015 roku uczestniczył w wizycie studyjnej  
w Stanach Zjednoczonych pt. „Przywództwo  
w samorządzie lokalnym”, w ramach programu 
Departamentu Stanu USA. 
 
Od 2010 roku jest członkiem Platformy Obywa-
telskiej RP. 
 
Miłośnik tenisa, snowboardu, roweru, morsowa-
nia i pieszych wędrówek, szczególnie po szla-
kach górskich. 
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- Przede wszystkim gratuluję 
niesamowitej ilości zdobytych 
głosów. Czy spodziewał się Pan 
takiego wyniku w pierwszej tu-
rze wyborów?  
- Dziękuję. Wyniki przedtermino-

wych wyborów były dla mnie zasko-
czeniem. Nie spodziewałem się ta-
kiego rezultatu już w pierwszej turze. 
Zakładałem, że przy 6 kandydatach 
wybory rozstrzygną się w drugiej  
turze.   

 
- Kampania była krótka i inten-
sywna. Kiedy zapadła decyzja  
o kandydowaniu?  
- Przede wszystkim nie tak to sobie 

wyobrażałem. Przedterminowe wy-
bory zostały ogłoszone, ponieważ na 
początku maja odszedł od nas wie-
loletni i pełen pasji samorządowiec. 
Wyjątkowy człowiek o niezwykłej 
osobowości. Zawsze życzliwy i chęt-
ny do rozmów. Było mi dane w ostat-
nich latach w wielu sprawach, 
współpracować ze śp. Mirosławem 
Stegienko. Dobrze oceniam ten czas.  

Na początku wahałem się czy wy-
startować. Ostatecznie zdecydowało 
o tym duże wsparcie od bliskich, 
znajomych, osób, z którymi dotych-
czas współpracowałem, ale przede 
wszystkim od samych mieszkańców. 
Duży wpływ na podjęcie decyzji 
miała także moja dotychczasowa 
działalność w samorządzie. Pod ko-
niec maja zawiązaliśmy i zarejestro-
waliśmy komitet. Ruszyła kampania 
wyborcza. 

 
- Wynik rewelacyjny, oczekiwa-
nia mieszkańców spore, a czasu 
niewiele. Co jest dla Pana prio-
rytetowe? 
- Czuję olbrzymią odpowiedzial-

ność. Przede wszystkim chcę się sku-
pić na dokończeniu już rozpoczętych 
inwestycji, ale także na rzeczach, 
które przedstawiłem w swoich po-
stulatach programowych. Sądzę, że 
są istotne dla mieszkańców i moż-
liwe do zrealizowania w tym krótkim 
czasie. Skupię się także na przygo-
towaniu gminy do obecnej perspek-
tywy unijnej. Moim priorytetem  
będzie wykorzystanie naszego po-
tencjału gospodarczego, turystycz-
nego i społecznego. Zamierzam też 
skupić większą uwagę na „małych” 
rzeczach. Jest wiele takich proble-
mów nierozwiązanych od lat, jak 

brakujący fragment chodnika, ulicy, 
przejścia dla pieszych itp.    

 
- Podczas kampanii wyborczej 

zarzucano Panu ukrywanie przy-
należności do Platformy Obywa-
telskiej. Z drugiej strony niektóre 
ogólnopolskie media przekuły 
Pana wygraną w ogromne zwycię-
stwo nad PiS-em. Może się Pan do 
tego odnieść? 

- Jestem członkiem Platformy Oby-
watelskiej od 2010 roku. Nie ukry-
wam tego. Startowałem spod jej 
szyldu w wyborach do Sejmu RP  
w 2015 roku. Byłem zaangażowany 
w dotychczasowe kampanie wybor-
cze i różnego rodzaju inicjatywy.  
Informacja o mojej przynależności 
do Platformy Obywatelskiej była na 
każdym obwieszczeniu wyborczym, 
które zostało zamieszczone na tab-
licach ogłoszeń. Jest także na mojej 
stronie internetowej.  

 
Chcę podkreślić, że podczas kam-

panii nie prowadziłem z nikim ża-
dnej walki. Skupiłem się na bez-
pośrednim dotarciu do mieszkańców 
i przekonaniu ich do swoich planów 
i zamierzeń.  Media, także ogólno-
krajowe, skupiły uwagę na wyniku 
wyborów niepotrzebnie podsycając 
istniejące w Polsce podziały. Nie za-
biegałem o to.  

Zdaję sobie sprawę, że wiele osób 
oddało na mnie swój głos nie dla-
tego, że jestem w PO, ale mimo tego, 
że do niej należę. Dołożę wszelkich 
starań, aby ich nie zawieść. 

Polityka, szczególnie krajowa, zbyt 
mocno nas podzieliła. Wierzę, że lo-
kalnie jej wpływy są ograniczone.  
Z pewnością mamy różne poglądy  
i spojrzenia na pewne sprawy. Po-
winniśmy jednak słuchać się wza-
jemnie, rozmawiać i szukać najlep-
szych rozwiązań dla naszej wspólnoty.  

 
- Swoje pierwsze samorządowe 
kroki stawiał Pan w młodzieżo-
wej radzie. Czy już wtedy czuł 
Pan, że to jest „to”?  
- Znacznie wcześniej. Odkąd pa-

miętam byłem w samorządzie. Szkol-
nym, uczelnianym, młodzieżowym. 
Żyję samorządem, lubię samorząd  
i chcę się realizować w samorządzie. 
Od zawsze ta aktywność dawała mi 
najwięcej satysfakcji.  

 
- Pana oczkiem w głowie była, 
m.in. młodzieżowa rada oraz 
OBO. Kto teraz się tym zajmie?  
- Na pewno w dalszym ciągu będę 

wspierał młodzieżową radę i OBO. 
Chciałbym też, żeby w najbliższym 
czasie dołączyły do nich Rada Se-
niorów i Rada Działalności Pożytku 
Publicznego. Brakuje nam prze-

strzeni, w których moglibyśmy spo-
tykać się i rozmawiać z mieszkań-
cami. Współdecydować o kierun- 
kach rozwoju gminy. To ważne, bo 
wszystko czym się zajmujemy, ro-
bimy ostatecznie dla siebie. Tym bar-
dziej głos mieszkańców jest ważny  
i potrzebny.  

 
- Dużo Pan pisał o tym co dzieje 
się w gminie m.in. na swojej stro-
nie internetowej. Czy nadal bę-
dzie Pan to kontynuował?  
- Mam taką nadzieję. Nie chciał-

bym z tego rezygnować. Lubię pisać, 
szczególnie o tym co dzieje się  
w gminie Olsztynek. Może zmienię 
trochę formułę. Jeszcze o tym nie 
myślałem. 

 
- Jakie zmiany chciałby Pan 
wprowadzić w Ratuszu by był 
bardziej dostępny i przyjazny 
dla mieszkańców? 
- Jest to jeden z moich priorytetów 

i ważny problem, często poruszany 
przez mieszkańców. Potrzebujemy 
przemyślanej i sprawnej obsługi, 
która będzie dostępna dla każdego, 
szczególnie dla osób z ograniczoną 
sprawnością. Jestem przekonany, że 
uda nam się to wypracować w takim 
kształcie w jakim oczekują tego 
mieszkańcy, ale także osoby spoza 
naszej gminy.  

“Czuję olbrzymią odpowiedzialność.”

z Burmistrzem Olsztynka  
Robertem WaraksąWywiad
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- "Przyszła nowa miotła i wy-
miata". Jest Pan zwolennikiem 
takich rozwiązań i zmian per-
sonalnych? 
- Nie obiecywałem rewolucji, choć 

sądząc po moim wyniku wielu za-
pewne jej oczekuje. Znam nasz sa-
morząd. 12 lat byłem radnym. Mam 
pewne pomysły, które zamierzam 
wdrożyć. Uważam, że jesteśmy małą 
wspólnotą z wielkim potencjałem. 
Powinniśmy skupić się na tym jak 
najefektywniej wykorzystać nasze  
lokalne zasoby.  

Trzeba pamiętać, że dziś nie jest 
łatwo znaleźć chętnych do pracy  
w urzędzie i lokalnych instytucjach. 
To jedno z wyzwań, z którym bę-
dziemy musieli się zmierzyć.  

 
- Jako radny był Pan dostępny 
dla mieszkańców. Czy będzie 
Pan dostępnym burmistrzem? 
- Mam nadzieję, że to się nie 

zmieni. Co prawda doszło mi więcej 
obowiązków, a doba w dalszym 
ciągu ma tylko 24 godziny.  

 
- Jako wieloletni radny zna Pan 
sytuację finansową gminy. Czy 
planuje Pan jakieś nowe rozwią-
zania i zmiany w budżecie? 
- Przed nami dużo wyzwań, które 

z pewnością będą oddziaływać na 
finanse. Musimy gospodarować nimi 
odpowiedzialnie, bo najbliższa przy-

szłość nie napawa nas optymizmem. 
Z jednej strony w ostatnich latach, 
w pewnym stopniu, ograniczono do-
chody samorządów. Z drugiej strony 
dołożono nam zadań, za którymi nie 
przyszły dodatkowe lub wystarcza-
jące środki. Samorządy dotyka także 
wzrost cen zarówno po stronie wy-
datków bieżących, jak i inwestycyj-
nych. 

 
Szansą na poprawę gminnych  

finansów jest wykorzystanie naszej 
lokalizacji. Nie tylko pod kątem 
przyciągania do Olsztynka dużych 
inwestorów. Również tych indywi-
dualnych, którzy uznali gminę 
Olsztynek za przyjazne miejsce do 
życia i chcą się tu osiedlić. To z pew-
nością poprawi gminne finanse.  
Powinniśmy to wykorzystać. 

 
- Jak zapowiada się współpraca 

z Radą Miejską? 
- Liczę, że współpraca z radnymi 

będzie układała się pomyślnie.  Wraz 
z wyborem na burmistrza zakończyła 
się moja działalność w organie sta-
nowiącym i kontrolnym gminy. Prze-
szedłem na „drugą stronę”. Dobrze 
będę wspominać ten czas.  

 
- Czy wybrał już Pan najbliż-
szych współpracowników? Może 
nam Pan zdradzić nazwisko 
wiceburmistrza? 

- Tak. Moim zastępcą będzie Bo-
gusław Kowalewski, z którym mia-
łem już okazję współpracować. Peł-
nił funkcję wiceburmistrza Olsztynka 
w latach 2017-2019. Był też radnym 
Rady Miejskiej i członkiem zarządu 
miasta. Jest oficerem rezerwy Woj-
ska Polskiego i harcmistrzem. Przez 
wiele lat zarządzał ośrodkami wy-
poczynkowymi w naszej gminie. 
Obecnie pracuje na kierowniczym 
stanowisku w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego odpowiadając za promo-
cję turystyczną regionu i współpracę 
z siecią miast Cittaslow. Ma też duże 

doświadczenie w zakresie spółek  
kapitałowych samorządu terytorial-
nego. Jest wiceprezesem Warmiń-
sko-Mazurskiej Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej oraz wiceprze- 
wodniczącym Olsztyńskiej Rodziny 
Katyńskiej. 

 
- Dziękuję za rozmowę i w imie-

niu redakcji ALBO życzę wielu 
sukcesów i wytrwałości w dążeniu 
do zamierzonych celów. 

 
Z Burmistrzem Olsztynka 

Robertem Waraksą  
rozmawiał Paweł Rogowski

              Pani  
Bernadetcie Chlebowskiej 

Z okazji przejścia na emeryturę składamy serdeczne 
podziękowania za sumienną, rzetelną  i profesjonalną 
pracę na rzecz rozwoju Gminy Olsztynek. Dziękujemy  

za te piękne lata współpracy, zaangażowanie i oddanie, 
lojalność oraz trud włożony w funkcjonowanie  

Urzędu Miejskiego w Olsztynku.  Posiadana przez  
Panią wiedza i doświadczenie stanowiły cenny  
wkład w działalność instytucji samorządowej. 

 
Wyrażamy wdzięczność za podejmowane inicjatywy, 
organizację w pracy, wydarzenia, które zachwycały  

i wzruszały, a także  pozostawiły w pamięci 
niezapomniane wrażenia. 

 
Życzymy zdrowia, pomyślności, szczęścia rodzinnego, 

pogody ducha oraz spełnienia wszystkich planów  
oraz zamierzeń związanych z nowym okresem życia. 

 
Z wyrazami szacunku 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej         Burmistrz Olsztynka 
           /-/Andrzej Wojda                    /-/ Robert Waraksa 

Szanowni Mieszkańcy  
miasta i gminy Olsztynek, 
 
dziękuję za udział w przedterminowych wyborach Burmistrza 

Olsztynka. Ogromnym zaszczytem jest dla mnie to jak wielu z 
Państwa oddało na mnie swój głos. Pragnę zapewnić 
wszystkich Mieszkańców, także tych którzy pozostali do mnie 
nieprzekonani, że dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść 
Państwa zaufania.   

Dziękuję także wszystkim kontrkandydatom za podjętą 
kampanię i wyborczą rywalizację na wysokim poziomie.  

Robert Waraksa 

Nasza gmina już nieba-
wem stanie się jeszcze bar-
dziej atrakcyjna turystycz-
nie. Wszystko za sprawą 
inwestycji planowanej na 
ok. 300 ha na terenie daw-
nego PGR-u w Łutynów-
ku.  

 
Inwestycja zostanie zrea-

lizowana etapami, z zacho-
waniem ukształtowania te-
renu, bez ingerencji w przy-
rodę. Teren, na którym po-
wstanie park rozrywki to 
głównie pola uprawne oraz 
niewielkie połacie leśne, 
które zostaną zachowane. 
Obiekty, które powstaną  
w parku będą nawiązywały 
do tradycji architektonicz-
nych regionu tak, aby cała 
inwestycja w jak najwięk-
szym stopniu korespondo-
wała z otoczeniem. 

Inwestor  wykorzystując 
położenie Łutynówka, pla-

nuje zapewnić odwiedzają-
cym dostęp zarówno samo-
chodem, jak i koleją. Będzie 
to możliwe dzięki budowie 
bocznicy i stworzeniu do-
datkowego przystanku ko-
lejowego dla odwiedzają-
cych park turystów. Takie 
rozwiązanie znacząco upro-
ści dojazd do parku. 

Niewątpliwie inwestycja 
ta przyczyni się do rozwoju 
nie tylko turystyki, ale rów-
nież poprawi sytuację fi-
nansową gminy oraz jej 
mieszkańców. Do budżetu 
gminy wpłyną dodatkowe 
fundusze z podatków od 
nieruchomości, a mieszkań-
cy będą mieli możliwość 
znalezienia zatrudnienia. 
Pracę w parku może otrzy-
mać nawet kilkaset osób. 
Nie bez znaczenia pozostaje 
również fakt, iż w Olsztynku 
znajduje się Technikum Ho-
telarsko-Gastronomiczne, 

którego absolwenci z łatwo-
ścią znajdą zatrudnienie  
w powstającym wraz z par-
kiem zapleczem hotelarskim 
i gastronomicznym. 

Procedura urbanistyczna 
właśnie się rozpoczęła. Za-
chęcamy mieszkańców do 
aktywnego udziału w kon-
sultacjach społecznych pla-
nu, które odbędą się na prze-
łomie przyszłego roku. Za-
interesowani będą mogli 
wówczas zgłaszać uwagi,  
a burmistrz i rada miejska 
je rozpatrzą. Dopiero po 
uchwaleniu przez radę miej-
ską planu, inwestor będzie 
mógł wystąpić do Starosty 
Olsztyńskiego z wnioskiem 
o wydanie pozwolenia na 
budowę. 

Inwestor przewiduje, że 
budowa pierwszego etapu 
pochłonie około 100 mln 
złotych. 

UM OLSZTYNEK

Duży park rozrywki  
w gminie Olsztynek!
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W 2022 roku w ramach 
konkursu „Małe granty 
na infrastrukturę sportową 
w województwie warmiń-
sko-mazurskim” wpłynęło 
66 wniosków na łączną 
kwotę wynoszącą ok. 2,5 
mln zł.  

 
Dofinansowanie przy-

znano dla 28 gmin oraz 
powiatów z całego woje-
wództwa na łączną kwotę 
800 tys. zł. Dziewięć do-
datkowych zadań z listy 
rezerwowej zostanie zrea-
lizowanych na kwotę 200 
tys. zł.  

Samorządy mogły ubie-
gać się o wsparcie na  
modernizację, doposaże-
nie infrastruktury, zakup 
sprzętu czy zaopatrze- 
nie obiektów sportowych,  
a każda gmina mogła zło-
żyć tylko jeden wniosek. 
Gmina Olsztynek w ra-
mach wyżej wymienio-
nego konkursu otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 
10 tys. zł z przeznacze-
niem na zakup piłkoch-
wytów na boisko w Mier-
kach.  
Zabezpieczenie to stan-
dardowo montowane jest 

na boiskach osiedlowych, 
szkolnych, stadionach, 
kortach tenisowych lub 
halach sportowych.  

Podjęta inwestycja ma 
za zadanie usprawnić gry 
i dyscypliny sportowe. 
Ma także chronić przed 
niekontrolowanym wy-
padnięciem piłki poza ob-
ręb boiska, co mogłoby 
się wiązać z nieumyślnym 
spowodowaniem szkód 
materialnych lub wyrzą-
dzeniem krzywdy osobom 
postronnym. 

 
UM OLSZTYNEK

Dofinansowanie piłkochwytów  
na boisku w Mierkach

30 czerwca Olsztynek 
odwiedziła Wiceminister 
Ministerstwa Rozwoju  
i Technologii, Olga Se-
meniuk. Pani Wiceminis-
ter uczestniczyła w spot-
kaniu, podczas którego 
omawiano plany rządu 
dotyczące polityki rządu 
wobec Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. W spot-

kaniu uczestniczył peł-
niący funkcję Burmistrza 
Olsztynka Tomasz Maria 
Starowieyski oraz Prze-
wodniczący Rady Miej-
skiej w Olsztynku Andrzej 
Wojda. Po oficjalnym 
przywitaniu gości roz-
poczęło się spotkanie,  
w którym uczestniczyli 
mieszkańcy oraz przed-

siębiorcy z Gminy Olszty-
nek. Dwa tygodnie póź-
niej Gmina Olsztynek 
otrzymała promesy na 
łączną kwotę 4 mln 800 
tys. złotych na moderni-
zację drogi w Ameryce  
i budowę kanalizacji sa-
nitarnej w Wilkowie. 

 
UM OLSZTYNEK

WIZYTA WICEMINISTER 

Blisko 1-hektarową działkę 
w sąsiedztwie węzła Olszty-
nek Wschód (obręb Ame-
ryka) kupiła firma Anasped 
Poland Sp. z o.o., która działa 
w branży transportowo-spe-
dycyjnej.  

 
Ansped Poland Sp. z o.o. jest 

członkiem Grupy EXIM z sie-
dzibą w Austrii. Historia firmy 
EXIM sięga lat 30-tych XX 
wieku. Anasped Poland Sp.  
z o.o. prowadzi własną flotę po-
jazdów i współpracuje z wie-
loma firmami z branży TSL. 
Oznacza to zespół działań, który 

łączy w sobie działania z za-
kresu transportu, spedycji i lo-
gistyki. Dzięki temu połączeniu 
przewóz towarów jest zdecydo-
wanie bardziej wydajny.  

Jeszcze w tym roku rozpo-
czną się prace nad opracowa-
niem dokumentacji projekto-
wej, która będzie skutkowała 
wydaniem pozwolenia na bu-
dowę. Anasped Poland Sp.  
z o.o. to kolejny inwestor, który 
w ostatnich miesiącach zdecy-
dował się na ulokowanie firmy 
na terenie gminy Olsztynek. 

 
UM OLSZTYNEK

NOWA INWESTYCJA  
W OLSZTYNKU

Kolejni uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej  
nr 1 im. Noblistów Pol-
skich w Olsztynku po-
myślnie zdali egzamin 
na kartę rowerową.  

7 czerwca przeprowa-
dzono testy z wiedzy 
teoretycznej oraz prak-
tycznej. Łącznie do  

egzaminu przystąpiło 
44 dzieci. Wszyscy 
uzyskali wynik pozy-
tywny. Otrzymali także  
drobne upominki, m.in. 
opaski odblaskowe, 
magnesy oraz odblaski 
przekazane na tę oko-
liczność przez Urząd 
Miejski w Olsztynku, 

Starostwo Powiatowe 
w Olsztynie i Nadleś-
nictwo Olsztynek. 

 
Serdecznie gratuluje-
my zdobytych umiejęt-
ności i witamy w kręgu 
młodych rowerzystów. 
 

UM OLSZTYNEK

Egzamin na kartę rowerową

Dzień Dziecka, to niewątpli-
wie jedna z najpiękniejszych 
okazji do spędzenia czasu  
z rodziną i wyjątkowe święto 
wszystkich dzieci.  

 
W związku z tym świętem  

4 czerwca odbyła się impreza 
rekreacyjno-edukacyjna zorga-
nizowana przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Olsztynku. 
Gościł na niej Tomasz Maria 

Starowieyski - pełniący funkcję 
Burmistrza Olsztynka, który 
przekazał dzieciom słodkości. 
W trakcie imprezy było wiele 
atrakcji, dobrej zabawy z jed-
noczesnym zachowaniem bez-
pieczeństwa. Każde dziecko na 
moment mogło poczuć się 
prawdziwym strażakiem i spró-
bować zmierzyć się z różnymi 
zadaniami. 

UM OLSZTYNEK

Strażacki Dzień Dziecka
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29 czerwca została odprawiona Msza święta za 
mieszkańców. Tego dnia w Kościele Katolickim 
przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra 
i Pawła. Święty Piotr jest patronem Olsztynka. 

Za mieszkańców Olsztynka modlił się metro-
polita warmiński arcybiskup Józef Górzyński 
podczas uroczystej Mszy świętej na olszty- 
neckim Placu św. Piotra. 

Później przyszedł czas na występy artystyczne 
i koncert. Na scenie zaprezentowały się zespoły 
wokalne z MDK w Olsztynku. Wydarzenie 
uświetnił koncert Antoniny Krzysztoń z zespo-
łem. 

UM OLSZTYNEK

Msza święta  
za mieszkańców

Przyznanie dofinansowania w ramach kon-
kursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń 
Wiejskich” dla Koła Gospodyń Wiejskich  
w Elgnówku 

14 czerwca zostały podpisane umowy o przyzna-
nym dofinansowaniu w ramach konkursu „Granty 
Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”, którego 
celem jest wspieranie zadań wpływających na 
zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności 
lokalnych w sołectwach na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego oraz budowanie silnego 
kapitału społecznego. 

Wśród wnioskodawców, którzy otrzymali dofi-
nansowanie znalazła się Gmina Olsztynek z pozy-
tywnie rozpatrzonym wnioskiem dla Koła 
Gospodyń Wiejskich w Elgnówku. Otrzymało 

ono wsparcie finansowe na zakup wyposażenia, 
materiałów reprezentacyjnych oraz promocyjnych. 
Całkowita wartość zadania wyniosła 5000 zł,  
(3 900 zł to kwota dofinansowania, a  1100 zł to 
wkład  Gminy Olsztynek) . W spotkaniu wzięli 
udział: Tomasz Maria Starowieyski - pełniący 
funkcję Burmistrza Olsztynka, Marta Gola  
- Skarbnik Olsztynka oraz Ewa Erimus  
- Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich  
w Elgnówku. 

