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ALBO
    Aktualności Lokalne Biuletyn Olsztynecki

Nakład 600 egzemplarzy

30 lat 
gazety ALBO 

Gazeta ALBO obchodzi w grudniu 30 uro-
dziny! Jest to piękny jubileusz i ogromny 
sukces wszystkich osób, które poświęciły 
swój czas i serce naszej lokalnej gazecie.  
Z okazji jubileuszu w piwnicach zamko-
wych odbyło się spotkanie pomysło- 
dawców, redaktorów i współpracowników 
Aktualności Lokalnych Biuletynu Olszty-
neckiego ALBO. Na zdjęciu znajdują się 

przedstawiciele władz miasta oraz redakto-
rzy naczelni na przestrzeni lat istnienia na-
szej gazety - Katarzyna Waluk, Jerzy Tytz, 
Robert Waraksa, Stanisława Ziątek, Anna 
Brewka, Alina Wołodkiewicz (obecna red. 
nacz.), Andrzej Wojda oraz Wiesław Gąsio-
rowski. 

Dziękujemy wszystkim za wsparcie, zaan-
gażowanie i udział w rozwoju gazety oraz  

liczymy na dalszą, owocną współpracę. 
Każda dołożona przez Was cegiełka pozwo-
liła stworzyć solidny fundament, który prze-
trwał już trzy dekady i nadal jest przez Was 
wzmacniany. Przede wszystkim dzięku-
jemy Wam - Drodzy Czytelnicy za to, że jes-
teście z nami.  
Bez Was nie byłoby tego biuletynu!  

Redakcja
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Wydawca i redakcja: 
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Olsztynku, tel. 89 519 27 12, 
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek,  
e:mail: albo@olsztynek.pl 
Nakład: 600 egz. 

ALBO
    Aktualności Lokalne Biuletyn Olsztynecki

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. 

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) 

▪ Top Market (ul. Warszawska 6) 
▪ Carrefour Express (ul. Kościuszki 4) 
▪ Sklep w Waplewie (J. Kałapus,  
  Waplewo 38) 
▪ Sklepy Spożywczo-Przemysłowe  
  Jolanty Gramś (Lichtajny 16 a,  
  Drwęck 4 a, Pawłowo 8, Mierki 35 a,  
  Królikowo 14 b) 
▪ Miejska Biblioteka (ul. Ratusz 1) 

Olsztynecki biuletyn ma 
już 30 lat! Biblioteka jest 
wydawcą dopiero od 3 lat, 
ale jest nam niezmiernie 

miło, że mogliśmy się  
w jakiś sposób przyczynić 
do tak wspaniałego jubileu-
szu. Łącznie z tym wydaniem 
ukazało się 278 numerów 
gazety, co przy średnim na-
kładzie 500-600 sztuk daje 
ok. 160 tys. wydrukowanych 
egzemplarzy.  

Jubileuszowe wydanie ak-
tualności lokalnych ma tym 
razem aż 40 stron!     

W imieniu całej redakcji  
życzę, aby świąteczny czas 
przepełniony był radością, 
ciepłem i rodzinną atmosfe-
rą. Niech przyniesie odpo-
czynek i chwilę wytchnienia 
od codziennych obowiązków 
oraz energię i pomyślność 
na cały następny rok.      Alina Wołodkiewicz 

redaktor naczelny

 Drodzy 
czytelnicy 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  
życzymy wielu głębokich i radosnych przeżyć,  

wewnętrznego spokoju i wytrwałości oraz 
serdecznych chwil w gronie najbliższych.  

Niech nadchodzący 2023 rok obfituje w szczęście  
i wszelką pomyślność, a każdy jego dzień sprzyja  

realizacji osobistych zamierzeń. 

Burmistrz Olsztynka 
Robert Waraksa                      

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Wojda

reklama
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W ramach obchodów 30-lecia 
gazety ALBO zorganizowaliśmy 
spotkanie z Marcinem Mellerem 
- polskim historykiem, dzienni-
karzem i prezenterem telewi-
zyjnym, dyrektorem wydawni-
czym Grupy Wydawniczej Fo-
ksal. Autorem wielu felietonów 
i artykułów prasowych, książek 
„Gaumardżos! Opowieści z Gru-
zji (współautor z Anną Dzie-
wit-Meller), „Między wariatami 
– Opowieści terenowo-przygo-
dowe”, „Sprzedawca arbuzów”, 
„Nietoperz i suszone cytryny”. 
Jak sam stwierdził, felieton moż-
na napisać o wszystkim. Czasami 
wystarczy jakieś niewinne wy-
darzenie, a czasami absurd co-
dziennego życia. 

W czerwcu tego roku pojawiła 
się na rynku księgarskim pierw-
sza powieść (sensacyjna) Pana 
Marcina. Jej akcja rozgrywa się 
w Polsce i w Afryce. I tutaj sam 
autor powiedział, że nie bez 
przyczyny bohater „Czerwonej 
ziemi” wyjeżdża do Ugandy. 
Jest to miejsce bardzo bliskie 
autorowi.  

Podczas spotkania z widowni 
padały często salwy śmiechu. 
Nasz gość bardzo barwnie opo-
wiadał o swojej pracy. Sypał 
również jak z rękawa wieloma 
anegdotami związanymi z róż-
nymi wydarzeniami ze swojego 
życia.  