Wsparcie otrzymane w ramach zadania w postaci 
dofinansowania do wyposażenia i reprezentacji 
Koła Gospodyń Wiejskich w Elgnówku, przyczyni 
się do spotęgowania aktywności społecznej oraz 
wsparcia mieszkańców sołectwa w działaniach 
na rzecz rozwoju miejscowości i integracji 

społecznej. Wspomoże intensywniejsze i atrak-
cyjniejsze reprezentowanie oraz działanie koła 
na arenie lokalnej. Zrealizowanie zadań to również 
możliwość do zacieśnienia kontaktów między-
pokoleniowych, co wpłynie także na integrację 
społeczną. Wspieranie i promowanie działań  
z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez 
wspieranie zadań finansowo, znacząco wpłynie 
na zwiększenie poziomu zaangażowania społe-
czności lokalnych w sołectwach na terenie wo-
jewództwa. 

W 2022 roku dofinansowano 22 zadania  
(w gminach: Działdowo, Olecko, Gietrzwałd, 
Nowe Miasto Lubawskie, Kętrzyn, Rozogi, Dube-
ninki, Pisz, Zalewo, Purda, Giżycko, Olsztynek, 
Dobre Miasto, Frombork, Stawiguda, Orneta, 
Pieniężno, Małdyty, Iława, Sorkwity, Morąg oraz 
Prostki) na  kwotę 100 tys. zł. Serdecznie gratu-
lujemy! 

 UM OLSZTYNEK

Granty dla Kół Gospodyń Wiejskich

W poniedziałek, 1 sierpnia 
o godzinie 17.00 rozległ  
się sygnał syreny alarmo-
wej. Mieszkańcy Olsztynka 
przystąpili do uroczystości 
upamiętniającej 78. rocz-
nicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego.  

 
Po ceremonii na Placu św. 

Piotra w Olsztynku nastąpiło 
przejście do Kamienia Pa-
mięci upamiętniającego Pow-
stanie Warszawskie. Znajduje 
się on przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. rotmistrza 
Witolda Pileckiego w Olsz-
tynku. Złożono tam kwiaty 
na cześć Powstańców War-
szawskich. 

Powstanie Warszawskie 
wybuchło 1 sierpnia 1944 r. 
o godz. 17:00. Było ono  
największą akcją zbrojną 

podziemia w okupowanej 
przez Niemców Europie, 
zorganizowaną przez Armię 
Krajową w ramach akcji 

„Burza”. Przez 63 dni pro-
wadzono heroiczną i osa-
motnioną walkę, której celem 
była niepodległa Polska, 

wolna od niemieckiej oku-
pacji i dominacji sowieckiej. 

Poprzez coroczne obchody 
przywracamy  pamięć o tych, 
którzy chwycili za broń, 
którzy polegli, dzięki którym 
możemy żyć w wolnej, bez-
piecznej i naszej Ojczyźnie. 
Wspólnie pochyliliśmy czoła 
przed Powstańcami War-
szawy i cywilnymi ofiara-
mi walk. Podziękowania  
w szczególności zostały skie-
rowane do mieszkanki Gmi-
ny Olsztynek - Pani Danuty 
Filipek ps. „Lala”, za od-
wagę, determinację, wolę 
walki i patriotyzm. Działała 
w Grupie „Kampinos”, dziel-
nicy  Kampinos.  Pani Danuta 
podczas Powstania War-
szawskiego pełniła funkcję 
sanitariuszki i łącznika.  

Pośród nas jest coraz mniej 
świadków tamtych wydarzeń. 
Niech pamięć o tych nie-
zwykłych bohaterach pozo-
stanie w nas na zawsze,  

a ich życie będzie przykła-
dem godnym do naślado-
wania przez następne po-
kolenia.  

Dziękujemy za udział  
w uroczystości Radnym 
Rady Miejskiej w Olsztynku, 
przedstawicielom: Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Olsz-
tynku, Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Olsztynku, 
Stowarzyszenia „Wspólnie 
dla Olsztynka”, Stowarzy-
szenia” Aktywna Gmina 
Olsztynek”, Stowarzyszeniu 
„Po Godzinach”, Harcerzom 
Związku Harcerstwa Pol-
skiego z drużyn:  23  Olszty-
necka Wodna Drużyna Har-
cerska Ancora, 6 Żeńska 
Drużyna Harcerska Infini-
tum, 9 Wielopoziomowa 
Olsztynecka Drużyna Od-
krywców „Iskara” oraz mie-
szkańcom naszego miasta  
i przybyłym gościom. 
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OBCHODY 1 SIERPNIA
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W dniach 19 lipca i 20 lipca w Miejskim Domu 
Kultury w Olsztynku po raz kolejny odbyła się 
uroczystość wręczenia medali przyznanych przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie 
pożycie małżeńskie. W tej wyjątkowej uroczystości 
uczestniczyło 13 par małżeńskich z terenu miasta 
i gminy Olsztynek, które w tym roku obchodziły 
50-lecie pożycia małżeńskiego. Na tę niecodzienną 
uroczystość pary przybyły w gronie najbliższej 
rodziny, przyjaciół i znajomych. 

 
W tym zaszczytnym gronie byli wspólnie  

z nami Dostojni Jubilaci: 
1. Państwo Bernadeta i Gerard Augustin 
2. Państwo Zofia i Czesław Binkul 
3. Państwo Józefa i Kazimierz Borzewscy 
4. Państwo Anna i Janusz Budniccy 
5. Państwo Halina i Roman Dąbrowscy 
6. Państwo Teresa i Bolesław Janik 
7. Państwo Irena i Zbigniew Jaszczanin 
8. Państwo Renata i Jerzy Kwiatkowscy 
9. Państwo Janina i Jan Malinowscy 
10. Państwo Maria i Józef Podolak 
11. Państwo Urszula i Ryszard Trafni 
12. Państwo Teresa i Jerzy Tytz 
13. Państwo Barbara i Zenon Wal 
 
Pozostałe pary małżeńskie odbiorą swoje medale 

osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Olsztyn-
ku. Wśród Dostojnych Jubilatów odznaczeni rów-
nież zostali: 

1. Państwo Maria i Andrzej Antosiewicz 
2. Państwo Krystyna i Bazyli Bociej 
3. Państwo Danuta i Jerzy Kalinowscy 
4. Państwo Barbara i Ryszard Kucińscy 
5. Państwo Maria i Władysław Kędziora 
6. Państwo Elżbieta i Tadeusz Murawscy 
7. Państwo Krystyna i Hieronim Pawlak 
 
W ceremonii wzięli udział pełniący funkcję 

Burmistrza Olsztynka Tomasz Maria Starowieyski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku 
Andrzej Wojda oraz Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Olsztynku Emilia Dumka. 

Uroczystość Złotych Godów prowadziła pani 
Emilia Dumka. W trakcie obchodów jubileuszu 
50-lecia pożycia małżeńskiego pary odnowiły 
przyrzeczenie złożone pół wieku temu. Podzię-
kowały sobie za wspólnie spędzone lata, za 
okazaną miłość, przywiązanie i opiekę. Kierownik 
USC złożyła Szanownym Jubilatom gratulacje  
i życzenia. Tomasz Maria Starowieyski odczytał 
list gratulacyjny od Wojewody Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie Artura Chojeckiego, który 
otrzymali wszyscy Jubilaci. Również złożył Do-
stojnym Jubilatom serdeczne gratulacje z okazji 
tak wspaniałego jubileuszu i życzył kolejnych 
lat pełnych szczęścia, pomyślności i wytrwałości. 
Podkreślił, że ten jubileusz obchodzony przez 
pary jest przykładem dobrej rodziny, że każda 
gmina i społeczność musi opierać się na mocnej 

rodzinie. Życzenia i gratulacje pięknego jubileuszu 
złożył także Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Olsztynku Andrzej Wojda. 

Dekoracja przyznanymi medalami z okazji  
50-lecia pożycia małżeńskiego, wręczenie dy-
plomów, listów gratulacyjnych i kwiatów było 
dopełnieniem tej uroczystości.  

Spotkanie uświetnił występ pani Magdaleny 
Wilk, który w pełni nawiązywał tematycznie do 
tego pięknego jubileuszu. Oprawę muzyczną za-
pewnił również pan Jarosław Maciej Hacia, który 
witał muzyką naszych Szanownych Jubilatów. 
Wspólnie zaśpiewaliśmy Im 100 lat. 

Dostojnych Jubilatów i ich gości (rodzinę  
i przyjaciół) podjęto słodkim poczęstunkiem. 

Wszystkim Jubilatom życzymy, aby dalej szli 
przez życie mocno trzymając się za ręce, zawsze 
uśmiechnięci i szczęśliwi, zawsze razem oraz 
pewni swoich uczuć. Życzymy Państwu kolejnych 
wspaniałych Jubileuszy! 

 
„Nie wystarczy pokochać,  

trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość  
w ręce i przenieść ją przez całe życie”.   

A. Bekante 
 
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy okazali 

swoją pomoc przy zorganizowaniu tej wyjątkowej 
uroczystości.  

UM OLSZTYNEK

ZŁOTE 
GODY

50 lat to tak wiele,  
ale jakże szybko minęły te lata … 
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4 czerwca Olsztynek uczestni-
czył w XIII Festiwalu Miast Cit-
taslow w Prudniku. Stoisko Olsz-
tynka reprezentowali Andrzej 
Wojda - Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Olsztynku oraz Ka-
rol Kijkowski - pracownik Urzę-
du Miejskiego w Olsztynku, peł-
nomocnik burmistrza do spraw 
Cittaslow. Polskie miasta zrze-
szone w Cittaslow każdego roku 
organizują festiwal, który zawsze 
odbywa się w innej miejscowości 

należącej do sieci miast dobrego 
życia. Tym razem odbył się on 
na Śląsku Opolskim. Nasze sto-
isko tradycyjnie było oblegane 
przez wielu odwiedzających 
dzięki materiałom promującym 
najciekawsze atrakcje gminy 
Olsztynek oraz wspaniałym pro-
duktom, m.in.: rybom z Gospo-
darstwa Rybackiego Swaderki, 
wyrobom z firmy Octim oraz 
produktom z zakładu Tymbark  
w Olsztynku. W czasie trwania 

festiwalu odbyło się również 
Krajowe Zebranie Członków 
Polskiej Sieci Miast Cittaslow, 
na którym nasza gmina przeszła 
pozytywnie już drugą recertyfi-
kację w ciągu 10 lat członkostwa 
w sieci.  

W trakcie imprezy rozstrzyg-
nięto także konkurs na najcie-
kawsze stoisko, w którym Olsz-
tynek otrzymał specjalne wy- 
różnienie. 

UM OLSZTYNEK

OLSZTYNEK NA XIII FESTIWALU  
MIAST CITTASLOW W PRUDNIKU

Tegoroczne Gminne Dni Ro-
dziny odbywały się pod hasłem 
„Rodzina z wartościami to silna 
rodzina”. Po długim okresie pan-
demii mieszkańcy Olsztynka znów 
mogli całymi rodzinami korzystać 
z licznie przygotowanych atrakcji. 

Tradycyjnie na najmłodszych 
uczestników czekały dmuchańce, 
trampoliny, warsztaty plastyczne 
oraz rękodzieła, jak również gry, 
zabawy oraz kino plenerowe. 
Dzieci marzące o karierze w Po-
licji czy Straży Pożarnej mogły 
osobiście zasiąść za kierownicą 
wozu strażackiego oraz radiowozu. 
Nie zabrakło również popisów 
estradowych przygotowanych 
przez nauczycieli i uczniów ze  
Szkoły Muzycznej w Olsztynie  
i  Olsztynku, Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Waplewie, 
Przedszkola Miejskiego w Olsz-
tynku oraz Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Olsztynku. Dużym zain-
teresowaniem wśród dzieci 
cieszyły się również plecione wa-
kacyjne warkoczyki, malowanie 
twarzy czy puszczanie kolorowych 

baniek mydlanych. Wszystkie zor-
ganizowane atrakcje były bez-
płatne i ogólnodostępne.  

Całe przedsięwzięcie wymagało 
dużego nakładu pracy lokalnych 
instytucji, organizacji oraz sto-
warzyszeń. Pani Ewa Szersze-
niewska - Dyrektor Miejskie- 
go Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Olsztynku oraz organizator te-
gorocznych Dni Rodziny składa 
serdecznie podziękowania za 

wsparcie oraz zaangażowanie 
współpracownikom oraz członkom 
i pracownikom Miejskiego Domu 
Kultury w Olsztynku, Dziennego 
Domu Senior + w Olsztynku, 
Stowarzyszenia Wspólnie dla 
Olsztynka, Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Olsztynku, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Olsztynku, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. No-
blistów Polskich w Olsztynku, 
Szkoły Podstawowej nr 2 im.  
rotmistrza Witolda Pileckiego  
w Olsztynku, Diabetyków, Policji, 
Straży Pożarnej oraz Straży 
Miejskiej. 

Honorowy patronat objął Bur-
mistrz Olsztynka. Patronat me-
dialny Wiadomości Gazeta War-
mińska oraz ALBO Biuletyn Olsz-
tynecki. 

Stowarzyszeniu Aktywna Gmina 
z Olsztynka oraz Stowarzyszeniu 
DROGA z Olsztynka dziękuje-
my za ufundowanie nagród dla  
laureatów konkursów. 

 
MOPS OLSZTYNEK

Gminne Dni Rodziny 2022  Akcja  
segregacja
Na terenie gminy Olsztynek obowiązuje 
system „u źródła”, co oznacza, że od-
pady odbierane są bezpośrednio z te-
renu naszej nieruchomości, zgodnie  
z obowiązującym harmonogramem.  
 
W wyjątkowych przypadkach, możemy 
odpady segregowane oddać w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w Wilkowie. Należy jednak 
pamiętać, że do PSZOK-u może trafić 
tylko określony rodzaj odpadów (m.in. 
papier, szkło, metale, tworzywa sztu-
czne, odpady wielkogabarytowe w tym 
meble, odpady remontowo-budowlane 
i zużyte opony od pojazdów o do-
puszczalnej masie całkowitej do 3,5 
tony).  
 
PSZOK nie przyjmuje odpadów 
zmieszanych!  
 
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 
z pracownikiem PSZOK-u (nr tel. 692 
584 050), aby ustalić jak należy 
przygotować odpady przed przywie-
zieniem ich do punku. PSZOK czynny 
jest we wtorki i czwartki w godzinach 
10:00 – 17:00. 
 
Pamiętajmy, że segregacja to nie „wy-
rzucanie śmieci”, nie wszystko nadaje 
się do recyklingu. Plastik, papier, szkło 
i inne odpady mogą być surowcami, 
dlatego ważna jest jakość naszej seg-
regacji. Na przykład 35 butelek PET 
można przetworzyć na 1 polar, a już 
59 kg makulatury ratuje 1 drzewo. 
 
Wiele niezbędnych informacji, w tym 
wyszukiwarkę odpadów nietypowych, 
problemowych, która powie nam co 
zrobić z danym odpadem, można 
znaleźć na stronach informacyjnych 
dotyczących zasad segregacji odpadów, 
udostępnionych przez Związek Gmin 
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 
Środowisko”: 
• https://segregujemy.info/ 
• https://www.facebook.com/ 
  SegregujeMy/  
 
WAŻNE NR TELEFONÓW:  
Związek Gmin Regionu Ostródzko-
Iławskiego „Czyste Środowisko”:  
89 506 50 10, 89 506 50 22, 89 506 50 
27, mail: zgloszenie@zg-ostroda.pl 
(reklamacje i problemy)  
Urząd Miejski w Olsztynku:  
89 519 54 75, 89 519 54 81,  
mail: odpady@olsztynek.pl  
Punkt Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych, Wilkowo 24: 
692 584 050, 89 519 22 42 – przełożony 
PSZOK 

UM OLSZTYNEK
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COŚ Z HISTORII

BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI 

CO ZROBIĆ Z „SZUBIENICAMI”?

Pomysł wystawienia Pomnika 
Wdzięczności Armii Czerwonej zro-
dził się w chorych umysłach komu-
nistów olsztyńskich już w 1947r. 
pod wpływem ówczesnego woje-
wody olsztyńskiego Mieczysława 
Moczara. Budowa tego pomnika  
w kilka lat po straszliwym zniszcze-
niu większości miast Prus Wschod-
nich już po „wyzwoleniu” tych ziem 
przez Armię Czerwoną była swo-
istym policzkiem wymierzonym 
ludności warmińskiej, mazurskiej  
i wszystkim innym Polakom prze-
siedlonym tutaj z dawnych Kresów. 
Wyrzuceni siłą z własnej ojcowizny 
trafili na tzw. ziemie odzyskane, 
straszliwie zniszczone i doszczętnie 
obrabowane przez radzieckich wy-
zwolicieli. 

 
Po wielu latach Pomnik Wdzięcz-

ności Armii Czerwonej został uro-
czyście odsłonięty 21 lutego 1954 
roku. Monument tworzą dwa wiel-
kie pylony w kształcie nie zamknię-
tego łuku triumfalnego. Na lewym 
pylonie o wysokości 12 m wykuto 
w granicie symbole militarnej potęgi 
ZSRR – czołg, wyrzutnię rakiet 
zwaną „Katiuszą”, czterosilnikowy 
samolot. Dalej na tym samym pylo-
nie umieszczono inne symbole mili-
tarne – pociąg pancerny, działo, 
pancernik, kuter torpedowy, okręt 
podwodny. Na prawym pylonie wi-
dzimy ogromną siedmiometrową 
postać czerwonoarmisty ubranego  
w kufajkę, uszankę i walonki. Żoł-
nierz trzyma w lewej ręce sztandar 
z sierpem i młotem. 

Komuniści dążyli przez wiele lat 
do tego, żeby uczynić z placu Zwy-
cięstwa (później Armii Czerwonej) 
miejsce kultu i patriotyczno-propa-
gandowych uroczystości. Mieszkań-
com Olsztyna pomnik ten kojarzył 
się jednoznacznie z symbolem pod-
ległości Polski Ludowej Związkowi 
Radzieckiemu. Niemal od początku 
jego istnienia pojawiła się potoczna 
nazwa „Szubienice”. 

Należy sądzić, że tak wielki artysta 
jak Xawery Dunikowski, ukształto-
wany w duchu patriotycznym daw-
nej Polski, świadomie nadał taki 
właśnie kształt temu pomnikowi, 
żeby jego symbolika przemawiała 
do uczuć prawdziwych Polaków  
i ośmieszała komunistyczne władze 
PRL-u. Nie zamknięty łuk trium-
falny przypominał ruiny, dominu-

jąca postać żołnierza sowieckiego 
symbolizowała grozę Związku Ra-
dzieckiego z jego militarną potęgą.  

 
Na terenie gminy Olsztynek, we 

wsi Sudwa, znajduje się największy 
w Polsce, cmentarz jeńców wojen-
nych z czasów II wojny światowej. 
Na cmentarzu tym spoczywają 
prochy ponad 50 tysięcy jeńców  
zamęczonych w obozie jenieckim 
Stalag IB Hohenstein, który miał 
charakter międzynarodowy. Wię-
ziono w nim Polaków, Francuzów, 
Belgów, przedstawicieli kilkudzie-
sięciu narodów Związku Radziec-
kiego, Żydów i Włochów.  

 Na Sudwie spoczywają ofiary 
zbrodniczych systemów totalitar-
nych. Około tysiąca żołnierzy pol-

skich wziętych do niewoli w 1939 r. 
wskutek przegranej wojny obronnej 
po zdradzieckiej napaści Niemiec 
hitlerowskich i stalinowskiej Rosji 
na Polskę. 

 
Ogromna liczba ponad 50 tysięcy, 

to jeńcy radzieccy, żołnierze Stalina, 
którzy dostali się do niewoli i zostali 
skazani na śmierć i zapomnienie. To 
nie byli zdobywcy Prus Wschod-
nich, to były ofiary pierwszych, naj-
bardziej tragicznych lat II wojny 
światowej. Zmuszeni przez stali-
nowski reżim do walki, dostali się 
do niemieckiej niewoli i zostali 
uznani przez własny kraj za zdraj-
ców. Zginęli w hańbie, poniżeniu  
i zapomnieniu. Ci ludzie stali się tra-
gicznymi ofiarami systemu stali-
nowskiego i hitlerowskiego. Pomnik 
Xawerego Dunikowskiego stano-
wiłby odpowiednie memento dla ich 
losów i w żaden sposób nie mógłby 
być odebrany jako symbol triumfu. 

Lokalizacja dawnego Pomnika 
Wdzięczności Armii Czerwonej 
(obecnie – Wyzwolenia Ziemi War-
mińsko-Mazurskiej) w centralnym 
miejscu Olsztyna, zniszczonego  
w ogromnym stopniu przez wojska 
radzieckie w 1945 r., będzie nato-
miast wzbudzać negatywne emocje 

w świadomości części mieszkańców 
Olsztyna i pozostanie dla nich sym-
bolem uzależnienia od Rosji so-
wieckiej. 

 
Pomnik nie powinien jednak znik-

nąć z przestrzeni historycznej War-
mii i Mazur. Musi pozostać na tej 
ziemi, aby stać się symbolem dra-
matycznej wojennej i powojennej 
przeszłości regionu oraz przestrogą 
na przyszłość.  

 
Przeniesienie tego pomnika gdzieś 

na teren Śląska spowoduje jego fak-
tyczne zniszczenie ponieważ po-
nowne ustawienie monumentu  
w nowym miejscu będzie zbyt kosz-
towne i całkowicie nieracjonalne ze 
względów historycznych. 

 
Demontaż, translokacja i ponowne 

ustawienie pomnika na cmentarzu 
jeńców wojennych w Sudwie po-
zbawi stronę rosyjską argumentu, że 
władze polskie celowo niszczą po-
mniki poświęcone wyzwoleńczej 
misji Armii Czerwonej w okresie  
II wojny światowej. Cmentarz ten 
jest jedynym godnym miejscem dla 
takiego monumentu. 

 
BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI

Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej autorstwa Xawerego Dunikowskiego jest 
kontrowersyjnym, ale wybitnym dziełem sztuki. Do jego budowy użyto ponad 1000 ton  
granitu pozyskanego z ruin pomnika tannenberskiego pod Olsztynkiem.

Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie / fot. Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0, autor: Serdelll

W naszej ocenie, to właśnie  
cmentarz w Sudwie i jego 
otoczenie są odpowiednim 
miejscem na ustawienie 
wspomnianego pomnika. 
Tutaj wymowa monumentu 
nabierze charakteru 
przestrogi.
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Stowarzyszenie „Wspólnie 
dla Olsztynka” jest młodą 
organizacją. W tym roku  
w czerwcu obchodziło 
trzylecie powstania.   

 
Organizacja skupia ludzi, którym 

dobro i potrzeby innych ludzi nie są 
obce. Jest to organizacja non profit. 
Działalność stowarzyszenia oparta 
jest na pracy społecznej członków  
 i zaprzyjaźnionych wolontariuszy. 
Również pozyskiwane fundusze są 
w pełni przeznaczane na zadania 
projektowe, nie ma w nich opłaty 
pracy członków. W celach statuto-
wych stowarzyszenia można zoba-
czyć szerokie spektrum działań. 
Między nimi ważne miejsce stanowi 
pomoc starszym i potrzebującym  
oraz krzewienie wśród młodego po-
kolenia postaw patriotycznych i za-
chowania pamięci o wydarzeniach  
i osobach ważnych dla historii kraju. 
Początkowo działania stowarzysze-
nia finansowane były ze składek 
członków. Jednak po pewnym czasie 
zaczęto pozyskiwać fundusze ze-
wnętrzne, co pozwoliło na bardziej 
dynamiczne działania na rzecz in-
nych.  

 
Jednym z działań, które swój finał 

miało 27 maja 2022, była realizacja  
projektu „Czuwam… Pamiętam… 
Jestem…”. Stowarzyszenie otrzy-
mało dofinansowanie w kwocie 
20000 złotych z Fundacji PGING 
na upamiętnienie wybranych wyda-
rzeń z historii Polski. Włączono do 
tego wkład własny stowarzyszenia 
oraz szkoły będącej beneficjentem 
zadania. We współpracy ze Szkołą 

Podstawową nr 2 im. rotmistrza  
Witolda Pileckiego  w Olsztynku już 
w roku 2021 podjęto działania  
w celu uzyskania pozwolenia utwo-
rzenia kręgu pamięci przy istnieją-
cym miejscu upamiętniającym 
postać Witolda Pileckiego - patrona 
szkoły. Kulminacją zadania było 
spotkanie okolicznościowe w szkole 
w dniu 27 maja 2022 roku, gdzie 
uroczyście odsłonięto miejsce pa-
mięci. Obecnie widać, że był to 
dobry pomysł. Plac przy szkole jest 
odwiedzany przez mieszkańców  
i turystów indywidualnych. W rocz-
nice ważnych wydarzeń, np. Po-
wstania Warszawskiego, Rzezi Wo-
łyńskiej, składane są tu kwiaty  
i zapalane znicze. Dzieci naturalnie 
uczą się przez to poszanowania tra-
dycji dla historii kraju i postaw 
związanych z zachowaniem pamięci 
o przeszłości narodu.  

Kolejnym działaniem, na które sto-
warzyszenie otrzymało fundusze ze-
wnętrzne był grant z Fundacji PKO 
Bank Polski na kwotę 13000 w ra-
mach projektu „Nasza Biało-czer-
wona”. Stowarzyszenie otrzymało 
w roku 2022 dofinansowanie na 
stworzenie mobilnego punktu pro-
mocji symboli barw narodowych, 
krzewienia patriotyzmu i polskości. 
Organizacja, realizując zadanie, włą-
czyła się w Dni rodziny - cykliczne 
wydarzenie organizowane dla spo-
łeczności gminy przez MOPS i in-
stytucje towarzyszące w Olsztynku. 
Dzieci uczestniczące w imprezie 
otrzymały upominki upamiętniające 
barwy narodowe oraz zawierające 
hasła krzewiące patriotyzm. Były 
też projekcje filmów w stworzonym 
na ten cel mobilnym kinie. Atrakcja 
cieszyła się dużym zainteresowa-
niem najmłodszych mieszkańców 
Olsztynka. 

 
Obecnie stowarzyszenie rozpo-

czyna realizację zadania „Czym sko-
rupka za młodu nasiąknie - two-
rzymy grupę rekonstrukcyjną”.  
W ramach programu Instytutu Dzie-
dzictwa Myśli Narodowej im. Ro-
mana Dmowskiego i Ignacego Jana 
Paderewskiego. Fundusz Patrio-
tyczny - Edycja 2022 - Wolność po 
polsku -  stowarzyszenie pozyskało 
kwotę 58000 złotych na stworzenie 
grupy rekonstrukcyjnej oraz cykl za-
dań towarzyszących. Beneficjentami 
zadania będą dzieci i młodzież z na-
szej gminy. W dalszej części dołą-
czeni zostaną również dorośli.  

Drugim z filarów omawianych 
działań stowarzyszenia jest pomoc 

osobom niepełnosprawnym i star-
szym. Stąd od początku podej-
mowane są   różnego rodzaju więk-
sze lub mniejsze akcje. Corocznie 
przygotowywane są  paczki świą-
teczne, inna pomoc rzeczowa do-
raźna i wiele innych form, o których 
na bieżąco można przeczytać na pro-
filu Facebook stowarzyszenia.  

 
Obserwując potrzeby lokalnej spo-
łeczności stowarzyszenie postano-
wiło pozyskać fundusze zewnętrzne 
na zakup sprzętu rehabilitacyjne- 
go i ortopedycznego. Pierwszym  
dofinansowaniem w tym zakresie  
w 2020 roku były fundusze w ra-
mach programu „Moje miejsce na 
ziemi” z fundacji ORLEN, gdzie 
stowarzyszenie złożyło wniosek  
w ramach projektu „Szansa na lep-
sze jutro”. Otrzymano 20000 zło-
tych. Z pieniędzy zakupiono łóżka 
rehabilitacyjne, chodziki, wózki - to 
o co mieszkańcy najczęściej pytali, 
szukając pomocy.  

 
Idąc za ciosem, w latach 2021- 

2022 stowarzyszenie złożyło dwa 
projekty o wydzielenie zadania pub-
licznego z funduszy Gminy Olszty-
nek. Projekty „Wygrać z czasem”- 
edycja I i II, to w sumie 10000 zł. 
dofinansowania na zakup kolejnych 
rzeczy w ramach pomocy osobom 
starszym i niepełnosprawnym. 
Obecnie sprzęt jest w bezpłatnym 
użyczeniu mieszkańcom gminy.  

 
Obserwujemy nieustające zapo-

trzebowanie na tego typu rzeczy. 
Czasem łóżko, kule, czy wózek po-
trzebne są w rekonwalescencji po 
operacji czy zachorowaniu, a cza-
sem służą długoterminowo osobom 
starszym, niepełnosprawnym, które 
nie są w stanie samodzielnie funk-
cjonować lub towarzyszy im w god-
nym odchodzeniu.  

 
Robert Baden-Powell powiedział 

niegdyś: „Starajcie się zostawić ten 
świat choć trochę lepszym, niż go 
zastaliście”.  Można powiedzieć, że 
takie przesłanie towarzyszy stowa-
rzyszeniu „Wspólnie dla Olsztynka” 
od początku jego działalności. 
Każde z podejmowanych zadań to 
włączanie się w budowanie naszej 
lokalnej wspólnoty i działanie na 
rzecz jej rozwoju, a także zachowa-
nie pamięci o historii naszego na-
rodu.  

W F-K 

O SILE POMAGANIA I SZERZENIU  
PATRIOTYZMU SŁÓW KILKA 

artykuł sponsorowany

fot. Stowarzyszenie
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W 1957 roku do Elgnówka, zaraz po szkole 
medycznej, przybył z misją tworzenia wiej-
skiej służby zdrowia młody felczer Kazimierz 
Ogonowski. Po latach pracy w służbie zdrowia  
zauważył, że w Polsce tworzone jest honorowe 
krwiodawstwo. Z grupą aktywnych ludzi  
ze wsi wpadli na pomysł: „A  może by tak  
u nas?”. Wiejskie kluby w tamtym czasie nie 
były tak powszechne i padało częste pytanie – 
czy to się uda . Upór i determinacja tej grupy 
ludzi szybko dały rezultat. Okazało się, że tra-
fiono na podatny grunt. To społeczeństwo 
chciało pomagać innym – ratować życie. 

 
Po kilku latach działalności nasz klub stał się 

jednym z najprężniej działających tego typu klu-
bów wiejskich w północno-wschodniej Polsce.  
W ciągu 50-letniej historii członkowie oddali 
około 4 tysięcy litrów tego drogocennego leku, 
którego nie można zastąpić niczym innym. Od-
dawanie krwi stało się tradycją przekazywaną  
z pokolenia na pokolenie. Nie ma w naszej miejs-
cowości i okolicach domu, rodziny, w której nie 
byłoby krwiodawcy. Potomkowie założycieli 
tworzą też aktualny zarząd klubu. 

Poza naszą podstawową działalnością organizo-
wane są szkolenia z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy, pokazy ratownictwa i szeroko pojęte 
działania prozdrowotne. Co roku organizowane 
są różnego rodzaju imprezy i festyny rekrea-
cyjno-sportowe mające na celu zwrócenie uwagi 
na to, co  najważniejsze – popularyzowanie ho-
norowego krwiodawstwa. Efektem naszych  
działań była propozycja Dyrekcji Warmińsko- 
Mazurskiego  Oddziału Okręgowego PCK  
w Olsztynie zorganizowania  Olimpiady Klubów 
Honorowych Dawców Krwi naszego wojewódz-
twa. Było to dla nas olbrzymie wyróżnienie i uko-
ronowanie  działalności, tym bardziej, że mo- 
gliśmy połączyć to z jubileuszem 50-lecia istnie-
nia klubu. 

Gościliśmy u siebie 8 klubów HDK z regionu, 
a patronat honorowy nad imprezą objął Mar- 
szałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Marek Gustaw Brzezin, który ufundował pu-
chary. Udział w olimpiadzie wzięły: Klub HDK 

Michelin Olsztyn, Klub HDK OR Elbląg, Klub 
HDK Miłomłyn, Klub HDK ZSZ Ostróda, Klub 
HDK Radar Lipowiec, Klub HDK OR Szczytno, 
Klub HDK OR Nidzica, Klub HDK GOK Dźwie-
rzuty. 

Olimpiadę sportową przygotował i poprowadził 
animator sportu Pan Zbigniew Serowiński wraz 
z młodzieżową grupą Fair Play. Doskonała atmo-
sfera, nuta humoru i ciekawe dyscypliny spowo-
dowały, że nawet mały deszcz nie zepsuł ducha 
rywalizacji uczestników spotkania. 

W olimpijskiej rywalizacji zwyciężył Klub 
HDK Radar Lipowiec, drugie miejsce zajął Klub 
HDK Michelin, trzecie miejsce Klub HDK OR 
Nidzica. Klub HDK Elgnówko zajął miejsce 
piąte. Brawo, jesteśmy dumni z naszych repre-
zentantów. 

Równolegle z olimpiadą odbywał się otwarty 
turniej siatkówki plażowej o puchar 50-lecia 
Klubu HDK w Elgnówku. Poprowadził go - jak 
co roku - niezastąpiony animator sportu Pan 
Adam Wyszyński wraz z grupą Fair Play. W tur-
nieju udział wzięły: Klub HDK Nidzica, Nadleś-
nictwo Stare Jabłonki, Urzędasy, Piaskowe Wilki, 
Klub HDK Michelin, Rawik Team, Klub HDK 

Dźwierzuty, Klub HDK Elgnówko. Zdobywcami 
pucharu zostały Piaskowe Wilki. 

W trakcie oficjalnej części, podczas której go-
ściliśmy władze okręgowe PCK oraz władze sa-
morządowe,  wręczono odznaczenia „Zasłużony 
Dla Zdrowia Narodu” najbardziej zasłużonym 
krwiodawcom. Byli to: Janusz Bałdyga, Tomasz 
Drozd i Ryszard Ostasz. Pierwsze swoje odzna-
czenie Zasłużony Dawca Krwi III stopnia  
otrzymała  Iwona Ludwikowska. W tym miejscu 
składamy podziękowania Miejskiemu Szpitalowi 
w Ostródzie związanemu w przeszłości terytorial-
nie z naszym klubem, za przekazane upominki 
dla odznaczonych krwiodawców.  

Nasz klub z okazji jubileuszu 50-lecia usłyszał 
wiele ciepłych słów. Otrzymaliśmy także wyróż-
nienia i prezenty, które z pewnością pomogą nam 
w dalszej działalności.  

 
Gościem naszej wspaniałej imprezy była rów-

nież Pani poseł na Sejm RP Urszula Pasławska, 
która będąc na naszym terenie i słysząc o tym wy-
darzeniu chciała wspólnie z nami  świętować. 
Przekazała nam wiele pięknych słów oraz prezent 
dla klubu. 

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ W 1972 r.
50 LAT KLUBU HDK W ELGNÓWKU

fot. Klub HDK Elgnówko
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Członkowie klubu i Koła Gospodyń z El-
gnówka, Mierek i Kurki-Ząbie zadbały, żeby nikt 
kto uczestniczył w tej uroczystości nie był 
głodny. Przygotowane potrawy i ciasta były przez 
naszych gości oceniane na „10” w skali od 1 do 
6. Grupa ratownicza z Ostródy zadbała o nasze 
zdrowie i urządziła wspaniałe pokazy udzielania 
pierwszej pomocy. Gościliśmy również diabety-
ków z Olsztynka, którzy zadbali, aby każdy mógł 
zbadać poziom cukru i ciśnienie krwi. Razem  
z tą grupą osób przyjechał i udzielał porad Rzecz-
nik Praw Osób Starszych. Strażacy z OSP Olszty-
nek poza zabezpieczeniem imprezy, zafundowali 
nam wspaniały pokaz ratownictwa drogowego  
z wycinaniem ofiary z samochodu. 

Po zakończonych zawodach sportowych, wrę-
czeniu pucharów i nagród wszyscy uczestniczy-
liśmy w biesiadzie przy ognisku i wysłuchaliśmy 
wspaniałego koncertu „Zagraj Dla Krwiodawcy” 
poprowadzonego przez niezastąpioną Kasię 
Waluk - dyrektor Miejskiego Domu Kultury  
w Olsztynku od lat zaprzyjaźnioną i wpierającą 
nasze działania. Wielkie podziękowania skła-
damy wszystkim pracownikom MDK za zorga-
nizowanie koncertu, podczas którego wystąpili: 
Czarek Makiewicz i Koltersi, White Hag, Młode 
Wilki. Dziękujemy Wam bardzo. 

To wspaniałe wydarzenie nie mogłoby się 
odbyć, gdyby nie zaangażowanie i wsparcie 
wielu ludzi, instytucji i firm. Składamy podzię-
kowania: Marszałkowi Województwa Panu  
Markowi Gustawowi Brzezinowi, Urzędowi 
Marszałkowskiemu Departamentu Sportu i Rek-
reacji, Burmistrzowi Miasta Olsztynek, Gminie 
Olsztynek, Tymbarkowi GMW Sp. z o.o., Miej-
skiemu Domowi Kultury, Stacji Paliw Kazimierz 
Gąsiorowski, Notariusz Teresie Ziółkowskiej, 
Doradcy Podatkowemu Irenie Kozioł, Aptece 
Słonecznej Katarzyna Krygier-Budnicka, Jacek 
Budnicki, BUDAREX Dariusz Kania, „Lear” 
FHU Leszek Argalski, RaWik Grzegorz Kaspe-
rowicz, Express Print Drukarnia Wielkoforma-
towa Paulina Kubanek, OSP Olsztynek, Straży 
Miejskiej i Grupie Ratowniczej . 

Szczególne podziękowania składam grupie  
mieszkańców Elgnówka za trud, poświęcony czas 
przy przygotowaniu tej uroczystości. To Wy 
wkładacie serce, pracę i czas w upiększanie na-
szej wsi. Grupie członków klubu, na których mo-
żemy liczyć w potrzebie. Wielkie podziękowania 
dla Radnego Ryszarda Orłowskiego, który jak za-
wsze stanął na wysokości zadania i wiemy, że za-
wsze możemy liczyć na Jego wsparcie. Pani 
sołtys za umożliwienie nam przyjęcia gości na te-
renie wsi. Kołom Gospodyń za obsługę, Panu 

Krzysztofowi Sokalowi, Pani Agnieszce Toma-
szewskiej i Kamili Krawczyk za wszelką pomoc. 
W najbliższym czasie planujemy: 
- akcję poboru krwi: 17 września i 17 grudnia, 
- cykl spotkań i szkoleń o tematyce prozdro- 

wotnej. 
Zachęcam do współpracy z naszym klubem. 

Wszelkie informacje pod nr tel. 608 61 61 39. 
 

PIOTR OGONOWSKI 
Prezes Klubu HDK w Elgnówku

Kino “Grunwald” zaprasza!  
OLSZTYNEK, ul. Grunwaldzka 2, tel. 501 067 763 

KAŻDY WIE LEPIEJ 
Komedia obyczajowa  
19.08 (piątek)              - godz. 19:00 
20.08 (sobota)             - godz. 19:00 
21.08 (niedziela)         - godz. 19:00 
22.08 (poniedziałek)   - godz. 19:00 
23.08 (wtorek)             - godz. 19:00 
 
KUROZAJĄC I ZAGADKA  
CHOMIKA CIEMNOŚCI 
Animacja / Komedia / Przygodowy  
19.08 (piątek)              - godz. 15:00 
20.08 (sobota)             - godz. 15:00 
21.08 (niedziela)         - godz. 15:00 
22.08 (poniedziałek)   - godz. 15:00 
23.08 (wtorek)             - godz. 15:00 

PIES W ROZMIARZE XXL 
Animacja / Familijny / Przygodowy  
19.08 (piątek)              - godz. 13:00 
20.08 (sobota)             - godz. 13:00 
21.08 (niedziela)         - godz. 13:00 
22.08 (poniedziałek)   - godz. 13:00 
23.08 (wtorek)             - godz. 13:00 
 
BUZZ ASTRAL 
Animacja / Familijny / Przygodowy  
19.08 (piątek)              - godz. 10:15 
22.08 (poniedziałek)   - godz. 10:15 
23.08 (wtorek)             - godz. 10:15 
 
bilet - 17 zł, bilet ulgowy - 15 zł 
bilet rodzinny - 14 zł (min. 3 osoby) 

www.kino.olsztynek.com.pl
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Na poranku „Czytanie łączy pokolenia” 
przedstawiane były „Strofy, wersy, rymy i … 
Olsztynek” w twórczości Janiny Dobrowol-
skiej, Alicji Chrzanowskiej, Janiny Gancarz  
i Marcina Cieleckiego. Poetka Janina Dobro-
wolska była przybliżana młodzieży i czytel-
nikom „Albo” przez Alicję Chrzanowską. Pani 
Alicja podkreśliła, że „serdeczna więź kores-
pondencyjna z Janiną Dobrowolską została 
zapoczątkowana przez uprzejme pośrednictwo 
Jadwigi Ziółkowskiej”(ALBO nr 3, czerwiec 
2020). Będąc na tym spotkaniu poetyckim, 
zauważyłam ciekawą sytuację. Mianowicie 
małe wspomnienie pani Jadwigi Ziółkowskiej. 
Postanowiłam przypomnieć, a wielu czytel-
nikom przedstawić postać pani Jadwigi.  

Pani Jadwiga Ziółkowska ukończyła Pań-
stwowe Liceum Pedagogiczne w Olsztynie,  
a następnie Studium Nauczycielskie o kie-
runku filologia polska. Będąc dyrektorem 
domu dziecka ukończyła Studium Zawodowe 
Administracji na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Warszawskiego, a stopień 
magistra z zakresu prawa administracyjnego 
zdobyła na Uniwersytecie Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Czterdzieści lat przepraco-
wała w domach dziecka. Pięć lat w Ostródzie 
i trzydzieści pięć lat w Państwowym Domu 
Dziecka nr 1 im. Janusza Korczaka w Olsz-
tynku.  

Pani Jadwiga była szczególnym gościem na 
spotkaniu poetyckim poświęconym głównie 
poezji Janiny Dobrowolskiej, bo to właśnie 
w olsztyneckim domu dziecka splotły się 
drogi życiowe dyrektorki Jadwigi Ziółkow-
skiej i wychowanki Janiny Dobrowolskiej. 
Jadwiga Ziółkowska również ma na swym 

KOLORY ŻYCIA  
Małe wspomnienie Jadwigi Ziółkowskiej

STANISŁAWA ZIĄTEK 

O KOBIETACH NIE TYLKO 8 MARCA

3 czerwca w zabytkowej Wieży Ciśnień  odbył się poranek pt. „Czytanie łączy pokolenia” w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. W organizację projektu zaangażowała się Miejska Biblioteka Publiczna i biblioteki 
szkolne z SP nr 1 im. Noblistów Polskich, SP nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego oraz ZS im. K.C. Mrongowiusza,  
a także Referat Promocji Urzędu Miasta w Olsztynku.

►

koncie twórczość poetycką. Przeglądając biuletyn  
„Kolory życia”, czyli wiersze i wspomnienia eme-
rytowanych nauczycieli - członków ZNP w jubi-
leuszowym wydaniu Warmińsko-Mazurskiej Okrę-
gowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Olsz- 
tynie z okazji 110 rocznicy Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, spotkałam właśnie wiersze i fraszki pani 
Jadwigi. 

 Część poświęcona Jej poezji rozpoczyna się mot-
tem: „Życie jest trudną lekcją, której nie można się 
nauczyć. Trzeba ją przeżyć” (Stefan Żeromski). 

Z czterech wierszy: „Żegnaj młodości”, „Samo-
tność”, „Brzoza” i „Wiosna 10.04.2010” wybrałam 
wiersz pierwszy.  

 
 „Żegnaj młodości” 
Jak to się stało, że tak szybko odeszłaś? 
Tak niedawno siedziałaś ze mną w ławce szkolnej, 
Jeździłaś na wycieczki, 
Byłaś ze mną na studiach i w pracy, 
Pomagałaś na działce i w ogrodzie, 
Latałaś samolotem i pływałaś okrętem po wodzie,  
Byłaś ze mną, kiedy wzniosłam się na balonie; 
Jedynie nie skakałaś na bangee i spadochronie. 
Towarzyszyłaś mi, gdy byłam radosna, 
Kiedy w sercu moim budziła się wiosna.  
Byłaś, kiedy się śmiałam, 
Nie opuszczałaś mnie, kiedy płakałam.  
Pomagałaś wychowywać dzieci, 
Czekałaś ze mną, kiedy znowu słońce zaświeci.  
Przetrwałaś burze, wichry i zawirowania, 
Pomagałaś przeżyć trudny czas kochania.  
Tańczyłaś ze mną na balach i zabawach, 
Zwiedzałaś nasz i obce kraje.  
Czy to wszystko tylko mi się wydaje? 
Pomagałaś zdobywać sukcesy, medale i nagrody  
I nagle odeszłaś – jakbyś wpadła do wody. 

Na spotkaniu „Czytanie łączy pokolenia”, roz-
poczynając swoje wystąpienie, pani Jadwiga zwró-
ciła się do przybyłych gości i występującej mło-
dzieży tak: „Siedemdziesiąt lat temu zdawałam 
maturę. Pamiętam swoją wspaniałą polonistkę, 
która wpajała nam szacunek do poezji i do polskiej 
literatury. Pamiętam jak czytałam „Pana Tadeu-
sza”. Mając osiemnaście lat nauczyłam się wielu 
fragmentów z narodowego poematu „Pan Tadeusz” 
Adama Mickiewicza. Dzisiaj  zarecytuję Inwokację 
i Opis dworu”.     

 
Inwokacja 
Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie, 
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie 
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie 
Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy   
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy 
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! 
… 

 
Wszystkich zainteresowanych pełną treścią In-

wokacji lub całego dzieła Adama Mickiewicza za-
chęcam do sięgnięcia po „Pana Tadeusza”. 

 
Pani Jadwiga przepięknie wyrecytowała wybrane 

fragmenty z pamięci. Podczas deklamacji była  
absolutna cisza. Starsi, może w myślach, przypo-
minali sobie tekst podążając za słowami wypowia-
danymi przez Wielce Szanowną Seniorkę. Przypo-
mnienie „Inwokacji” wzbudziło zapewne u wielu 
osób tęskne wspomnienie młodości, która też sie-
działa z każdym z nas w ławce szkolnej, jak mło-
dość pani Jadwigi.  

 
Jadwiga Ziółkowska występując zrobiła coś bar-

dzo ważnego. Po pierwsze -  zaimponowała pa-
mięcią i piękną interpretacją dwóch fragmentów  
z „Pana Tadeusza”, po drugie – w sposób pośredni 
- wzbudziła chęć zapoznania się z historią, którą 
powinniśmy znać i szanować. To było również 
uświadomienie, szczególnie młodzieży, co takiego 
jest w „Inwokacji”, że po siedemdziesięciu latach 
recytuje się ją z wielką przyjemnością. I po trzecie 
- pani Jadwiga poprzez swój występ stała się dla 
młodzieży wzorem do naśladowania. Była to rów-
nież mała lekcja patriotyzmu.  

I tak toczą się  „Kolory życia” pani Jadwigi Ziół-
kowskiej. Siedemdziesiąt lat temu, będąc w ławce 
szkolnej nauczyła się „Inwokacji” na pamięć. Mło-
dość gdzieś odeszła –  jakby wpadła do wody,  
a „Inwokacja” została z „jubilatką maturalną”, aby 
mogła nią oczarować wszystkich uczestników spot-
kania poetyckiego 3 czerwca 2022 roku. 

 
Bardzo osobiście odebrałam wystąpienie pani Jad-

wigi. Wspomnienie lat licealnych wywołało we 
mnie wzruszenie. Niech czytanie i recytowanie  
łączy pokolenia!  

Jadwiga Ziółkowska / fot. E. Ziątek
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► P.S. 
Stan czytelnictwa w Polsce bada Biblioteka Na-

rodowa. W 2021 roku aż 62% Polaków powyżej 
15 roku życia  nie przeczytało choćby jednej 
książki. Jednak spadek czytelnictwa został zaha-
mowany. Czytelnictwo wzrosło o 1 punkt pro-
centowy w stosunku do roku 2020 i wyniosło 
38%. Dobrze byłoby, w zakresie czytelnictwa, 
utrzymać tendencję wzrostową, nawet jeżeli wy-
nosiłaby ona choćby ten 1 punkt procentowy  
w każdym kolejnym roku.  

Polacy na tle państw europejskich plasują się 
średnio. W Europie najwięcej czytają Czesi. 83% 
Czechów jest czytelnikami i są ewenementem, 
mimo, że czytelnictwo spada w całej Europie.  
U Czechów utrzymała się kultura intensywnego 
czytania. Średnio w czeskim domu jest 246 ksią-
żek. Z badań Eurostatu (dane z 2021 r.) wynika, 
że wysoką czytelnością w Europie mogą pochwa-

lić się również mieszkańcy: Luksemburga, Nie-
miec, Austrii i Finlandii (powyżej 80%). Po 
książki zdecydowanie sięga więcej kobiet – 51%, 
a mężczyzn – 33%. Pozostali czytelnicy to dzieci 
(uczniowie). Według ankiety CBOS (2020 r.) 60% 
mężczyzn przyznało się, że książki  czytali tylko 
w szkole. Najchętniej czytane są książki sensa-
cyjne i kryminały, następnie historyczne, przy-
godowe i podróżnicze. Najrzadziej Polacy sięgają 
po poezję (5-7%) i z reguły są to kobiety. Zro-
biono też badanie stanu czytelnictwa w miesią-
cach letnich, sądząc, że czas urlopów sprzyja 
chęci sięgnięcia po książkę. Na przełomie lipca  
i sierpnia 2021 roku przynajmniej po jedną 
książkę sięgnęło 15% respondentów, a po 2-4 
książek – 21%, a 62% osób w tym okresie  nie 
sięgnęło po ani jedną książkę. 38 procent bada-
nych podkreśliło, że w czasie wakacji czytało 
książkę dla własnej przyjemności.  

Biorąc pod uwagę przedstawione statystyki, uza-
sadnione jest promowanie czytelnictwa zarówno 
przez Narodowe Czytanie pod patronatem Pre-
zydenta RP jak i przez Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa. 

                                                                                             
STANISŁAWA ZIĄTEK 

 
Źródła: 
1. Inwokacja, Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz 
2. J. Ziółkowska: Żegnaj młodości, Kolory życia. 

Wiersze i wspomnienia, Olsztyn 2015 r. 
3. Biblioteka Narodowa – raport autorstwa  

R. Chymkowskiego i Z. Zasackiej, Warszawa 
2021 r. 

4. Ankiety o czytelnictwie CBOS z roku 2021- 
komunikaty CBOS. 

5. Badania czytelnictwa w Europie rok 2021,  
Eurostat 2021.                                                                    

Lato w pełni. Błogi relaks skąpany w słonecznych promieniach raczej nas rozleniwia niż mobilizuje do działania. 
Ale wolny czas to również spotkania i opowiadanie ludzkich historii. Nasze koło redakcyjne Nobelpress z uwagą 
przepytało i wysłuchało odpowiedzi Julii Kasprowicz, która zgodziła się poświecić nam swój czas. Studentka far-
macji, dyplomantka II stopnia szkoły muzycznej, a sięgając pamięcią wstecz także zdobywczyni tytułu Primus Inter 
Pares, który był przyznawany najlepszemu absolwentowi danego rocznika w Gimnazjum im. Noblistów Polskich  
w Olsztynku. To właśnie Julka – człowiek orkiestra. Moje uczennice nadal zgłębiają sztukę przeprowadzania wy-
wiadu. Przed Wami Czytelnicy kolejna odsłona naszych ćwiczeń redakcyjnych.   

Opiekun koła redakcyjnego Małgorzata ZapadkaMAŁGORZATA ZAPADKA 

MŁODZI MAJĄ GŁOS

- Julio czym jest dla Ciebie mu-
zyka? 
- Muzyka jest dla mnie sztuką, „ję-

zykiem”, do którego zrozumienia 
jest potrzebna ogromna wrażliwość. 
Muzyka jest z nami od początków 
istnienia, a modyfikowana, zmie-
niana towarzyszy nam czy to  
w smutnych czy wesołych chwilach.  

 
- Kiedy zaczęłaś grać na instru-
mencie?  
- Swoją przygodę, ze szkołą mu-

zyczną zaczęłam w piątej klasie 
szkoły podstawowej. Ktoś pewnie 
powie, że trochę późno… ale jednak 
zostałam absolwentką pierwszego 
rocznika naszej filii Samorządowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Dy-
witach. Wcześniej próbowałam grać 
na gitarze, ale instrumenty strunowe 
to zdecydowanie nie moja bajka. 

 
- Dlaczego wybrałaś taki instru-
ment? Na czym jeszcze potrafisz 
grać? 
- Pierwszy stopień ukończyłam na 

saksofonie, gdzie dodatkowym in-
strumentem był fortepian. Drugi sto-
pień na puzonie i ponownie wy- 

brałam fortepian. A dlaczego akurat 
te? Nie wiem… Na koncert dyplo-
mowy drugiego stopnia musiałam 
przygotować „wspomnienia”.  

W nich zadałam sobie to samo py-
tanie, dlaczego puzon. Doszłam 
wtedy do wniosku, iż chciałam zna-
leźć mniej oczywisty instrument, bo 
ile znacie dziewczyn grających na 
puzonie? Podobała mi się ta unika-
towość. 

 
- Co aktualnie robisz w swoim 
życiu? 
- W tym roku otrzymałam dyplom 

ukończenia II stopnia Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fry-
deryka Chopina w Olsztynie. Na 
nim jest napisane, że zdałam egza-
min dyplomowy i uzyskałam tytuł 
zawodowy - muzyk. Na co dzień 
mieszkam w Gdańsku, gdzie jestem 
studentką drugiego roku Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego 
na kierunku farmacja. Jestem czyn-
nym członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Studentów Farmacji. W wy- 
borach na przyszły rok akademicki 
zostałam wybrana wiceprzewodni-
czącą do spraw Human Resources  
w Gdańskim oddziale tej organiza-
cji. Mieszkam w Gdańsku, a skoń-
czyłam szkołę w Olsztynie. Musimy 
cofnąć się trochę  w czasie. Pierw-

szy stopień w cyklu młodzieżowym 
to cztery lata, czyli skończyłam ją  
w drugiej klasie gimnazjum. Drugi 
stopień na instrumentalistyce to za-
wsze sześć lat. Zaczęłam go w trze-
ciej klasie gimnazjum, później  
w liceum mieszkałam w internacie 
przy szkole muzycznej, napisałam 
maturę i dalej zostały jeszcze dwa 
lata. Osiem już było za mną, więc 
nie mogłam zrezygnować. Wtedy 
przeszłam na tok indywidualny. Po-
legał on na tym, że nie chodziłam na 
lekcje, miałam ewentualne konsul-
tacje, a z końcem półrocza czekały 
mnie egzaminy, aby zaliczać mate-
riał, który był przez ten czas przera-
biany… Był to bardzo wymagający 
czas, ale byłam zdeterminowana  
i osiągnęłam swój cel. 

 
- Jak wspominasz naszą szkołę 
muzyczną? 
- To pytanie wywołało ogromny 

uśmiech na mojej twarzy. To począ-
tek mojej przygody. Zupełnie nie-
świadoma byłam ile ciekawych 
podróży, koncertów, konkursów, 
warsztatów przede mną, ile znajo-
mości, przyjaźni… Pierwsze kon-

Muzyka jest większym osiągnięciem niż cała mądrość i filozofia 
 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

O MUZYCE I FARMACJI SŁÓW KILKA 

►

Julia Kasprowicz / fot. album rodzinny
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W ramach NARODOWEGO PROGRAMU 
ROZWOJU CZYTELNICTWA na lata 2021-
2025 nauczycielki bibliotekarki w naszym mie-
ście przygotowały poranek literacki. Celem 
spotkania to kontynuacja planu CZYTANIE 
ŁĄCZY POKOLENIA, realizowanego przez  
Dorotę Walter-Obrębską, nauczycielkę Zespołu 
Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku. 
Wspólnemu przedsięwzięciu pań bibliotekarek 
przyświecała myśl, aby do pięknego wygłaszania 
tekstów literackich włączyć wiersze regionalnych 
twórców. 
STROFY, WERSY, RYMY i… Olsztynek. Taki 

tytuł miało poetyckie spotkanie, łączące co naj-
mniej trzy pokolenia, które odbyło się 3 czerwca 
w Zabytkowej Wieży Ciśnień, popularnie okre-
ślanej jako wieża widokowa. Zgromadziło ono 
miłośników poezji i osoby popierające ideę roz-
wijania czytelnictwa. Wybrzmiały strofy dla 
Olsztynka i o Olsztynku jako miejscu bardzo 
ważnym w życiu wielu twórców. Do pięknego 
czytania zostały wykorzystane utwory, które wy-
szły spod pióra uznanych poetów, Janiny Do- 
browolskiej i Marcina Cieleckiego. Dorobek  
poetycki Janiny Dobrowolskiej systematycznie 
był od lat prezentowany w biuletynie ALBO, na-

tomiast pisarstwo drugiego poety jest bardziej 
znane uczniom i nauczycielom Liceum Ogólno-
kształcącego im. Jacka Kaczmarskiego w Olsz-
tynku, w którym pan Marcin Cielecki uczył 
historii. 

Biogramy obydwojga poetów, a także autorek 
wierszy o wieży – Janiny Gancarz oraz piszącej 
te słowa – zostały wyeksponowane na tablicach 
wystawowych.  

Wieża widokowa – jak żaden inny obiekt – do-
czekała się od czasu jej otwarcia – szczególnego 
potraktowania; weszła w czytelniczo-literacką 
przestrzeń naszej społeczności. 

Wiersz Janiny Dobrowolskiej „Wieża wido-
kowa” recytowała na początku spotkania uczen-
nica liceum. 

Dawna wieża ciśnień – dziś atrakcja turystyczna 
– doskonale jest widoczna na wieczornym niebie. 
Wygląda wówczas jak świecąca z daleka latarnia. 
„Może nawet czuje się nieco zawstydzona, że wy-
rosła tak wysoko. Jest inspiracją dla poetów i dro-
gowskazem u zbiegu wszystkich dróg” – po- 
wiedziała otwierając spotkanie Dorota Walter-
Obrębska.  

Literacką część poranka prowadziła – jak za-
wsze profesjonalnie – Kamila Kupiec z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Olsztynku. Odczytywała 
biogramy autorów wygłaszanych wierszy i zapo-
wiadała występujące osoby.  

Utwory poetki z Berlina czytały uczennice szkół 
podstawowych, prezentując następujące: „Szuka-
jąc prawdy”, „Spacer o świcie”, „Łąka”. 

Natomiast wiersze Marcina Cieleckiego „Zima 
w skansenie”, „Cmentarz w Sudwie” recytowały 
uczennice liceum.  

STROFY, WERSY, RYMY i… Olsztynek

OPLĄTANI POEZJĄ

►

certy, wspaniała scena koncertowa, 
na której mogłam próbować swoich 
sił. Oczywiście były też łzy, że coś 
nie wyszło… a mogło pójść lepiej. 
Ale to wszystko kształtowało mój 
charakter i przygotowywało mnie na 
to, co będzie działo się na drugim 
stopniu jak i w życiu dorosłym.  

 
- Jak udało Ci się pogodzić 
szkołę średnią ze szkołą mu-
zyczną? 
- Wystarczy chcieć. W liceum mia-
łam cztery rozszerzenia (biol-chem-
mat-ang), wiązało to się z „okien- 
kami” w planie i kończeniem około 
16.00. Potem był  szybki obiad w in-
ternacie i zajęcia w szkole muzycz-
nej – średnio trzy cztery godziny. 
Oprócz tych podstawowych przed-
miotów z pierwszego stopnia jak 
kształcenie słuchu, instrument głów-
ny, dodatkowy, historia muzyki, na 
drugim są jeszcze zasady muzyki, 
harmonia, literatura, przeróżne or-
kiestry. Ja miałam możliwość grać 
w symfonicznej, dętej oraz w big 
bandzie. Poza tym wiadomo, trzeba 

ćwiczyć, doskonalić technikę. Mi-
mo tych wszystkich obowiązków 
miałam też czas na spotykanie się ze 
znajomymi i  wolny czas dla siebie.  
Szczerze, sama nie wiem jak to zro-
biłam, może miałam trochę szczę-
ścia? 

 
- Czym lubisz się zajmować  
w wolnym czasie? 
- Należę do osób, które zawsze 

umieją sobie znaleźć zajęcie. Gdy 
skończę czytać książkę, to pogram 
na pianinie, przez wakacje także 
uczę grać i daje mi to wiele radości. 
Uwielbiam również spędzać czas  
z moimi przyjaciółmi – plaża Brzeź-
no brzmi jak idealny plan na wie-
czór. Podróże, gotowanie, joga, 
spacery, wszystko tylko nie jazda na 
rowerze. 

 
- Jakie masz plany na przy-
szłość? 
- Jeśli to pytanie odnosi się do 

przyszłość dalekiej to nie umiem 
odpowiedzieć. Interesuje mnie far-
macja szeroko rozumiana, zaczyna-

jąc od tej, która obecnie jest blisko 
mnie – na uczelni, przez firmy far-
maceutyczne po monitorowanie 
badań klinicznych. Jeśli pytanie od-
nosi się do najbliższych miesięcy to 
planuję skończyć pisać artykuł nau-
kowy, odpocząć na jakieś gorącej 
plaży. Bieżący rok to było wyzwa-
nie – dyplom w muzyku i drugi rok 
farmacji. Nie chciałabym tego  
powtarzać (no dobra, chciałabym  
zagrać jeszcze raz dyplom). Od paź-
dziernika trzeci rok czyli jeszcze 
więcej chemii, będę próbować swo-
ich sił jako HR oraz jeśli czas po-
zwoli  działać w kole naukowym.  

 
- Jak sądzisz, co dała Ci szkoła 
muzyczna? 
- Na pewno systematyczność, 

pewność siebie, odwagę, chęć do 
podejmowania przeróżnych zadań, 
łatwość nawiązywania kontaktów… 
mogłabym wymieniać do jutra. Zna-
cząca jest cierpliwość, pamiętam jak 
razem na studiach z moją przyja-
ciółką robiłyśmy syntezę na chemii 
organicznej i podczas destylacji cze-

kałyśmy na pierwsza krople…. Nie 
raz stałam przed lustrem z pulpitem 
z nutami przed sobą powtarzając ten 
sam fragment i mając nadzieje, że 
tym razem wyjdzie…. Muzyk poka-
zał mi, że często jesteśmy stawiani 
w skrajnych sytuacjach raz podczas 
uroczystej mszy odprawianej po ła-
cinie, raz w stodole na sianie, a raz 
w hiszpańskim Lloret – każdy z tych 
koncertów to wspaniałe wspomnie-
nia. 

 
- Czy masz zamiar rozwijać się 
jeszcze muzycznie ? 
- Jakoś na początku liceum ma-

rzyła mi się kompozycja, kto wie…
Na razie planuję skończyć farmację 
i ewentualnie uczyć grać, właśnie 
teraz rozumiem słowa moich nau-
czycieli i ich uśmiech kiedy najtrud-
niejszy fragment stawał się naj- 
piękniejszym z całego utworu. 

 
- Dziękujemy za poświęcony czas  
 

oprac. Ewa Kaska,  
Zuzanna Nowakowska

►

fot. A. Chrzanowska
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► Własne wiersze „Wieża”, „Mała rzecz” przed-
stawiła Janina Gancarz. 

Alicja Chrzanowska omówiła tekst promocyjny 
zatytułowany „Między Olsztynkiem a Berlinem”, 
podała ważne fakty z życia poetki, poparte foto-
grafiami i refleksjami o korespondencyjnej przy-
jaźni z Janiną Dobrowolską. Następnie wygłosiła 
swój wiersz „Wieża w przedświcie” oraz wspól-
nie z uczennicą szkoły podstawowej nr 2 utwór 
„Lewada”. 

Zupełnie spontanicznie włączyła się do recytacji 
pani Jadwiga Ziółkowska, której wychowanką 
była w domu dziecka Janina Dobrowolska. Usły-
szeliśmy wersy pierwszej księgi „Pana Tadeu-
sza”, wyrecytowane znakomicie z pamięci przez 
Seniorkę. Swoim występem pani Jadwiga wzbu-
dziła niekłamany podziw. 

Miłą atmosferę spontanicznych recytacji pod-
trzymała Janina Gancarz swoim wierszem „Od-
rzuć, co złe”, a Krystyna Rosłaniec przypomniała 
inny wiersz autorki – „Czy warto?”. Dodać na-
leży, iż spotkanie odbywało się w artystycznym 
anturażu malarskich obrazów wieży, wykonanych 
przez uczniów szkół podstawowych. 

Wszyscy młodzi artyści – zarówno recytatorzy 
– jak i – być może - początkujący przyszli mala-

rze – zostali nagrodzeni przez organizatorów. 
Teraz ich wymienię. We wspólnej inicjatywie, 
owocującej dobrymi pomysłami i realizacją spot-
kania uczestniczyli: Dorota Walter-Obrębska, 
Daria Sępkowska, Agnieszka Nyga-Wilczewska, 
Danuta Wyszyńska, Dorota Flisikowska i Kamila 
Kupiec, przy wsparciu wydziału promocji miasta 
w osobie Agnieszki Tomaszewskiej. Dziękujemy 
Pawłowi Rogowskiemu za podkład muzyczny  
i pomysł plakatu. Pawłowi Szalkowskiemu wraz 
z zespołem wokalno-muzycznym za występ,  
Eugeniuszowi Ziątkowi za udokumentowanie 
wydarzenia. 

 
Osobiście przyłączam się do podziękowań dla 

organizatorów, które wyraził burmistrz Urzędu 
Miasta i Gminy Olsztynek, pan Tomasz Maria 
Starowieyski. Z przyjemnością odnotowuję, iż za-
uważalny sentyment do poezji objaśnił pan  
burmistrz koligacjami rodzinnymi z samym Ale-
ksandrem Fredrą, najwybitniejszym – jak wiemy 
– komediopisarzem w historii literatury polskiej. 

 
Wśród obecnych na spotkaniu gościła również 

miłośniczka książek, Zofia Zaręba, która była  
kilkakrotnie wyróżniona przez Miejską Biblio-

tekę Publiczną w Olsztynku jako jedna z najlep-
szych czytelniczek roku. 

 
Niech rozszumiałe POEZJĄ wybrane wiersze 

wspomnianych AUTORÓW przybliżą Czytelni-
kom miłą poetycką atmosferę spotkania. 

 
Pozostaję z cichą nadzieją na kolejne poetyckie 

poranki.  
ALICJA CHRZANOWSKA 

 
Odnośnie wiersza [Masz w wyobraźni…] – 
ALBO nr 3/22 – jestem zobowiązana wskazać 
nieprawidłowości, jakie wkradły się za sprawą 
drukarskiego chochlika. 
Poprawnie powinno być tak: 
1. zwrotka, 2. Wers – wyraz „wielu” zamiast 
„wieku” 
4. zwrotka, 3. Wers – wyraz „los” zamiast „czas” 
W przedłożonym rękopisie wiersza zachowałam 
należytą poprawność tekstu. 

Z poważaniem 
Alicja Chrzanowska 

 
(Tytuł rubryki zaczerpnięty z powieści  

Katarzyny Enerlich „Oplątani Mazurami”) 

JANINA DOBROWOLSKA  
 „Wieża widokowa” 
                                       Ali Chrzanowskiej 
 
Nad  miastem lekkim, nisko przykucniętym, 
Oblanym złotem przedzmierzchu niebiosów, 
Gdzie domy są jak dzieci zasłuchane 
W baśnie, gdy inne śnią na widnokręgu,  
Bezruchem jego linii sczarowane 
I w takim cudnym dla rąk niedosięgu, 
Gdzie szpic kościoła sterczy wniebowzięty 
I widzi lasy ciemniste, milczące 
(Sycone tchnieniem jezior oddalonych) 
I drżącą jasność nad dachami domów… 
 
Tam jesteś z dawna, „Wieżo widokowa” – 
Sztuko z muru i myśli użytecznej; 
Znów młoda, nową linią wysmuklona, 
Jaśniejesz w ciszy podniebnej ze wzrokiem 
Swym zawieszonym na promieniu słońca. 
I jak bezskrzydły ptak trwasz nieruchomo 
Ponad marzącą wokół perspektywą. 
 
 
JANINA DOBROWOLSKA  
„Spacer o świcie” 
                                  Wojciechowi Altmajerowi 
 
Z sercem wezbranym idę przez gąszcz młodych świerków 
Trącanych lekkim wiatrem o różowym świcie, 
Gdy ich dorodne siostry z czubkami w błękicie 
Biorą już pierwszą kąpiel w morzu ptasich ćwierków. 
 
Mijam sosny i dęby drozdami dzwoniące, 
Idę przez wzgórze z łanem krokusów wpatrzonych 
W słońce, gdzie każdy kielich ciepłem rozemkniony, 
Dźwięki te pochwytuje w siebie – jeszcze drżące, 
 
Kołysząc je na listkach uciesznie i stromo. 
Aż spadły krople rosy, dzwoniące potoczyście, 
Że całe wzgórze, zda się, dźwiękami pobrzmiewa. 
 
Wiatr przenosi przestrzenie i już nie wiadomo; 
Czy to ptaki, czy kwiaty dzwonią tak perliście, 
Czy olśnione tym świtem moje serce śpiewa. 

Marcin Cielecki 
„Zima w skansenie w Olsztynku” 
 
woda w chrzcielnicy zamarzła. zdejmuję czapkę 
i czołem rysuję znaki. z wyciśniętą pieczęcią mrozu 
błądzę wśród chat, ja – golem cywilizacji. ktoś tu był 
przede mną. próbuję to nazwać, zapisać, ale to gonitwa 
za oddechem rwanym przez wiatr. 
jestem obcy i swój, należę do tego miejsca, 
które odwiedzam raz w roku. gawrony najęły się na stróżów, 
resztką bułki czynię sobie wolną drogę. 
śpiew żurawia przy studni wyjaśnia wszelkie wątpliwości 
tak – tak, nie-wiem – nie-powiem. biję w dzwon na trwogę 
własnych myśli. z każdym kolejnym krokiem mocniej 
drży serce, otwartym staje się nowy rozdział wielkiej księgi życia. 
woda w chrzcielnicy zamarzła. wszystkie moje myśli znalazły się pod powierzchnią. 
Palcem na tafli jednym gestem odpisuję wreszcie na wszystkie listy. 
 
 
 
Janina Gancarz 
„Mała rzecz” 
 
Mała rzecz, tak niewiele 
By kogoś życzliwego 
Obok mieć 
Do rozmów malowanych marzeniami 
Może i innych, tych z pytaniami 
Dlaczego tak często 
Miłość gaśnie i zaufanie 
Obojętność i kłamstwo 
Jak dąb potężny parasol rozkłada 
I sieje zamęt 
Przecież pragnienia inne są 
By mieć spokojny dom 
Prawdą móc się posługiwać 
Żyć bez obawy 
Że ktoś przejdzie obojętnie 
Prośbę bez odpowiedzi zostawi 
Więc proszę o tę małą rzecz 
O tak niewiele: 
By kogoś życzliwego   
Obok mieć 
 
 

 
Alicja Chrzanowska 
„Lewada” (fragment) 
 
Słowo dawne i odległe 
delikatne i czyste 
jak woda 
co strumieniem ze źródła wypływa. 
 
W ojczystym języku nadal żyje 
pięknem poezji ubarwione 
gdy czuła wyobraźnia 
obraz odnowić zechce 
ona zielonością dookolną 
ciszą i spokojem 
przyzywać będzie. 
 
W zagajniku brzozowym 
lesie świerkowym 
w otuleniu pobliskich krzewów 
pośród zieleni wiecznotrwałej jałowców 
gdzie powoje nitkami pajęczyny 
oplatają przyziemne rośliny 
tam ukryte lewady drzemią 
czekając na wędrowców. 
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Depresja - choroba  
społeczna XXI wieku 
8 czerwca wspólnie z Dziennym 

Domem Seniora uczestniczyliśmy 
w wykładzie na temat „Depresja- 
choroba społeczna XXI wieku: przy-
czyny, skutki, leczenie i profilaktyka.”   

Wykład  wygłosiła psycholog kli-
niczna Maria Jedlińska z Mazur-
skiego Centrum Psychoonkologii  
i Rehabilitacji w Dębowej Górze. 
Depresja nazywana chorobą duszy 
z roku na rok staje się coraz bardziej 
powszechna, występuje jako druga 
po chorobach układu krążenia. Po-
daje się, że na całym świecie na de-
presję choruje około 350 mln ludzi, 
a w Polsce 1,5 mln.     

Choroba ta w większości dotyka 
kobiet. Najczęstsze objawy to: za-
burzenia snu, zmniejszenie aktyw-
ności fizycznej, brak motywacji do 
działania, izolacja społeczna i ro-
dzinna. Chorego nic nie cieszy, nie 
widzi sensu życia. 

Tego typu oznaki utrzymujące się 
powyżej dwóch tygodni świadczą  
o chorobie i należy szukać pomocy. 
Diagnostykę przeprowadza psycho-
log, psychiatra, a także lekarz pierw-
szego kontaktu. 

Depresję najczęściej leczy się far-
makologicznie bądź podczas psy-
choterapii indywidualnej lub grupo-
wej. Skutkiem nieleczonej depresji 
mogą być próby samobójcze, dlatego 

tak ważna jest szczególnie w okresie 
senioralnym akceptacja samego siebie 
oraz wsparcie ze strony bliskich.                                             

Wykład wzbogacił nasza wiedzę 
na temat tak ważny dla seniorów. 

 
Terapia lasem 
21 czerwca w Miejskim Domu 

Kultury uczestniczyliśmy w wykła-
dzie na temat: Terapia lasem. Wykład 
wygłosiła dr Monika Maciejewska. 

Las jest środowiskiem, w którym 
żyjemy od tysięcy lat. Naukowcy 
przeprowadzający badania udowad-
niają, że terapia lasem obniża ciś-
nienie krwi, minimalizuje poziom 
stresu, zmniejsza ryzyko depresji, 
koi układ nerwowy, poprawia kon-
dycję fizyczną i psychiczną. Laso-
terapia jest procesem relaksującym, 
głównym jej elementem jest głębokie 
wejście w bezpośredni kontakt z na-
turą przy wykorzystaniu wszystkich 
zmysłów. Na przestrzeni lat utraci-
liśmy kontakt z naturą, tymczasem 
terapia lasem to najlepsze lekarstwo 
na różnego rodzaju dolegliwości. 

 
Zakończenie roku  
akademickiego 2021/2022 
Zakończenie roku akademickiego 

odbyło się w dwóch etapach. Naj-
pierw spotkaliśmy się w sali domu 
kultury gdzie mogliśmy podziwiać 
twórczość malarską naszych kole-
żanek. Tutaj również prezes Stowa-
rzyszenia Krystyna Perkowska zło-
żyła sprawozdanie z pracy Zarządu. 
Przypomniała nam wszystkie wy-

darzenia, które miały miejsce w dru-
gim semestrze. Ze względów zdro-
wotnych koleżanka zrezygnowała  
z pełnienia funkcji prezesa zapew-
niając nas, że pozostanie członkiem. 
Bardzo dziękujemy za ogrom pracy 
włożony w działalność naszego Sto-
warzyszenia. Koleżanka Perkowska 
pełniła tę funkcję 6 lat z ogromnym 
zaangażowaniem i oddaniem. Jeszcze 
raz dziękujemy.                                                  

Drugi etap, to spotkanie integra-
cyjne nad jeziorem w Łutynowie. 
Było pieczenie kiełbasek oraz wspól-
ne śpiewanie znanych piosenek bie-
siadnych. Czas upłynął bardzo miło. 
Smutno było się żegnać, ale wakacje 
szybko miną i znów się spotkamy. 

 
„Agnieszki Osieckiej  
i Jeremiego Przybory listy  
na wyczerpanym papierze.” 
Występy sekcji literackiej zawsze 

cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Podobnie było i tym razem. Krysia 
Dowgiałło napisała piękny scenariusz 
w oparciu o książkę Magdy Umer 
„Agnieszki Osieckiej i Jeremiego 
Przybory listy na wyczerpanym pa-
pierze.”                    

Cały montaż słowno-muzyczny re-
żyserowała pani Kasia Waluk. Ro-
mans poetki z Przyborą trwał 2 lata. 
Dzieje tej znajomości mogliśmy 
prześledzić wysłuchując fragmentów 
listów, jakie pisali do siebie kochan-
kowie. Całość spektaklu była prze-
platana piosenkami Osieckiej w wy-
konaniu zespołów wokalnych, dzia-

    Wiadomości z  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wycieczka słuchaczy UTW w Olsztynku do Torunia / fot. UTW Olsztynek

Zakończenie roku akademickiego / fot. UTW Olsztynek            Występ sekcji literackiej w kinie Grunwald / fot. MDK Olsztynek

►
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„Sekcja Eksploracyjna” działająca 
przy Towarzystwie Przyjaciół Olsz-
tynka zmieniła swoją nazwę dodając 
wyróżnik, który jednoznacznie bę-
dzie charakteryzował obszar jej 
działania. Nowa nazwa sekcji to 
Sekcja Eksploracyjna „Tannen-
berg”. Nazwa odnosi się do wielkiej 
bitwy z okresu pierwszej wojny 
światowej, która rozegrała się  
w dniach 23-30.08.1914 roku  
w okolicach Olsztyna, Olsztynka, 
Nidzicy i Szczytna. W historiografii 
niemieckiej uznającej bitwę pod 
Grunwaldem z 1410 r. za pierwszą 
bitwę pod Tannenbergiem, ta jest 
określana jako druga bitwa pod Tan-
nenbergiem – bitwa stoczona w ra-
mach operacji wschodniopruskiej  
w 1914 r. pomiędzy siłami Impe-
rium Rosyjskiego, a Cesarstwem 
Niemieckim. 

Obszar ten to nie tylko okres 
pierwszej wojny światowej. W ramy 
naszych działań eksploracyjnych 
wchodzą wszystkie okresy z dzie-
jów Warmii i Mazur. Dlatego też ko-
rzystając z okazji planowanej przez 
Starostwo Olsztyńskie inwestycji 
związanej z budową w Olsztynku 
Powiatowego Centrum Sportu  
i Zdrowia, u zbiegu ulic Olsztyń-
skiej i Emila von Behringa przepro-
wadziliśmy poszukiwania zabytków 
i innych przedmiotów przy pomocy 
wykrywaczy metali. Teren na któ-
rym ma powstać PCSiZ przyle- 
ga bezpośrednio do olsztyneckiego 
zamku i mógł obfitować w ciekawe 
historycznie artefakty. W chwili 
obecnej nasza sekcja liczy 19 człon-
ków, co pozwoliło na szybkie i do-
kładne zbadanie terenu przed 
wjechaniem ciężkiego sprzętu  
i zniszczeniem być może cennych 
dla Olsztynka zabytków. Po cichu  
liczyliśmy na przedmioty związane 
z okresem, kiedy zamek w Olsz-
tynku był w pełni rozwoju. Zamiast 

tego wykopaliśmy przedmioty  
z okresu I i II wojny światowej, cza-
sów PRL-u oraz przedmioty współ-
czesne. Wśród odnalezionych arte- 
faktów, najciekawszym obiektem 
jest bez wątpienia niezidentyfiko-
wane okucie o  pięknym zielonka-
wym nalocie. Być może jest to 
element kołatki do drzwi lub okucie 
meblowe. O przeznaczeniu tego 
przedmiotu rozstrzygnie biegły pra-
cownik Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Olsz-

tynie, do którego trafią rzeczy  
znalezione podczas poszukiwań.  
Pozwolenie na poszukiwania na 
podstawie którego działamy w Olsz-
tynku mamy ważne do końca 2022 
roku więc z pewnością jeszcze nie 
raz odwiedzimy to miejsce. 

Innym bardzo ciekawym miejs-
cem, które całkiem niedawno prze-
badaliśmy w ramach rekonesansu, 
to tereny znajdujące się w Olsztynku 
pomiędzy ulicami Zajęczą (dawna 
22 Lipca), Park i Gdańską, a więc 
tereny wchodzące w skład dawnego 
założenia parkowego kompleksu 
Tannenberg-Denkmal. Liczyliśmy 
na pamiątki i artefakty związane  
z Mauzoleum Hindenburga. Teren 
był mocno zarośnięty i trudny do ba-
dania, ale daliśmy radę. Znaleźliśmy 
kilka ciekawych "fantów" i dwa 
zrzutowiska odpadów. Wśród wielu 
metalowych śmieci znalazły się 
między innymi "wrześniowy" polski 
guzik wojskowy i francuski guzik 
mundurowy. Prawdopodobnie po-
zostałości po jeńcach Stalagu IB 
Hohenstein.  

Zgodnie ze statutem Towarzystwo 
Przyjaciół Olsztynka popularyzuje 
historię i tradycję regionu, propa-
guje działania mające na celu  
rozwój wartości historycznych i kul-
turowych. Dlatego też zapraszamy 
do współpracy jednostki szkolne  
z Olsztynka  i okolic, które chcia-
łyby wziąć udział we wspólnych po-
szukiwaniach. Członkowie Sekcji 
Eksploracyjnej „Tannenberg” po-
mogą zaznajomić dzieci i młodzież 
z pracą z wykrywaczami metalu 
oraz wskażą, jak postępować  
w przypadku odnalezienia zabyt-
ków. Przedstawimy także historię 
obszaru, na którym odbywać się 
będą poszukiwania. Kontakt z nami 
możliwy jest poprzez naszą stronę 
na Facbooku. 

ADAM NAWACKI 

Z życia Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka

Członkowie sekcji Tannenberg podczas pracy / fot. Sekcja Tannenberg

Podkładki pod szklankę  
z restauracji Tannenberg-Krug / 
fot. Sekcja Tannenberg

Stare okucie i pierścionek znalezione koło zamku / fot. Sekcja Tannenberg

łających przy domu kultury. Ten 
wspaniały spektakl zapełnił całą salę 
kinową. Dostarczył publiczności wie-
dzy o Osieckiej i Przyborze oraz 
wywołał wiele pozytywnych emocji.              

 
Jesteśmy pod wielkim wrażeniem 

talentów aktorskich naszych kole-
żanek. Gratulujemy jeszcze raz. 

 
Wycieczka do Torunia 
Dnia 8 lipca odbyła się jednodniowa 

wycieczka do Torunia, w której 
udział wzięło 30 pań z naszego uni-
wersytetu. Wyjazd zrealizowany zos-
tał w ramach projektu dofinanso-

wanego przez Gminę Olsztynek. 
Toruń to urokliwe miasto nad Wisłą, 
jeden z najważniejszych ośrodków 
turystycznych, akademickich w kraju 
i rodzinne miasto Mikołaja Koper-
nika. Starówka z zabytkami i unikalną 
architekturą została wpisana na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

 
Na początku wycieczki ruszyliśmy 

na warsztaty do Żywego Muzeum 
Piernika, gdzie zgodnie z tradycyjną 
recepturą pod okiem Mistrza Pier-
nikarskiego samodzielnie lepiliśmy 
i wypiekaliśmy pierniki. 
Następnie z udziałem przewodnika 

turystycznego przyszedł czas na 
zwiedzanie Starego Miasta, w tym: 
Katedry św. Janów, Ratusza i Dworu 
Artusa, Domu Mikołaja Kopernika, 
ruin Zamku Krzyżackiego, Ratusza 
Staromiejskiego, a także Krzywej 
Wieży. Nie mogło zabraknąć wspól-
nego zdjęcia przy pomniku Mikołaja 
Kopernika oraz czasu na zakup pa-
miątek. 

Potem udaliśmy się do Teatru Mu-
zycznego na sztukę pt.” Morderstwo 
dla dwojga”. Musical ten to dosko-
nała mieszanka muzyki, chaosu  
i kryminalnej zagadki z udziałem 
dwóch wyjątkowych aktorów. 

Pobyt w Toruniu i wiedza nabyta 
podczas zwiedzania, a także zapach 
pierników na długo pozostanie  
w pamięci uczestników tej wyciecz-
ki. 

       UTW OLSZTYNEK

Dyżury zarządu: 
Wtorki w godz. 1000 – 1200  
Wieża Ciśnień w Olsztynku 
 
Kontakt: 
Email: utwolsztynek@onet.pl 
tel. 513 990 494 
 
www.bibliotekaolsztynek.pl

►
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Po pełnym nowych wyzwań  
i zdominowanym przez pandemię 
roku szkolnym 2021/2022 nauczy-
ciele i uczniowie mogą udać się na 
zasłużony odpoczynek. 

24 czerwca zabrzmiał ostatni 
dzwonek, a w szkołach odbyły się  
z tej okazji uroczystości, w których 
również wzięli udział przedstawi-
ciele Gminy Olsztynek. W Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Waple-
wie  podziękowanie wszystkim nau-
czycielom za ich całoroczną pracę 
złożył Tomasz Starowieyski – peł-
niący funkcję Burmistrza Olsztynka 
oraz Andrzej Wojda – Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Olsztynku. 
W Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Noblistów Polskich w Olsztynku 
również gościł Tomasz Starowieyski 
– Burmistrz Olsztynka. Szkołę  Pod-

stawową nr 2 im. rotmistrza Witolda 
Pileckiego w Olsztynku odwiedziła 
Grażyna Wasilewska – Sekretarz 
Miasta (zdjęcie obok), a Szkołę Pod-
stawową im. Erwina Kruka w El-
gnówku – Andrzej Wojda. Zespół 
Szkół im. Krzysztofa Celestyna 
Mrongowiusza w Olsztynku gościł  
Tomasza Starowieyskiego – Bur-
mistrza Olsztynka oraz Andrzeja 
Wojdę – Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Olsztynku. 

Dla wielu uczniów i nauczycieli 
był to czas wzmożonej pracy, w któ-
rym trzeba było zmierzyć się z no-
wymi wyzwaniami. 
Życzymy, by okres wakacyjny 

przebiegał w formie radosnego,  
spokojnego i bezpiecznego wypo-
czynku. 

UM OLSZTYNEK

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

Pokazy przygotowane przez 
policjantów, strażaków, rato-
wników medycznych i leśni-
ków, do tego konkursy z na-
grodami oraz słodki po- 
częstunek. To wszystko przy-
gotowano dla dzieci i ich opie-
kunów z olsztyneckich szkół 
13 czerwca podczas festynu 
edukacyjnego „Bezpieczne 
wakacje 2022”. Festyn roz-
począł Tomasz Starowieyski - 
pełniący funkcję Burmistrza 
Olsztynka, krótko opowiadając 
jak ważne jest zachowanie 
ostrożności szczególnie w po-
bliżu jezior i rzek. Niestety  
z powodu niesprzyjających 
warunków atmosferycznych  
i intensywnych burz przecho-

dzących nad naszym regionem 
piknik został skrócony.  
W przeprowadzony festyn  
zaangażowane były: Powiat 
Olsztyński, Gmina Olsztynek, 
Komenda Miejska Policji  
w Olsztynie, Komisariat Poli-
cji w Olsztynku, Straż Miej-
ska w Olsztynku, Wojewódzka 
Stacja Pogotowia Ratowni-
czego, Gminne Centrum Zdro-
wia w Olsztynku, Państwowa 
Straż Pożarna w Olsztynie, 
Ochotnicza Straż Pożarna  
w Olsztynku, Nadleśnictwa 
Olsztynek i Stare Jabłonki. 

Pamiętajmy: bezpieczne wa-
kacje, to udane wakacje! 

 
UM OLSZTYNEK

Akcja “Bezpieczne  
Wakacje 2022” Stowarzyszenie Przyja-

ciół Szkoły „W Młodych 
Siła”, to organizacja dzia-
łająca na terenie gminy 
Olsztynek i wspierająca 
między innymi działania 
Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Waple-
wie. Działamy od ponad 
roku, pozyskując głównie 
środki na wsparcie na-
szych mieszkańców oraz 
dzieci i młodzieży z na-
szego terenu. Wierzymy, 
że inwestycja w młodych 
ludzi to nasza przyszłość. 
Stąd nazwa naszego sto-
warzyszenia. 

 
Miło nam poinformo-

wać, że w lipcu otrzy-
maliśmy pozytywną oce-
nę wniosku small grants 
złożonego w tegorocz-
nym konkursie granto-
wym programu English 
Teaching w ścieżkach En-
glish Teaching Activities.  

 

Oznacza to, krótko mó-
wiąc, wsparcie naszej 
działalności, w kwocie 
17 tys. zł, na realizację 
16-miesięcznego projektu 
z zakresu języka angiel-
skiego połączonego z cy-

klem inspirujących szko-
leń dla nauczycieli.  

W tegorocznej edycji 
dofinansowanych zostało 
66 projektów z ogólnej 
liczby 128, więc tym bar-
dziej jesteśmy dumni,  
że i my znaleźliśmy się  
w gronie wybrańców. 

Złożony przez nas pro-
jekt zakłada rozwój kom-
petencji komunikatyw-
nych w nauce języka  
angielskiego. Zapewnia 
dzieciom i młodzieży 
kontakt z „żywym języ-
kiem angielskim”. Wspie-
ra nie tylko aktywnych  
i chętnych do nauki 
uczniów, ale też i tych, 
którzy potrzebują więk-
szego wsparcia i moty-
wacji w nauce języka an-
gielskiego. Ponadto za-
kłada współpracę z nau-
czycielami innych przed-
miotów. Porusza istotne 
społecznie zagadnienia 
oraz promuje takie uni-
wersalne wartości, jak 
wzajemny szacunek i rów- 
ność. Realizując projekt 
będziemy również pro-
mować postawy proeko-
logiczne i podnosić eko-
logiczną świadomość 
uczniów.  

Ponadto zostaliśmy za-
kwalifikowani na wyjazd 
edukacyjny do Oslo, któ-
ry odbędzie się w ramach 

projektu INNES. Meri-
tum tej wizyty będzie za-
poznanie się z norweskim 
podejściem do kształcenia 
zintegrowanego oraz wa-
gą edukacji przyrodniczej 
w praktyce. 

Projekt INNES - Inno-
wacyjna Edukacja Szkol-
na - korzysta z dofi- 
nansowania o wartości 
179.060,88 EUR otrzy-
manego od Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii 
w ramach Funduszy EOG 
w ramach Programu 
EDUKACJA. Celem tego 
projektu jest zmniejszenie 
dysproporcji ekonomicz-
nych i społecznych w ob-
szarze edukacji dzieci  
i młodzieży z wiejskich 
szkół publicznych w Pol-
sce oraz profesjonalny 
rozwój kadry obszaru 
edukacji. 

Mamy nadzieję, że na-
sze działania zachęcą 
uczniów do nauki języka 
angielskiego i wskażą na 
płynące z niej korzyści. 
Z radością czekamy na 
podpisanie umów gran-
towych oraz na wyjazd 
nauczyciela do Norwegii, 
o czym z pewnością jesz-
cze będziemy informo-
wać.  

HANNA CIEŚLA 
Prezes Stowarzyszenia

„W Młodych Siła” 
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Nauka to podróż, która trwa 
przez całe życie. Dla otwartych 
umysłów świat jest pełen pytań, 
na które warto poznawać odpo-
wiedzi. Dzieci z naszego przed-
szkola na co dzień odkrywały ta-
jemnice tego świata, tak by były 
gotowe, aby przekroczyć bramy 
przedszkola i podążać dalszą 
ścieżką edukacji. Nastał więc 
dzień, w którym pożegnały przed-
szkole opuszczając jego mury. 

 
21 czerwca w Przedszkolu Miej-

skim w Olsztynku odbyło się uro-
czyste pożegnanie 6-letnich dzieci. 
Tego dnia nie zabrakło wielu wrażeń 
oraz emocji. Dzieci z grup VII,VIII, 
IX i X wraz z wychowawcami: 
Bożeną Szymańską, Ewą Kawiecką, 
Jadwigą Nawracką, Różą Soko-
łowską, Hanną Płoską oraz Mag-
daleną Niedźwiecką pożegnały 
przedszkole. 

Uroczystość rozpoczęła się pięk-
nym i doniosłym krokiem poloneza, 
co wywołało wzruszenie w oczach 
zgromadzonych rodziców i zapro-
szonych gości. 

W tym szczególnym dla nas dniu 
mieliśmy przyjemność gościć: Pana 
Mirosława Obrębskiego - Dyrektora 
ZASiP w Olsztynku oraz Panią 
Ewę Szerszeniewską - Dyrektor 
MOPS w Olsztynku. 

Pani Dyrektor Barbara Sternicka 
powitała wszystkich przybyłych 
gości, rodziców, dzieci, nauczycieli 
oraz pracowników administracji  
i obsługi. Głos zabrał także Pan 

Mirosław Obrębski, który złożył 
serdeczne podziękowania Dyrekcji 
Przedszkola Miejskiego w Olsztyn-
ku oraz wszystkim nauczycielom, 
pracownikom administracji i ob-
słudze za trud i pracę włożoną  
w wychowanie młodego pokolenia. 
Sześciolatkom oraz ich rodzicom, 
opiekunom życzył bezpiecznych  
i słonecznych wakacji oraz wielu 
sukcesów w szkole podstawowej. 

Następnie Pani Dyrektor złożyła 
na ręce rodziców podziękowania 
za całoroczną pomoc, współpracę, 
zaangażowanie oraz wspieranie  
w podejmowanych działaniach. Po 
przemówieniach, życzeniach oraz 
podziękowaniach nadszedł czas na 
ostatnie zaprezentowanie się grup 
sześciolatków w murach naszego 
przedszkola. 

Program artystyczny przygoto-
wany przez grupy był niezwykle 

bogaty. Dzieci zaśpiewały pożeg-
nalne oraz wakacyjne piosenki, re-
cytowały wiersze, w których wspo-
minały swoje ukochane przedszkole. 
Nie zabrakło również prezentacji 
umiejętności tanecznych. 

Grupa VII zaprezentowała się tań-
cem ludowym w stylu włoskim 
„Tarantela”, dzieci z grupy VIII 
zatańczyły piękny „Walc kwiatów”, 
grupa IX wystąpiła w tańcu pt. 
„Idzie wiosna”. Na zakończenie 
programu grupa X rozruszała wi-
downię tańcem w rock’and’rollo-
wym rytmie „Wakacyjny rock’ and’ 
roll”. 

Każda grupa stanęła na wysokości 
zadania, prezentując niezwykle wy-
soki poziom artystyczny, za co 
przedszkolaki nagrodzone zostały 
gromkimi brawami. Występ dzieci 
wzbudził we wszystkich niesamo-
wity zachwyt, a przedszkolaki oraz 

wychowawcy mogą być dumni  
z efektów swojej ciężkiej, kilku-
letniej pracy. 

Po części oficjalnej wszystkie gru-
py rozeszły się do swoich sal, gdzie 
nastąpiło uroczyste wręczenie dy-
plomów ukończenia przedszkola  
i pamiątek w postaci ciekawych 
książek, które będą wsparciem  
w wychowaniu w duchu dobrych  
i mądrych wartości. 

Na przedszkolaków czekał rów-
nież słodki poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców. Tak dzieci 
spędzały swoje ostatnie chwile  
w rówieśniczym gronie. Był to czas 
radości, uśmiechu, ale także smutku 
z powodu kończącego się pierw-
szego etapu edukacyjnego w ich 
życiu. Trudno żegnać miejsce, które 
przez lata było ich drugim domem, 
miejscem zabawy, pierwszych przy-
jaźni i przygód. Jednak pewien etap 
już się skończył, a czeka ich kolejny, 
który będzie przepełniony nowymi 
wrażeniami, doświadczeniami i na-
uką, która ukształtuje piękne po-
kolenie mądrych i otwartych ludzi.  

 
Drogie Przedszkolaki, a za chwilę 

Uczniowie, ze wzruszeniem w ser-
cach, ale i z uśmiechem na twarzy, 
życzymy Wam wszelkiej pomyśl-
ności, sukcesów i powodzenia. 

 
Idźcie przez świat z wysoko unie-

sionym czołem, nie bójcie się wy-
zwań i otwierajcie się na wszelkie 
dobro i mądrze podążajcie za gło-
sem własnego serca. Zawsze bę-
dziemy o Was pamiętać, mamy na-
dzieję, że i Wy czasem wspomnicie 
nas. Powodzenia na dalszej drodze 
edukacji! 

 WYCHOWAWCY GRUP  
DZIECI SZEŚCIOLETNICH
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Uroczyste pożegnanie sześciolatków
Przedszkole Miejskie w Olsztynku

Miło nam poinfor-
mować, że Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Paw-
ła II w Waplewie zna-
lazła się na liście lau-
reatów konkursu na 
etapie wojewódzkim 
na najciekawszą relację 
z Dnia Nowych Tech-
nologii w Edukacji – 
2022. Tym samym na-
sza placówka bierze 
udział w centralnym - 
II etapie, który prze-
prowadza komisja kon-
kursowa powołana 
przez Ministra Eduka-
cji i Nauki. 

Z inicjatywy Minis-
terstwa Edukacji i Na-
uki, 29 kwietnia ob-
chodziliśmy #Dzień-
NowychTechnologii-
wEdukacji. Celem ob-
chodów było popula-
ryzowanie technologii 
informacyjno-komuni-
kacyjnych w pracy dy-
daktycznej. W naszej 
szkole przygotowania 
rozpoczęliśmy już 
dzień wcześniej. Pod-
czas samych obcho-
dów zorganizowano 
zajęcia przedmiotowe, 
warsztaty, gry, zabawy, 

projekcje filmów i pre-
zentacji multimedial-
nych. Odbyły się także 
lekcje pokazowe dla 
dzieci, przeprowadzo-
no tematyczną sondę 
uczniowską oraz kon-
kurs w zakresie wiedzy 
uczniów na temat no-
woczesnych technolo-
gii... I wszystko to  
z wykorzystaniem naj-
przeróżniejszych urzą-
dzeń i aplikacji. 

Ponieważ zbliżały się 
święta majowe, znacz-
na część zajęć poświę-
cona była właśnie tej 

tematyce. Na zakoń-
czenie pani wicedy-
rektor przyniosła 
pierwszoklasistom ko-
lejnego robota eduka-

cyjnego. Już nie mo-
żemy się doczekać, by 
z jego wykorzysta-
niem, poprzez zabawę, 
wprowadzać uczniów 

w świat języka przy-
szłości - PROGRA-
MOWANIA. Ucznio-
wie nadali mu już  
nawet imię, tak więc 
mamy sterowanego 
aplikacją nowego 
członka klasy I - Ka-
rola. 

Zachęcamy do obej-
rzenia relacji z tego 
wydarzenia dostępnej 
na stronie internetowej 
Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wa-
plewie, obrazującej 
podjęte działania. 

Z niecierpliwością 
czekamy na wyniki 
etapu ogólnopolskiego. 
Mamy nadzieję, że bę-
dą dla nas pomyślne. 

 
MARTA KUCA

Sukces Szkoły w Waplewie 
SP im. Jana Pawła II w Waplewie

fot. Marta Kuca

Z ŻYCIA SZKOŁY
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Gość odwiedzający w 
czerwcu naszą szkołę  
mógłby odnieść wrażenie, 
że trwa pandemia, a część 
uczniów pracuje w swoich 
domach zdalnie. Szkoła 
prawie pusta, pozbawiona 
naturalnego gwaru, wido-
ku dużej liczby przemiesz-
czających się w szybkim 
tempie uczniów, bez wąt-
pienia mogłaby rodzić na-
turalne skojarzenia z na-
uką zdalną. Nic bardziej 
mylnego. Nie w tym roku 
szkolnym. 

 
Dzięki hojności rodziców, 

pomysłowości i kreatyw-
ności nauczycieli oraz 
otwartości uczniów - ich 
chęci, by pobyć razem, wy-
ruszyć w nieznane wspólnie, 
poznać nowe miejsca, udało 
się pod koniec roku szkol-
nego zorganizować wiele 
atrakcyjnych wyjść i wy-
jazdów. I to jest przyczyna, 
dla której budynek Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. rot-
mistrza Witolda Pileckiego 
w Olsztynku świecił pust-
kami. Czy to jest powód do 
zmartwienia? Na pewno nie! 

 
Wachlarz propozycji był 

tak szeroki, że każdy mógł 
wybrać coś dla siebie. Mi-
łośnicy przyrody i górskich 
wędrówek mieli okazję 
zwiedzić Góry Stołowe, Ja-
skinię Niedźwiedzią, kopal-
nię złota. Z wieloma cieka-
wymi zadaniami - nie tylko 
ruchowymi - mierzyli się 
podczas wyjazdu na zieloną 
szkołę uczniowie klasy  

IV b i VI a. Mogli dzięki 
licznym atrakcjom przygo-
towanym przez organizato-
rów poprawić swoją kon-
dycję fizyczną, koncentra-
cję, refleks, umiejętność 
współdziałania z innymi,  
a wszystko to w formie 
wspaniałej zabawy. Ucznio-
wie klas młodszych nato-
miast wyruszyli na wyprawę 
do parku, gdzie mieli okazję 

poznać dziko rosnące, ale 
jadalne rośliny, popijać na-
par z pokrzywy i czarnego 
bzu oraz rozniecać ogień. 
Czas spędzony razem minął 
na pewno miło i przyjem-
nie. 

Ci, którzy lubią zwiedza-
nie, poznawanie nowych 
miejsc naznaczonych waż-
nymi wydarzeniami histo-
rycznymi, mieli możliwość 

wzięcia udziału w wyciecz-
ce do Krakowa, gdzie zwie-
dzali Stare Miasto z jego 
najważniejszymi zabytkami 
oraz odwiedzili miejsce pa-
mięci o zbrodniach hitle-
rowskich - Muzeum Ausch-
witz – Birkenau w Oświę-
cimiu. Niezwykle ciekawym 
miejscem, które zobaczyli 
uczniowie klas starszych, 
było Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku oraz 
Westerplatte. Przyjemne  
z pożytecznym udało się 
połączyć podczas wycieczki 
uczniów klas młodszych. 
Uczniowie bawili się w Ma-
zurolandii oraz poznawali 
tajemnice Wilczego Szańca 
i ciekawostki z życia Adolfa 
Hitlera. 

 
Ciepłe czerwcowe dni sta-
ły się też okazją do tego, 
by zwiedzić ciekawe miejs-
ca w najbliższej okolicy, tj. 
Multimedialne Muzeum 
Obozu Jenieckiego Stalag 
IB i Historii Olsztynka, za-
bytkową wieżę ciśnień, hutę 
szkła, Dom Mrongowiusza 
czy wystawę prac artysty 
Tomasza Myjaka w Salonie 
Wystawowym. Nie zabrakło 
również w tym czasie 
wspólnych klasowych raj-

dów pieszych po najbliższej 
okolicy, pożegnalnych pik-
ników, wyjść na lody czy 
pizzę oraz (dla wyjątkowo 
związanych ze szkołą)  
nocowania w budynku  
szkoły. 

 
Duże zainteresowanie, ja-

kim cieszyły się wszystkie 
te wyjazdy, pokazuje, jak 
bardzo wszyscy stęskniliś-
my się za powrotem do nor-
malności, który tak utrud-
niała pandemia. 

 
W ostatnim tygodniu nauki 

szkolnej miały miejsce dwa 
interesujące wydarzenia  
z cyklu: ,,Spotkanie z za-
wodem”. Naszą szkołę od-
wiedził i o swojej pracy 
opowiedział urbanista Pan 
Adam Korgul, pracujący na 
co dzień w Urzędzie Miasta 
oraz Pani Agnieszka Cyto-
wicz-Cichocka, która wy-
jaśniała uczniom, na czym 
polega praca w gospodar-
stwie rolnym. Nie lada  
atrakcją, zarówno dla 
uczniów, jak i dla nauczy-
cieli, okazała się możliwość, 
aby przy okazji wizyty Pani 
Agnieszki usiąść za kierow-
nicą nowoczesnego ciągni-
ka. 

 
Koniec roku szkolnego 

jest okazją do podsumowań. 
Wyniki swojej całorocznej 
pracy nad projektem ,,By 
pamięć trwała wiecznie...” 
przedstawili uczniowie klasy 
VIII a, którzy pod opieką 
Pani Ewy Zarzeckiej po-
szukiwali informacji o oso-
bach zasłużonych dla 
Olsztynka. W ostatnim ty-
godniu nauki poznaliśmy 
wyniki konkursu z języka 
angielskiego The Big Chal-
lenge, w którym wzięło 
udział aż 43 uczniów naszej 
szkoły, a kilkoro z nich 
osiągnęło wysokie lokaty. 
Warto wspomnieć, że pod-
czas Gali Konkursu Re- 
cytatorskiego ,,Na znojną  
walkę”, która odbyła się  
w Olsztynie, nagrodzono 
dwie uczennice naszej szko-
ły: wyróżniona została Lena 
Drozińska, a Roksana Śmi-
gielska zajęła II miejsce. 

 
Czerwiec to także czas po-
żegnań. W tym roku ich po-
czątkiem, zapowiadającym 
to, co ma niebawem nadejść, 
był pożegnalny bal ucz-
niów klas ósmych. Na długo  

Czerwiec w SP nr 2
SP nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

►

Nominowani do Graduati Sunt Optima / fot. Facebook Szkoły

Uczestnicy wycieczki do Krakowa / fot. Facebook Szkoły
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w naszej pamięci na pewno 
pozostanie polonez wyko-
nany przez absolwentów na 
dziedzińcu przed szkołą. To 
było preludium, którego 
ostatnim akordem był uro-
czysty apel na zakończenie 
roku, gdy wręczono nagrody 
i listy gratulacyjne. Wśród 
siedmiorga nominowanych 
w tym roku do nagrody dla 
najlepszego absolwenta,  
tytułem ,,Graduati Sunt 
Optima” wyróżniono Ma-
rikę Słodownik z klasy  

VIII a (ta dzielna i mądra 
absolwentka naszej szkoły 
na egzaminie ósmoklasisty 
uzyskała po 100% ze 
wszystkich trzech przed-
miotów!).  

Na apelu były również po-
dziękowania dla nauczycieli 
i rodziców. Jak zwykle nie 
obyło się bez ciepłych słów 
i łez wzruszenia. Mówi się, 
że nie ma ludzi niezastą-
pionych, ale na pewno te-
gorocznych absolwentów 
nikt nam nie zdoła zastąpić. 

Podobnie jak nauczycieli, 
którzy w tym roku szkolnym 
zakończyli pracę w naszej 
szkole. Pani Renata Bor-
kowska i Pani Bogumiła 
Kidawa przechodzą na eme-
ryturę, Pani Agnieszka Gi-
lewicz będzie pracowała w 
innej placówce.  

Za ich trud i poświęcenie 
pragniemy serdecznie po-
dziękować. Wszystkie Panie 
z ogromnym zaangażowa-
niem wykonywały swoją 
pracę, cierpliwe i pomocne 

na zawsze pozostaną w pa-
mięci uczniów i pracowni-
ków szkoły. 

Każde pożegnanie jest 
równocześnie początkiem 
czegoś nowego. Nasi ab-
solwenci rozpoczną naukę 
w nowych szkołach, a wszy-
scy uczniowie i nauczyciele 
mogą już cieszyć się uprag-
nionym wakacyjnym odpo-
czynkiem.  

 
Natomiast we wrześniu… 
pełni energii przystąpimy 

do realizacji projektu pt. 
„Drugiego takiego nauka 
ze świecą może szukać – 
Ignacy Łukasiewicz od-
krywca i filantrop”, na 
który działające w szkole 
stowarzyszenie „Szkoła na 
sześć” otrzymało dofinan-
sowanie 14 400,00 zł ze 
środków Fundacji PGNiG 
im. Ignacego Łukasiewicza.  
 
Będzie się działo!  

 
EWA STANISZEWSKA 

►

Stowarzyszenie realizuje działania na rzecz 
osób potrzebujących w obszarze profilaktyki 
i ograniczania przemocy w rodzinie, upo-
wszechniania równości płci, wspierania osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Po-
dejmuje działania o charakterze terapeu-
tycznym, profilaktycznym, szkoleniowym i za-
wodowym. 

 
Od chwili swojego powstania organizacja 

zrealizowała ponad 30 różnych projektów 
związanych z tematyką przemocy w rodzinie, 
które były finansowane ze środków krajowych, 
jak i zagranicznych, w tym funduszy UE. Sto-
warzyszenie realizuje również projekty ponad-
narodowe we współpracy z instytucjami i orga-
nizacjami pozarządowymi z Francji, Finlandii  
i Malty.  

Stowarzyszenie od samego początku współ-
pracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Olsztynku, gdzie ma swoją siedzibę i gdzie 
może realizować swoje przedsięwzięcia, angażując 
do udziału mieszkańców naszej Gminy. Osoby 
potrzebujące wsparcia mogą korzystać z bezpłatnej 
pomocy prawnej, psychologicznej czy terapeu-
tycznej. 

W ostatnim czasie został ogłoszony konkurs 
plastyczny i twórczości własnej pt.: „Moja rodzina 
bez przemocy”. Skierowany był on do uczniów 
szkół podstawowych (klasy I-VIII) i ponadpod-
stawowych z terenu województwa warmińsko-
mazurskiego. Celem konkursu było zmotywowanie 
do refleksji na temat przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, prowadzenie działań związanych  
z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy  
w rodzinie, podnoszenie świadomości dzieci  
i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji 
wynikających z występowania zjawiska przemocy 
w rodzinie oraz zmotywowanie do reakcji w sy-
tuacjach przemocy w rodzinie. 

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, 
ponieważ wpłynęło ponad 40 prac ze szkół po-
wiatu Olsztyńskiego i gminy Olsztynek.  

Zgodnie z regulaminem konkursu wyniki zostaną 
ogłoszone w pierwszej połowie września 2022 r. 
Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora 
konkursu o wynikach. Będą im wręczone nagrody 
na specjalnym spotkaniu, które odbędzie się  
w siedzibie Stowarzyszenia – budynek Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Olsztynku.  

Konkurs pt.: „Moja rodzina wolna od przemocy” 
jest organizowany w ramach projektu „Przemoc 
to niemoc. Oddolny program aktywizacji spo-
łeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie” finansowanego przez  
Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – 
Fundusz Regionalny. 

Więcej informacji o działaniach podejmowanych 
przez Stowarzyszenie DROGA można znaleźć 
na stronie stowarzyszeniedroga.com.pl oraz na 
www.facebook.com/stowarzyszenie.droga.olszty-
nek.

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz  
Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku

Harmonogram pracy  
punktów konsultacyjnych  
przy MOPS w Olsztynku 

 
• Dyżur prawnika 

- poniedziałek w godz. 8.00 -11.00  
• Punkt konsultacyjno-terapeutyczny  

dla osób uzależnionych od alkoholu  
i ich rodzin 
- wtorek w godz. 9.00-11.00  

• Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla 
osób doznających przemocy w rodzinie 
- środa w godz. 11.00-14.00  

• Punkt konsultacyjny dla osób 
współuzależnionych  

 - środa w godz. 11.00-14.00   
• Psychologiczny punkt konsultacyjny  

dla młodzieży 
- czwartek w godz. 8.00-11.00 

 
Program punktów realizowany jest przez Stowarzyszenie 

Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy 
DROGA w Olsztynku we współpracy z Miejskim  

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynku

P.R.
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5 czerwca - W tym dniu odbyły się III Konfron-
tacje gitarowe „Ma Gitarra”. Po dwuletniej 
przerwie, w salonie wystawowym Muzeum  
Budownictwa Ludowego rozległy się piękne 
dźwięki gitary klasycznej. Wszystkim uczestni-
kom serdecznie gratulujemy! 
Wyniki konkursu: 
I miejsce - Tobiasz Wójcik, 
II miejsce - Kajetan Gładysiak, 
III miejsce - Antoni Górny, 
Wyróżnienie - Franciszek Górny. 
 
17 czerwca - Młodzi gitarzyści ze szkoły gry na 
gitarze klasycznej, prowadzonej przez p. Wie-
sława Gąsiorowskiego, uczestniczyli w XIX 
Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym „Gra 
Gitara” w Olsztynie. Gratulujemy Alicji Sobie-
rajskiej zdobycia II miejsca. 
 
23 czerwca - Tego dnia odbyła się premiera 
długo wyczekiwanego spektaklu „Miłość na za-
kręcie!”, który został wyreżyserowany na pod-
stawie książki pt. „Agnieszki Osieckiej i Jere- 
miego Przybory listy na wyczerpanym papierze”. 
Spektakl został przygotowany przez grupę lite-
racko-teatralną z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Olsztynku pod kierownictwem p. Katarzyny 
Waluk. Gratulujemy wspaniałego i niezwykle 
wzruszającego przedstawienia. Za oprawę wo-
kalną dziękujemy serdecznie Magdalenie Wilk, 
Paulinie Kaczmarczyk, Aleksandrze Obrębskiej, 
Kornelii Zych oraz Marysi Łukasiewicz.  
 
24 czerwca - Wiele osób tęskniło za tym wyda-
rzeniem i z ogromną radością powitało z nami 
wakacje podczas Wianków Mazurskich, które 
odbyły się na plaży miejskiej w Olsztynku. 
Przedstawienie „Noc Kupały” przygotowała  
p. Katarzyna Waluk - było naprawdę magicznie! 
Dodatkową atrakcją był  fire show, koncert  
zespołu Hitano oraz dyskoteka, którą poprowa-
dził zespół Młode Wilki. 
 
25 czerwca - Nasz Dom Kultury czynnie uczest-
niczył w zorganizowanych przez MOPS Olszty-
nek Gminnych Dniach Rodziny. Poza wspar- 
ciem technicznym zapewniliśmy szereg atrakcji 
dzieciom oraz występy artystyczne.  
Po południu natomiast odbyły się koncerty mu-
zyczne, podczas których zagrał zespół Solid 
Rock,  Funtom, a zaraz po nich, przeboje 
Krzysztofa Krawczyka zaśpiewał Mirosław 
Dereda. Całą imprezę zakończyła Dyskoteka 
pod Gwiazdami. 
 
26 czerwca - W tym dniu odbyła się uroczysta 
Gala Zakończenia Sezonu Tanecznego 2021/ 
2022. Podczas tego wydarzenia publiczność oglą-
dała popisy taneczne grup dzieci oraz dorosłych, 
które na co dzień trenują w naszej Sekcji Tańca 
COOLTURA, prowadzonej przez p. Patrycję 
Szustkiewicz. Mowa o CoolKIDS, Bang Bang 
Crew, NEON, Streetflow Dance Crew, No Fake 
Girls, Squad +VAT.  
W tym roku, swój debiut jako trener miała Kinga 
Lewandowska z grupy Streetflow Dance Crew, 
która od kwietnia trenuje zespół hip hop 16+ no-

szący nazwę Freaky Squad. Dziewczyny zrobiły 
prawdziwe show!  
Podczas Gali zostały przyznane nagrody spe-
cjalne: 
- w kategorii TALENT nagrodę otrzymała Julia 
Wilkaniec z grupy NEON, 
- w kategorii MOTYWACJA nagrodę otrzymała 
Magdalena Stępniak z grupy No Fake Girls, 
- w kategorii OSIĄGNIĘCIA nagrodę otrzymała 
grupa Squad +VAT. 
Impreza zakończyła się Bitwą Taneczną o Puchar 

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Olsz-
tynku, którą wygrała Julia BAMBI Manków. 
Drugie miejsce zajęła Wiktoria KANKA Ka-
necka, a na trzeciej pozycji znalazła się 6-letnia 
Zosia Duch. 
Publiczność jak zawsze licznie dopisała. Serdecz-
nie dziękujemy za przybycie i okazane wsparcie. 
 
27 czerwca - Ruszyła długo wyczekiwana i cie-
sząca się dużym zainteresowaniem Letnia 
Szkółka Koszykówki dla dzieci i młodzieży.  

Miejski Dom Kultury w Olsztynku

►

 III Konfrontacje gitarowe „Ma Gitarra” / fot. MDK Olsztynek

 I Olsztynecki Turniej Koszykówki Ulicznej / fot. MDK Olsztynek

 Gala Zakończenia Sezonu Tanecznego 2021/2022 / fot. MDK Olsztynek
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Treningi zostały zaplanowane na okres całych 
wakacji.  
 
29 czerwca - Na Placu św. Piotra w Olsztynku,  
z okazji Święta Patrona Miasta Olsztynek,  
odbyła się uroczysta msza święta w intencji jego 
mieszkańców. Mszę poprowadził Abp. Metropo-
lita Warmiński Józef Górzyński. Mszę uświetnił 
wyśmienity koncert Antoniny Krzysztoń z ze-
społem.  
 
3 lipca - W tym dniu, w Miejskim Domu Kultury, 
miało miejsce prawdziwie bajeczne wydarzenie. 
Na Balu Postaci z Bajek gościliśmy przepiękne 
księżniczki, super bohaterów oraz wiele innych 
wspaniałych bajkowych stworzeń. Wszystkim 
dziękujemy za wspaniałą zabawę i gratulujemy 
kreatywności w przygotowaniu strojów. 
 
7 lipca - Tego dnia rozpoczął się znany już 
wszystkim cykl Czwartkowych Koncertów 
Letnich. Jako pierwszy na scenie dziedzińca  
ratusza zaprezentował się zespół Chrust, który 
swą nietuzinkową twórczością zachwycił olszty-
necką publiczność. Folklor w nowoczesnym wy-
daniu bardzo Wam się spodobał, dlatego mamy 
nadzieję jeszcze gościć Chrust na naszej scenie. 
 

9 lipca - Sezon Festynowy w pełni. Z progra-
mem artystycznym, grami i zabawami oraz kolo-
rowymi  proszkami holi gościliśmy w Samago- 
wie. Dobrej zabawy dopełniało stoisko Lasów 
Państwowych i atrakcje OSP. Gratulujemy świet-
nej atmosfery i dobrej organizacji! 
 
15 lipca - Tego dnia odbył się festyn w Ameryce, 
podczas którego organizowaliśmy gry i zabawy 
dla najmłodszych. Zadbaliśmy także o wsparcie 
techniczne. Dziękujemy za zaproszenie i gratulu-
jemy super przygotowania. 
 
16 lipca - Festyn w Kurkach na szóstkę! Atrak-
cjom nie było końca - występy, krótka prelekcja 
o historii wsi, wspólne tańce, konkursy, wyścig 
kajakowy, przejażdżki konne, mini plener malar-
ski, animacje dla dzieci, zawody sportowe, po-

chodnie nad wodą, ognisko i do tego pyszne je-
dzonko! Dziękujemy za zaproszenie i możliwość 
współorganizowania wydarzenia.  
 
21 lipca - Czwartkowe Koncerty Letnie - tym 
razem gościliśmy legendę polskiej estrady, zespół  
Babsztyl. Dziękujemy za niezwykle energe-
tyczny koncert, a olsztyneckiej widowni za świet-
ną zabawę. 
 
28 lipca - Czwartkowe Koncerty Letnie - ze-
spół Trio Akustik dał wspaniały szantowy kon-
cert. Dziękujemy za występ i wspólne śpiewy,  
a publiczności za super zabawę. 
 
29 lipca - I Olsztynecki Turniej Koszykówki 
Ulicznej za nami. Łącznie zgłosiło się 8 drużyn, 
które rozegrały mecze w kategoriach do 13 lat 
oraz OPEN. Turniej zakończył się konkursami 
rzutów osobistych, w którym wzięła udział pub-
liczność. Wszystkim zawodnikom serdecznie 
gratulujemy sportowej pasji, odwagi i zaangażo-
wania. 
Oto wyniki: 
KATEGORIA DO 13 lat: 
1 miejsce: PRECELKI w składzie Jan Okoniew-
ski, Adam Okoniewski, Kacper Lejpolc, 
2 miejsce: KADR w składzie Elena Żakowska, 
Lena Nieke, Jan Kaczyński, 
3 miejsce: DINOZAUR PIMPUŚ w składzie Ka-
jetan Szukiel, Jeremi Słodownik, Błażej Siemia-
nowski, 
4 miejsce: POMARAŃCZE w składzie Mateusz 
Kaźmierczak, Alicja Kaźmierczak, Lena Mazur 
5 miejsce: KOSZYKARZE w składzie Maja Len-
dzion, Alicja Mróz, Mateusz Druszkowski. 
  
KATEGORIA OPEN: 
1 miejsce: 2SKO w składzie Krzysztof Szustkie-
wicz, Krystian Rykowski, Kacper Kulik, 
2 miejsce: BIEGACZE Z KENII w składzie Igor 
Kurek, Przemysław Słodownik, Gracjan Biskup-
ski, 
3 miejsce: 1,2,3 w składzie Patrycja Rola, Ma-
teusz Szustkiewicz, Karolina Zachłowska. 
 
30 lipca - Sezon festynów na półmetku. Tego 
dnia odbył się on w Sitnie. Gratulujemy świetnej 
organizacji i wspólnej, bardzo dobrej zabawy.  
 
29 - 31 lipca - W naszym mieście miał miejsce  
I Olsztynecki Festiwal Food Trucków, na któ-

rym gościliśmy Ligę Food Trucków, znaną  
w całej Polsce. Zadbaliśmy o małe i duże pasib-
rzuszki, organizując atrakcje w Strefie Malucha 
oraz Dyskotekę pod Gwiazdami. Były mega 
bańki mydlane, konkursy sportowe, rozgrywki  
w „kółko i krzyżyk”, zgaduj zgadula i dużo tańca 
przy ulubionej muzyce.  
Na koniec coś specjalnego - wyrzut kolorowych 
proszków holi, na który wszyscy czekali. Dodat-
kowo dzieci mogły spróbować swoich sił podczas 
pokazowych zajęć akrobatyki sportowej oraz po-
bawić się na ogromnej, dmuchanej zjeżdżalni, 
którą udostępniła OSP Olsztynek.  
Wieczorem, klubowe dźwięki przyciągnęły mi-
łośników dobrej zabawy. Dziękujemy za Waszą 
obecność i szaleństwa pod DJ-ką - okazuje się,  
że mamy jeszcze nieodkryte, taneczne talenty.  
Cieszymy się, że dobrze się bawiliście!  
 
29 - 31 lipca - Podczas tego weekendu wspiera-
liśmy od strony technicznej przepiękne wydarze-
nie, które samo w sobie jest muzyczną ucztą. Mo- 
wa o Wschodzie Piękna, który odbył się w Mu-
zeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. 
Gratulujemy Grzechowi Piotrowskiemu perfek-
cyjnej organizacji i wspaniałych występów.  
 
1 sierpnia - W tym dniu miały miejsce w naszym 
mieście obchody 78. rocznicy Powstania War-
szawskiego, które wspieraliśmy od strony tech-
nicznej.  
 
4 sierpnia - Festyn sportowy organizowany 
przez MKS Olimpia z udziałem zespołów z Miej-
skiego Domu Kultury.   

PATRYCJA SZUSTKIEWICZ 
MDK OLSZTYNEK 

►

 I Olsztynecki Festiwal Food Trucków / fot. MDK Olsztynek

 Zespół Chrust  / fot. MDK Olsztynek

 Zespół  Babsztyl  / fot. MDK Olsztynek
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SERWIS TURYSTY

ZAMEK 
Zamek krzyżacki został zbudowany w połowie XIV wieku na niewielkim 
wzgórzu w miejscu dawnego pruskiego grodu. Przeprowadzone w 2006 roku 
badania archeologiczne wykazały, że dawniej była to potężna budowla, 
wzniesiona na planie kwadratu na wysokość trzech czy nawet czterech kon-
dygnacji. Z dawnej zabudowy pozostało główne skrzydło północne oraz do-
budowane na starych fundamentach skrzydło wschodnie. Zamek 
nieprzerwanie od 160 lat jest siedzibą szkół średnich. 
 
MURY MIEJSKIE 
Zbudowane w pierwszej połowie XV wieku. Najlepiej zachowały się mury 
w ciągu północno-zachodnim. Oprócz murów i baszt fortyfikacje miejskie 
Olsztynka posiadały dwie bramy: Nidzicką (Polską) oraz Wysoką (Nie-
miecką). Obydwie bramy zostały rozebrane po wielkim pożarze w 1804 
roku. Mury miejskie w Olsztynku należą do najlepiej zachowanych tego 
typu obiektów na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. 
 
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO - PARK ETNOGRAFICZNY 
w Olsztynku należy do jednych z najstarszych tego typu muzeów na wolnym 
powietrzu w Europie. Zlokalizowane jest w pięknym, zróżnicowanym kraj-
obrazowo terenie, o powierzchni liczącej 93 ha. Aktualnie na 35 ha Parku 
Etnograficznego zgromadzonych zostało 81 obiektów małej i dużej archi-
tektury wiejskiej, głównie drewnianej z XIX wieku. Są to budynki miesz-
kalne i sakralne, zabudowania gospodarcze i przemysłowe. Obiekty 
pochodzą z terenów dawnych Prus Wschodnich. Dzisiaj ziemie te – Warmia, 
Mazury, Powiśle i Mała Litwa - należą do Polski, Litwy i Rosji (obwód ka-
liningradzki). Wyposażenie budynków stanowią zebrane po 1945 r. eks-
ponaty  prezentujące tradycyjne metody pracy i obrzędy na wsi w XIX i XX 
wieku. Olsztynecki skansen posiada ponad 14 tysięcy muzealiów ruchomych 
z zakresu materialnej kultury ludowej  XIX i XX w. oraz współczesnej sztuki 
i rękodzieła ludowego, a także bogaty księgozbiór. 
W struktury organizacyjne Muzeum wchodzą także Salon Wystawowy oraz 
Dom Mrongowiusza, znajdujące się w centrum miasta, gdzie organizowane 
są wystawy o różnorodnej tematyce. 
   
Zachęcamy do odwiedzin strony internetowej Muzeum, na której znaj-
dują się wszystkie aktualne informacje:  www.muzeumolsztynek.pl 
Zapraszamy również na muzealny profil na FB i Instagramie! 
 

  
KOŚCIÓŁ FARNY 
Zbudowany w pierwszej połowie XIV wieku w stylu gotyckim. Świątynia 
była skromna, jednonawowa, kryta dachówką. Od strony zachodniej, przy-
legała wysoka wieża ze spiczastym dachem. Kościół, włączony w system 
murów miejskich, pełnił także funkcje obronne. Początkowo był to kościół 
katolicki, później w latach 1525-1945 ewangelicki. Po rekonstrukcji   
w 1977 roku pełni funkcję Salonu Wystawowego, należącego do struktur 
Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku. 

 
DOM MRONGOWIUSZA 
Dom Mrongowiusza powstał w momencie,  gdy mury przestały pełnić funk-
cję obronną, a mieszkańcy adaptowali znajdujące się w nich baszty na miesz-
kania. W tym celu prostokątne baszty zamykano ścianą od strony miasta  
i przykrywano dwuspadowym dachem. Na odcinku północno-zachodnim 
średniowiecznych murów obronnych, blisko narożnika, usytuowana była 
prostokątna baszta, w której urządzono szkołę. Datę adaptacji budynku upa-
miętniono wyrytym na belce stropu napisem: RENOVATUM AO 1684 oraz 
pod okapem dachu ANNO 1684. W XVIII w. budynek służył jako szkoła  
i jednocześnie mieszkanie nauczyciela – to w nim urodził się Krzysztof  
Celestyn Mrongowiusz. W roku 1894 władze miejskie wydzierżawiły ten 
budynek od parafii ewangelickiej z przeznaczeniem na szpital i przytułek 
dla starców, który funkcjonował tam jeszcze w okresie międzywojennym. 
Po roku 1945 budynek w baszcie użytkowany był na mieszkania. Z inicja-
tywy Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w Olsztynie,  
w 1965 r. odsłonięto na budynku tablicę upamiętniającą miejsce urodzin 
Mrongowiusza. Budynek przejęło Muzeum Warmii i Mazur, które w roku 
1985 przekazało obiekt Muzeum w Olsztynku. Od tamtego czasu znajdo-
wała się nim wystawa poświęcona K.C. Mrongowiuszowi. 
 
TANNENBERG-DENKMAL 
Niemcy, na pamiątkę swego zwycięstwa w sierpniu 1914 roku, wznieśli mo-
numentalną budowlę, a w jej środku pochowali dwudziestu nieznanych żoł-
nierzy poległych w bitwie. Po śmierci Hindenburga, w jednej z wież 
zbudowano kryptę i tam złożono w sarkofagach ciało feldmarszałka i pre-
zydenta Niemiec oraz jego małżonki. Specjalnym dekretem Hitler podniósł 
pomnik do rangi „Pomnika Chwały Rzeszy”, jako jedynego w Niemczech. 
Po II wojnie światowej mauzoleum to zostało zniszczone. 
 
RATUSZ 
Po pożarze w 1685 roku odbudowa całkowicie spalonego starego ratusza 
trwała prawie 30 lat i została zakończona dopiero w 1714 roku. Po kolejnym 
pożarze miasta w 1804 roku ratusz odbudowano ponownie na dawnym miej-
scu. Przetrwał do 1914 roku, kiedy został spalony w trakcie bitwy  
i ostrzału artyleryjskiego. Do końca I wojny odbudowano zniszczone domy, 
wzniesiono również nowy ratusz. 
W styczniu 1945 roku Sowieci zniszczyli większą część centrum Olsztynka. 
Jednak ratusz, jakimś cudem, ocalał. Zachowany do dziś budynek, szcze-
gólnie od strony frontowej, wygląda okazale i reprezentacyjnie. 
 
OBÓZ JENIECKI STALAG I B HOHENSTEIN 
Pomiędzy Królikowem a Sudwą, w 1939 roku, Niemcy zbudowali obóz dla 
jeńców wojennych – Stalag I B Hohenstein. Liczył on ponad 100 baraków, 
w każdym z nich trzymano od 350 do 500 jeńców. Ogółem zmarło lub zos-
tało zamęczonych w nim ok. 55 tysięcy jeńców. Liczba ogromna, jeśli weź-
miemy pod uwagę fakt, że nie był to obóz zagłady, a jedynie podległy 
Wehrmachtowi obóz dla jeńców wojennych. 

CO WARTO ZWIEDZIĆ W OLSZTYNKU? 
Na terenie miasta i gminy Olsztynek znajduje się wiele zabytków i atrakcji turystycznych, które są cennymi, 
ciekawymi i wartymi poznania obiektami. Do godnych polecenia należą przede wszystkim:
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WIEŻA CIŚNIEŃ 
Jest niewątpliwie wyjątkowym zabytkiem, wybudowanym w 1906 roku  
w Olsztynku, który bardzo wyraźnie akcentuje się w krajobrazie miasta. Jej 
konstrukcja zawiera nowatorskie rozwiązanie architektoniczne z zachowa-
niem tradycyjnej bryły w kształcie grzybka. Wieża ma formę ośmiościanu. 
Zbiornik na wodę był pobudowany z czerwonej cegły i miał pojemność  
150 m³. Kubatura całej wieży to 1500 m³, a wysokość 34 metry. Wieża ciś-
nień pozostała całkowicie wyłączona z eksploatacji w 1995 roku. Natomiast  
dnia 16 marca 2000 roku została wpisana do rejestru zabytków pod nr 4157.  
W 2019 roku zakończono prace remontowe i modernizacyjne, dzięki którym 
zabytek stał się kolejną atrakcją turystyczną Gminy Olsztynek.       
 
KOŚCIÓŁ  
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 
PANA JEZUSA  
Pierwszy kościół katolicki zbu-
dowany ok. 1350 roku przejęli  
w okresie reformacji protestanci. 
W latach 1883-1888 proboszcz 
zbudował murowany kościół, 
sfinansowany głównie przez  
katolików z Warmii. Dnia 26 
września 1888 roku biskup An-
drzej Thiel dokonał konsekracji 
kościoła, który otrzymał wezwa-
nie Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i świętego Brunona.  
Ze skromnego wyposażenia na 
uwagę zasługują ambona, 
chrzcielnica, stacje drogi krzy-
żowej, ołtarze i figura św. Bru-
nona. 
 
MULTIMEDIALNE MUZEUM OBOZU JENIECKIEGO  
STALAG IB I HISTORII OLSZTYNKA 
Obiekt, w którym, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, prezen-
tujemy historię obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein i gminy Olsztynek. 
Multimedialne prezentacje skomponowane z klasycznymi eksponatami,  
archiwalnymi fotografiami, mapami oraz oryginalnymi publikacjami, m.in. 
pamiętnikami, listami, skłaniają do refleksji i pozostają w pamięci odwie-
dzających. 
W muzeum istnieją dwie główne sale. Pierwsza, poświęcona jest dziejom 
Olsztynka oraz walorom turystycznym miasta i gminy. Przybliża historię 
tego ponad 655-letniego miasteczka, od czasów przebywających na tych te-
renach plemion pruskich. Poprzez multimedialne mapy miasta i gminy, mu-
zeum przenosi zwiedzającego w zachwycający świat zabytków, zabudowań 
i okazów archeologicznych. Ponadto biografie zasłużonych podkreślają, jak 
istotna jest nauka, język, kultura i tradycja w życiu człowieka.  

W dziale tym zaprezentowano 
również eksponaty wydoby- 
te podczas badań archeolo- 
gicznych przeprowadzonych 
w centrum miasta. Najcenniej-
szymi wykopaliskami są 
cztery tłoki pieczętne z po-
czątków dziejów miasta Olsz-
tynek. 
Druga sala rozpoczyna się his-
torią I wojny światowej i jej 
skutków dla tego regionu. Wiele uwagi poświęcono bitwie pod Tannenber-
giem, która odbyła się 28/29 sierpnia 1914 roku. Efektem tego było wybu-
dowanie mauzoleum Tannenberg-Denkmal, które miało nadać bitwie rangę 
ogólnoniemieckiego zwycięstwa, a także specjalnym dekretem zostało na-
zwane „Pomnikiem Chwały Rzeszy”. Była to jedyna budowla o takim zna-
czeniu w całej Rzeszy. Druga sala upamiętnia przede wszystkim ofiary 
drugiego co do wielkości  
w Prusach Wschodnich, 
obozu jenieckiego Stalag IB 
Hohenstein, funkcjonującego 
w latach 1939-1945. Przez 
obóz przewinęło się ok. 400 
tysięcy jeńców różnych naro-
dowości. Najliczniejszą grupę 
stanowili Rosjanie, Francuzi, 
Polacy Włosi oraz Belgowie. 
W Stalagu IB Hohenstein 
zmarło ponad 55 tys. jeńców, 
których pochowano na cmentarzu w Sudwie. Po zakończeniu II wojny świa-
towej przedstawiciele ambasad Francji, Belgii i Włoch, dokonali ekshumacji 
zwłok obywateli swoich państw. Podjęto decyzje o przewiezieniu ciał jeń-
ców francuskich i belgijskich do tych państw. Natomiast jeńcy włoscy zostali 
pochowani na włoskim cmentarzu wojennym w Warszawie. 
Obiekt ukazuje wygląd pomieszczeń baraku obozowego wraz z wyposaże-
niem. Umieszczone między rekwizytami gabloty zawierają eksponaty, m.in. 
nieśmiertelniki i inne identyfikatory, obuwie, naczynia codziennego użytku, 
środki czystości, narzędzia medyczne. Przez moment można doświadczyć 
pobytu w szeregu podczas apelu lub przeżyć nocny alarm obozowy. Kolejną 
ekspozycję poświęcono martyrologii obozowej, która to w wymowny spo-
sób, poprzez relacje i wspomnienia byłych osadzonych podkreśla i uświa-
damia rozmiar tragedii oraz nieszczęść ludzi przebywających w Stalagu IB 
Hohenstein w całym okresie jego funkcjonowania. Multimedialne Muzeum 
Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka, to lekcja historii, przy-
wracająca pamięć o wydarzeniach, które działy się na przestrzeni wieków. 
Zabiera w miejsca chwały, pamięci i zadumy oraz przybliża sylwetki ludzi, 
których los na zawsze związał z tym miastem i regionem. 

UM Olsztynek

SERWIS TURYSTY

Olsztynek, to gmina miejsko-wiejska, położona 
na terenie powiatu olsztyńskiego w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. Przez miasto popro-
wadzona jest linia kolejowa Warszawa-Olsztyn, 
a także droga ekspresowa S7 Gdańsk-Warszawa, 
której odgałęzieniem jest droga nr 51 wiodąca do 
Olsztyna. Obszar gminy wynosi 372 km²  i znaj-
duje się w niej 66 miejscowości. Największe wio-
ski, to Waplewo, Platyny, Królikowo, Mierki  
i Jemiołowo. Gminę, według danych na koniec 
czerwca 2021 roku, zamieszkiwało  13 597 osób, 
z czego 7 474 w samym mieście.  
 
HISTORIA 
Olsztynek powstał na dawnym terytorium pru-
skiego plemienia Sasinów. Ziemie te, podbite 
przez zakon krzyżacki, zostały objęte akcją kolo-

nizacyjną dopiero w połowie XIV wieku. W 1359 
roku  Olsztynek otrzymał prawa miejskie od Win-
rycha von Kniprode  i nazwę ”Hohenstein” na 
cześć komtura Günthera von Hohenstein, który 
dokonał lokacji. Z Olsztynkiem już od XIV 
wieku związana jest postać św. Piotra widniejąca 
również w herbie miasta. W 2011 roku Stolica 
Apostolska, dokumentem „Varmiensis”, zatwier-
dziła wybór Świętego Piotra na Patrona Olsz-
tynka.  
 
TURYSTYKA 
Wybitne walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz 
położenie gminy sprzyjają rozwojowi funkcji rek-
reacyjnej z szerokim wachlarzem usług. Gmina 
Olsztynek położna jest w obszarze tras turystycz-
nych, a układ komunikacyjny włącza je w kra-
jowy i europejski system dróg ekspresowych  
i autostrad. Przez Gminę Olsztynek przechodzą 
pasma szlaków tematycznych: Szlak Koperni-
kowski, Szlak Frontu Wschodniego I Wojny 
Światowej, Szlak Pętli Grunwaldzkiej i Gościniec 

Niborski. Atrakcją turystyczną terenu są wyty-
czone trasy: kajakowe (rzeki Marózka i Łyna), 
piesze i rowerowe (czerwona, czarna, niebieska, 
żółta i zielona - https://szlaki.olsztynek.pl/). 
Gmina Olsztynek, to kraina pełna smaków, w któ-
rej wiele restauracji i producentów tradycyjnej 
żywności posiada certyfikat „Dziedzictwo Kuli-
narne Warmia Mazury Powiśle”. Atrakcyjna baza 
noclegowa, całoroczna oraz sezonowa, a także 
pola namiotowe i agroturystyka stanowią zaple-
cze dla obsługi turystów. 

UM Olsztynek

OLSZTYNEK 

INFORMACJA TURYSTYCZNA 
11-015 Olsztynek, ul. Ratusz 1,  

tel. 089 519 54 77 
e-mail: it@olsztynek.pl 

 

www.olsztynek.pl
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CIASTO  
Z KRUSZONKĄ  
NA OWOCACH: 
• 4 jajka 
• 1 szkl. cukru 
• ¾ szkl. oleju 
• 3/4 szkl. śmietany  

18 % kwaśnej 
• 3 szkl. mąki 
• 3 łyżeczki proszku  

do pieczenia 
 
Jajka ubić z cukrem. Na-
stępnie stopniowo dodawać 
pozostałe składniki. 
 
Kruszonka: 
• 1 szkl. mąki 
• ½ kostki masła 
• ½ szkl. cukru 
 
Wszystkie składniki za-
gnieść. Kruszonkę zrobić 
godzinę wcześniej i wstawić 
do lodówki, aby zdążyła się 
dobrze schłodzić. 
 
Ciasto wylać na blachę wy-
łożoną papierem do piecze-
nia. Poukładaj na nim 
owoce (maliny, truskawki, 
borówki) i obsypać kru-
szonką. Piec w 180 ºC około 
godziny. 
 
KULKI  
ZIEMNIACZANE: 
• 6 ziemniaków  

ugotowanych 
• 1 żółtko 
• ¼ szkl. mąki pszennej 
• bułka tarta do obsypania 
• olej do smażenia 
 
Ugotowane ziemniaki prze-
cisnąć prze praskę. Dodać 
żółtko, mąkę i sól do smaku. 
Maczając palce w wodzie 
formujemy z masy kulki. 
Obtaczamy je w bułce tartej 
i smażymy na głębokim 
oleju. 
 
SAŁATKA  
ZIEMNIACZANA: 
• 5-6 ziemniaków  
• 2-4 ogórki konserwowe 
• 1 cebula czerwona 

• 30 dkg  fasolki szparago-
wej ugotowanej w osolo-
nej wodzie 

 
SOS: 
• 1 łyżka oleju lub oliwy 
• 1 łyżka miodu 
• 1 łyżka musztardy ostrej 
 
Wszystkie składniki wymie-
szać. 
 
Ugotowane ziemniaki obrać 
i pokroić w grubą kostkę. 
Dodać drobniutko pokro-
joną w kostkę cebulę, ogórki 
oraz fasolkę szparagową. 
Wymieszać i polać sosem. 
Taka sałatka ziemniaczana 
lub kulki ziemniaczane 
mogą być pysznym dodat-
kiem do każdego kotleta czy 
mięsa.  
 
KARKÓWKA  
W SOSIE WŁASNYM: 
• 60 dkg karkówki 
• 1 łyżka smalcu 
• 3 średnie cebule 
• 2-3 ząbki czosnku 
• 1 łyżeczka koncentratu  

pomidorowego 
• sól, pieprz, papryka słodka 
• 1 łyżeczka musztardy  

sarepskiej 
• 1 łyżka mąki pszennej 
• 1 szkl. rosołu (może być  

z kostki rosołowej) 
 
Karkówkę kroimy w plastry, 
które następnie kroimy jesz-
cze na pół.. Obsypujemy 
przyprawami i smażymy na 
rozgrzanej patelni na złoty 
kolor. Odkładamy na talerz. 

Na pozostałym tłuszczu 
smażymy cebulę pokrojoną 
w piórka. Doprawiamy solą, 
pieprzem, papryką i musz-
tardą. Podlewamy rosołem. 
N końcu dodajemy 1 łyżkę 
mąki. Zagotowany sos mie-
szamy jeszcze chwilę do 
zgęstnienia. Wkładamy do 
niego usmażoną karkówkę  
i dusimy około 40 minut. 
 
PAPRYKA  
KONSERWOWA  
TRZYKOLOROWA: 
Zalewa: 
• 2,5 litra wody 
• 0,5 litra octu 10% 
• 2 szkl. cukru 
• 2 łyżki soli kamiennej 
 
Wszystkie składniki zagoto-
wać. 
 
• 4 kg papryki (różne  

kolory) 
• 2 cebule pokrojone  

w krążki 
• 1 główka czosnku 
• ziele angielskie  

(po 2 ziarna na słoik) 
• pieprz w ziarnkach 
• gorczyca 
 
Do wyparzonego słoika na 
spód układamy po 2 plastry 
cebuli, 2 ząbki czosnku,  
3 ziarnka ziela angielskiego, 
5 ziarenek pieprzu, 1/3 ły-
żeczki gorczycy.  
 
Umytą i osuszoną paprykę 
kroimy na mniejsze części. 
Układamy ją w słoikach do 
pełna. Zalewamy przygoto-

waną wcześniej zalewą. Pa-
steryzujemy 25 minut.  
 
Można także dorzucić do 
słoiczka kilka maleńkich 
ogórków gruntowych i kilka 
różyczek kalafiora sparzo-
nego wrzątkiem. Wygląda to 
bardzo apetycznie i tak też 
smakuje. 
 
PASTERYZACJA: 
Garnek wyłożyć na dnie 
ściereczką. Wstawić sło-
iczki (najlepiej takiej samej 
wielkości) i zalać je zimną 
wodą do ¾ ich wysokości. 
Czas gotowania powinien 
wynieść tyle czasu, ile zale-
cane jest w konkretnym 
przepisie. Po wyjęciu zago-
towanych słoików z garnka 
odstawiamy je do góry 
dnem na kilka minut. 
 
MIZERIA NA ZIMĘ  
W SŁOICZKACH: 
• 2 kg dużych ogórków 
 gruntowych 
• 2 łyżki soli 
• 1,5 łyżki cukru 
• 3 garście kopru 
• 4 łyżki octu 
 
Ogórki tarkujemy ze skórką 
na plastry lub kroimy w cie-
niutkie plasterki. Dodajemy 
przyprawy, mieszamy i od-
stawiamy na 1 godzinę. Na-
stępnie napełniamy nimi 
słoiczki. Pasteryzujemy do 
10 minut. 
 
Zimą, po wyłożeniu na  
talerz dodajemy śmietanę  
i mamy pyszne wspomnie-
nie lata. 
 
SAŁATKA  
NA ZIMĘ Z KAPUSTY  
I PAPRYKI: 
• 2,5 kg kapusty białej 
• 3 duże kolorowe papryki 
• 3 duże cebule 
• 0,5 kg marchwi 
• 0,5 kg ogórków  

gruntowych 
• 1 łyżka soli 

Zalewa: 
• 3 szkl. wody 
• 1 szkl. octu 10% (250 ml) 
• 1 szkl. cukru 
• 1 łyżeczka soli 
• 5 łyżek oleju 
• 2 liście laurowe 
• 4 ziarnka ziela  

angielskiego 
• 5 ziarenek pieprzu  

czarnego 
 
Wszystkie składniki zagoto-
wać. Zalewę wystudzić. Ka-
pustę drobniutko poszatko- 
wać. Ogórki pokroić w pla-
sterki. Wszystko solimy  
i odstawiamy na 2 godziny. 
Marchewkę tarkujemy na 
grubych oczkach. Cebulę 
pokroić w plasterki, a pap-
rykę w paseczki. Wszystkie 
warzywa mieszamy razem  
z wystudzoną zalewą. Na-
kładamy wszystko do słoi-
ków. Każdy słoik musi być 
uzupełniony pozostałą zale-
wą. Pasteryzujemy na ma-
łym ogniu przez 15 minut. 
 
CIASTO ZE ŚWIEŻYMI 
OWOCAMI: 
• 3 jajka 
• 200 g cukru 
• 250 ml mleka 
• 250 ml oleju 
• cukier waniliowy duży 
• 450 g mąki pszennej 
• 2 łyżeczki proszku  

do pieczenia 
• 500 g owoców  

(maliny, truskawki,  
jeżyny, borówki) 

 
Jajka ubijamy z cukrem  
i cukrem waniliowym do 
uzyskania puszystej masy. 
Następnie wlewamy olej  
i mleko. Do masy wsypuje-
my stopniowo mąkę zmisza-
ną z proszkiem do pieczenia. 
Delikatnie mieszamy całość. 
Wykładamy na blachę wyło-
żoną papierem do pieczenia. 
Układamy owoce. Pieczemy 
w 170 ºC przez 50 min. Po 
wystygnięciu obsypujemy 
ciasto cukrem pudrem. 

Kulinarny kącik  Ewy

EWA WARAKSA

Lato powolutku odchodzi. Przed nami zbiory owoców i warzyw. I oczywiście zagospodarowanie tych 
dobroci. Zacznijmy robić zapasy na zimę. Przyszłość przed nami kształtuje się niepewnie. Szaleństwo 
owocowe rozpędza się do granic wytrzymałości. Ogarniajmy więc to, co daje nam natura w sadach, lasach  
i na działkach. Oszczędzanie wszystkiego stało się teraz bardzo modne, ale nie odmawiajmy sobie 
wszystkiego, co lubimy. Zachęcam zatem do kupowania i spożywania owoców sezonowych. Nie kupujmy 
truskawek zimą, a pomarańczy latem choćby z tego powodu, że są niesmaczne.  
W dzisiejszym numerze proponuję: 

►
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MKS Olimpia Olsztynek 
prowadzi zajęcia trenin-
gowe w 6 grupach wieko-
wych: od skrzata do juniora 
młodszego. W czerwcu za-
kończyły się rozgrywki li-
gowe i turnieje poszczegól-
nych roczników. Lipiec to 
miesiąc wakacji, ale już od 
1 sierpnia wszystkie dru-
żyny wróciły na boiska. 
Zapisy do drużyn dziecię-
cych odbywają się do koń-
ca września. Zapraszamy 
do kontaktu z kierowni-
kiem klubu - Adamem Gi-
lewiczem ( tel. 880 284 
774), który pokieruje do 
odpowiedniej grupy wieko-
wej. 

 
Drużyna seniorów zagrała 

30 lipca w Wikielcu Rundę 
Wstępną Wojewódzkiego 

Pucharu Polski, odnosząc 
zwycięstwo 4-1. Bramki 
dla Olimpii strzelili: Ma- 
teusz Kosiński, Rafał Waw-
rzyniak i 2. debiutant -  Ma-
teusz Pajdak. Gratulujemy. 
Podczas losowania pierw-
szej rundy WPP Olimpii 
przypadł wolny los więc 
automatycznie meldujemy 
się w kolejnej rundzie.  

 
4 sierpnia, na Stadionie 

Miejskim, odbyła się pre-
zentacja drużyn dziecię-
cych, trenerów oraz dru-
żyny seniorów grającej  
w tym sezonie w forBET 4 
lidze. Była to impreza w ra-
mach promocji piłki nożnej 
w regionie. Piknik piłkar-
ski dla całych rodzin uroz-
maiciły strefy: forBET - gry 
i zabawy piłkarskie, strefa 

piłkarska, strefa artystyczna 
- przygotowana przez Miej-
ski Dom Kultury w Olsz-
tynku oraz strefa medialna, 
gdzie zaprezentowaliśmy 
nasz klub, trenerów i dru-
żyny. 

 
Już od 6 sierpnia roz-

poczęliśmy rozgrywki for-
BET 4 ligi meczem z Pisą 
Barczewo. Niestety spotka-
nie zakończyło się naszą 
porażką 1:3. 

Zapraszamy na mecze na-
szej drużyny na stadion  
w Olsztynku. Istnieje moż-
liwość zakupu koszulki 
meczowej (informacje na 
naszym Facebook - MKS 
Olimpia Olsztynek), która 
pozwoli nam poczuć się jak 
jeden klub. Kibice to 12. 
zawodnik i liczymy, że w 
tym sezonie będziemy ra-
zem grać do jednej bramki. 

 
Obóz w górach! 
W dniach 17-26 lipca 47 

osobowa grupa młodych 
piłkarzy, siatkarzy i trene-
rów z MKS Olimpia Olsz-

tynek i UKS OLIMPIJ-
CZYK Olsztynek, przeby-
wała na obozie sportowym 
w Łapsze Niżne. Podczas 
obozu młodzież zwiedziła 
Zakopane, Niedzicę, Czor-
sztyn, Sromowce. Wspina-
liśmy się na Trzy Korony, 
Gubałówkę i wędrowa-
liśmy Wąwozem Homole. 
Odbyły się liczne treningi  
i zawody sportowe. Oglą-
daliśmy wspólnie mecze 
piłki nożnej i siatkówki. 
Uczyliśmy się zaradności 
życiowej i pracy w grupie. 
Na zakończenie wspaniałej 
zabawy spędziliśmy dzień 
w Energylandii Zator. Obóz 
był podsumowaniem rocz-
nej pracy młodych zawod-
ników i okazją do poznania 
się i rozwijania swoich 
umiejętności. Bardzo dzię-
kuję całej kadrze za bez-
pieczny i ciekawy wypo-
czynek dzieci. Teraz czeka 
nas rok ciężkiej pracy na 
treningach i zawodach, ale 
za rok może tam wrócimy... 

 
 MKS OLIMPIA 

w Olimpii? 
Co słychać  

ŁOPATKA  
Z WARZYWAMI: 
• 0,5 kg łopatki 
• 1 papryka czerwona 
• 1 malutka cukinia 
• 5 ziemniaków 
• 2 cebule 
• 10 plasterków wędzonego 

boczku 
• 0,5 szkl. śmietanki  

kremówki 
• 1 łyżeczka musztardy  

takiej, jaką lubimy  
• ½ lub 1 łyżeczka chili  

suszone (wg gustu) 
• 1 łyżeczka suszonych  

pomidorów z zalewy 
• sól, pieprz do smaku 
• masło  
• wino ¼ szklanki  

(półsłodkie), opcjonalnie 
 
Do obsypania całej potrawy: 
• 1 łyżeczka kolendry 
• ½ łyżeczki gałki  

muszkatołowej 
• 1 łyżeczka papryki  

mielonej wędzonej 
• 1 łyżeczka cukru 
 
Łopatkę kroimy na małe pła-
skie kawałki i delikatnie je 
rozklepujemy. Doprawiamy 
przyprawami. Obsmażamy 
na maśle na złoty kolor. Wa-
rzywa kroimy w plastry. Na 
blaszce do pieczenia ukła-
damy w dwóch rzędach 
przeplatając mięso warzy-
wami (po 3 sztuki). Ukła-
damy na tym plastry masła 
(około 5 cienkich plaster-
ków na jeden rząd). Solimy. 
Na patelnię wlewamy śmie-
tanę, musztardę, odrobinę 
wina (1/4 szklanki. Zagoto-
wujemy i podlewamy po-
trawę. Obsypujemy przypra- 
wami. Blachę zakrywamy 
folią aluminiową i pieczemy 
około 1,5 godziny w tempe-
raturze 180 ºC. Po tym cza-
sie zdejmujemy folię i zapie- 
kamy wierzch.  
Piękna i smaczna potrawa 
podana z surówką lub mize-
rią będzie smakować i za-
chwycać wyglądem. 
 
W upalne lato tak trudno 
spędzać czas przygotowując 
posiłki. Szukajmy zatem 
szybkich i smacznych roz-
wiązań obiadowych. Próbuj-
my nowych smaków i cie- 
szmy się nowymi doświad-
czeniami. Nie zapominajmy 
jednak o klasycznych prze-
pisach, które tworzą tradycję 
kulinarną. 
 

Serdecznie pozdrawiam 
EWA WARAKSA 

SPORT

Uczestnicy obozu sportowego pod skocznią narciarską w Zakopanem / fot. Olimpia Olsztynek

Prezentacja drużyn Olimpii podczas pikniku piłkarskiego forBet 4 ligi / fot. Olimpia Olsztynek

►
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Poziomo: 
1) pije wódkę i piwo, 5) bada ale nie leczy,  
9) bezprawny sędzia, 10) do łezki łezka,  
11) występ na deskach, 12) koniec recesji,  
13) kryjówka 25, 14) krótki warkocz,  
15) piosenkarka z lnem, 16) obcięta blondynka,  
18) od do do do, 19) z kierowniczką, 21) poluje  
na jelenia, 23) początek czerwca, 24) zawsze  
na nie, 25) as, 26) pozytywne zaskoczenie,  
27) zwierzę na nie 
 
Pionowo: 
1) raczej nie kurtuazyjna wizyta, 2) woli złote,  
3) ryby w zaroślach, 4) bieda marynarza, 6) razi  
i bije, 7) łączy w polskim hymnie, 8) część oparcia, 
16) środowisko, 17) wielki ogień, 19) pakt z ZUS-
em, 20) do widzenia, 22) kapela wojskowa

1

Krzyżówka nr 262

Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartkach  
pocztowych do 15 września 2022 r. na adres redak-
cji. Spośród prawidłowych rozwiązań wylosujemy  
nagrodę - kartę podarunkową o wartości 100 zł 
do wykorzystania w drogeriach Rossmann.  
Prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki nr 261 było 
przysłowie azerskie: “Pracowitemu wszystko się 
udaje”, nagrodę (kartę podarunkową) wylosowała 
Irena Pietrzyńska.

3
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24, utworzą rozwiązanie (przysłowie polskie):

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

14

15

16

17

19

20 18

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

24

22

21

23



Nr 4 (276) Sierpień-Wrzesień 2022 r. Strona 31

Od wielu lat biblioteka or-
ganizuje wystawy prac pla-
stycznych  pod hasłem „Lu-
dzie z pasją”. 

W czerwcu mieliśmy przy-
jemność wystawiać prace 
pana Arkadiusza Antonowi-
cza, muzyka i jak się okazało 
również malarza, mieszka-
jącego w okolicach Olsztynka 
od 10 lat. Obrazy olejne au-
tora, przedstawiające kraj-
obrazy, akty, martwą naturę 
oraz autoportret wzbudziły 
wśród oglądających wiele 
emocji.  

Natomiast w lipcu  zorga-
nizowaliśmy wystawę pani 
Elżbiety Suchowieckiej. Jest 
ona mieszkanką Giedajt, 
emerytowaną bibliotekarką. 

Autorka prezentowała swo-
je obrazy na 76 wystawach 
zbiorowych krajowych i za-
granicznych oraz 14 wysta-
wach indywidualnych. Była 
również wielokrotnie nagra-
dzana i wyróżniana na prze-
glądach krajowych i woje-
wódzkich. Od 2004 r. tworzy 
w pracowni przy Miejskim 
Ośrodku Kultury w Olszty-
nie. 

Uprawia różne techniki, 
m.in. olej, akryl, batik i ry-
sunek. Prezentowane dzieła 
powstały metodą batiku, po-
legającą na nakładaniu na 
tkaninę wosku i zanurzaniu 
jej w barwniku. Wystawa 
obejmuje obrazy z cyklu  
Z rodzinnego albumu, po-
wstałe na podstawie prywat-
nych zdjęć autorki. 

Serdecznie zapraszamy na 
finisaż  wystawy 17 września 
o godzinie 16:00. Szczegó-
łowe informacje na naszych 
mediach społecznościowych. 

 
25  czerwca nasza biblio-

teka brała udział w Dniach 
Rodziny, imprezie organi-
zowanej przez MOPS  
w Olsztynku. Oczywiście 
przede wszystkim promowa-
liśmy czytelnictwo zachęca-
jąc do skorzystania z akcji 
Książka Uwolniona. A dla 
najmłodszych przeprowadzi-
liśmy warsztaty balonowe, 
które cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem o czym 
świadczyła kolejka przed  
naszym stanowiskiem. 

 

Rokrocznie organizujemy 
dzieciom czas wolny w okre-
sie wakacji. W tym roku za-
jęcia odbywały się od 27 
czerwca do 8 lipca. W dwu-
tygodniowych „Wakacjach 
z biblioteką” uczestniczyło 
32 naszych najmłodszych 
czytelników (na zdjęciach). 

Każdego dnia byliśmy za-
skakiwani nowymi formami 
aktywności. Nasze zabawy 
i działania skupiły się głów-
nie na pracy w plenerze. Od-
wiedziliśmy między innymi 
olsztynecki skansen, MKS 
Olimpia Olsztynek (dzięku-

jemy trenerowi Rafałowi Ar-
galskiemu). W kolejnych 
dniach tworzyliśmy własną 
grę terenową, poszerzaliśmy 
wiedzę na temat fauny i flory 
Warmii i Mazur. Wybiera-
liśmy mistrza gier planszo-
wych pod hasłem Granie  
na leśnej polanie. Ostatnim 
punktem programu był wy-
jazd do parku Bartbo, gdzie 
nastąpiło oficjalne zakończe-
nie zajęć, pożegnalne ognisko 
i wręczenie pamiątkowych 
dyplomów. 

 
Przez całe wakacje biblio-

teka czeka na czytelników. 
Oprócz nowości książko-
wych mamy dla nich przy-
gotowane czytelnicze bingo 
(oddział dla dzieci). Zachę-
camy także do wzięcia udzia-
łu w konkursie fotograficz-
nym Ballady i Romanse 
Adama Mickiewicza. 

Przypominamy, że w go-
dzinach 11:00-13:00 częstu-
jemy bezpłatnie kawą i ciast-
kiem. Przy ładnej pogodzie 
można skorzystać z czytelni 
na powietrzu, ciesząc się 
słońcem i lekturą.  

 
Od 8 sierpnia ruszyły zapisy 

do Klubu Malucha oraz na 
inne zajęcia organizowane 
dla najmłodszych czytelni-
ków w Oddziale dla Dzieci. 
Serdecznie zapraszamy. 

 
Jak co roku we wrześniu 

Miejska Biblioteka bierze 
udział w Narodowym Czy-
taniu, które objęte jest pat-
ronatem Prezydenta Andrzeja 
Dudy. Tym razem będziemy 
mieli przyjemność przypo-
mnieć sobie teksty „Ballad  
i Romansów” Adama Mic-
kiewicza. Tradycyjnie już 

zaprosiliśmy do współpracy 
olsztyneckie szkoły i Sekcję 
Literacką UTW. Liczymy 
także na udział zaproszonych 
gości.  

Zapraszamy na wspólne 
czytanie 10 września. 

 
Przed nami także udział  

w VIII wydaniu ogólnopol-
skiej akcji Noc Bibliotek 
pod hasłem „To się musi po-
wieść”. Noc Bibliotek to 
ogólnopolska akcja przeko-
nująca do czytania poprzez 
promocję lokalnych bibliotek 
jako najbliższych miejsc spot-
kań z kulturą, z różnorod-
nymi zasobami i bezpłatną 
ofertą dla społeczności, 
sprzyjających wymianie idei 
i integracji. 

Centrum Edukacji Obywa-
telskiej akcję zainicjowa- 
ło i rozwija pod patrona- 
tem Biblioteki Narodowej, 
z udziałem współorganiza-
torów – Fundacji ABCXXI 
– Cała Polska czyta dzieciom 
oraz Fundacji Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego, 
a także licznych partnerów  
i patronów. 

Noc Bibliotek w naszej bib-
liotece odbędzie się już 30 
września o godzinie 18. Za-
praszamy na spotkanie z po-
dróżnikiem Ryszardem So-
bolewskim pt. „Magia Peru”. 

W drugiej części spotkania 
odbędzie się otwarcie wy-
stawy prac sekcji plastycz-
no-malarskiej Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Olsztyn-
ku. 

 
Od 5 września wracamy do 

stałych godzin otwarcia bib-
lioteki. Więcej informacji na 
www.bibliotekaolsztynek.pl 

Nie tylko lektura
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku
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