Spotkanie przy pełnej sali kina 
Grunwald prowadziła Monika 

Stępień. Na miejscu mozna było 
kupić książki naszego gościa. 
Wielu uczestników wydarzenia 
skorzystało z tej okazji i po spot-
kaniu mieli możliwość uzyskania 
autografu oraz zamienienia paru 
zdań z autorem.    

Wydarzenie odbyło się dzięki 
wsparciu Stowarzyszenia Po Go-
dzinach oraz Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Olsztyn-
ku. Sfinansowane zostało ze 
środków Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Olsztynek 
na lata 2022-2025 w ramach 
projektu „Trzeźwo myślę tu  
i teraz”. 

REDAKCJA

30-lat gazety ALBO
W 1992 r. grupa zapaleńców, skutecznie zmo-

tywowana przez burmistrza Jerzego Tytza, za-
łożyła pismo pod nazwą "ALBO". Pierwszy 
bezpłatny numer ukazał się w grudniu 1992 r. 
Początki były skromne i nawet sam tytuł 
"ALBO" mógł sugerować, że pismo albo będzie 
wychodzić, albo przestanie istnieć. 

 
Ważną rolę w istnieniu gazety odegrali redaktorzy 

naczelni. Pierwsza redaktor Anna Brewka wy-
pracowała styl i swoisty charakter "ALBO". Wkła-
dając mnóstwo czasu i serca przyczyniła się do 
niezaprzeczalnych sukcesów i powiększenia składu 
redakcji. 

 
Redaktorzy naczelni: 

• Anna Brewka                 1992 - 1998 r.  
• Stanisław Poluszczyk    II-XII 1999 r.   
                                           XI 2001 - II 2003 r.  
• Stanisława Ziątek          I 2000 - X 2001 r.  
• Wiesław Gąsiorowski    2003 - 2011 r. 
• Katarzyna Waluk          2011 - 2019 r. 
• Alina Wołodkiewicz      2020 – obecnie 
 
W ciągu tych trzydziestu lat były momenty kry-

zysowe, ale szczęśliwie przezwyciężano chwile 
słabości i nowe numery "ALBO" docierały do 
czytelników. Zmieniał się wygląd gazety (kolor, 
papier, rozmiar, cena), częstotliwość wydawania 
oraz nakład. 

Gazeta "ALBO" odegrała ważną rolę w życiu 
mieszkańców naszej gminy. Na jej łamach zapisano 
wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia gospo-
darczego, kulturalnego, społecznego i politycznego 
miasta i gminy Olsztynek. Jest to ogromne źródło 
wiedzy i swoista kronika od 1992 roku. 

Ukazywały się specjalne wydania "ALBO" po-
święcone w całości jednemu tematowi, np. sierp-
niowy numer z 1994 roku zajmował się tematyką 
Tannenbergu, czerwcowy numer z 2006 r. był 
poświęcony 50-leciu Liceum Ogólnokształcącego 
w Olsztynku. 

Od samego początku ukazywania się pisma, na 
jego szpaltach widnieją stałe cykle. Część z nich 
już nie istnieje, niektóre funkcjonują w zmienionej 
formie. Do dzisiaj współpracują z gazetą redaktorzy 
z pierwszego składu redakcji - Wiesław Gąsio-
rowski (niezmiennie autor krzyżówki, wcześniej 
- "Kroniki MDK" i "Kroniki policyjnej") oraz 
Bogumił Kuźniewski (autor cyklu "Coś z histo-
rii"). 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się cykle 
nieżyjących już redaktorów - Haliny Zmysłowskiej 
("Z prac Burmistrza i Rady Miejskiej"), Tadeusza 
Kalbarczyka ("Kronika Policyjna", "Ostrym pió-
rem"), Marka Domagalskiego ("Pod skrzydłem 
Pegaza"), Jutty Srogi ("Porady Pani Jutty") oraz 
Kazimierza Bandzwołka (tematy społeczne, 
"Łokiem satyryka", „Na wesoło”). 

Inne interesujące rubryki w historii "ALBO", to 
"Sport w Olsztynku", "Kącik porad prawnych", 
"Co słychać w Olimpii", "Dezinformacje Olszty-
neckie" Tomasza Kursa, "Wpleceni w historię" 
Henryki Żebrowskiej, "Dobre rady Pani Ewy" 
Ewy Okołowicz-Łagowskiej, "Kącik kulinarny" 
Ewy Waraksy, "O kobietach nie tylko 8 marca" 
Stanisławy Ziątek, "Olsztynek i okolice" Adama 
Nawackiego, "Młodzi mają głos" Małgorzaty 
Zapadki, "Oplątani poezją" Alicji Chrzanowskiej, 
oraz "Z życia szkoły" opracowywane przez nau-
czycieli ze szkół Gminy Olsztynek. 

Przez te 30 lat na łamach gazety pisało dłużej 
lub krócej kilkadziesiąt osób. Oprócz wcześniej 
wspomianych warto podkreślić, że prawdziwe 
talenty dziennikarskie wykazali Anna Krzyża-
nowska, Beata Bukowska, Stanisław Poluszczyk, 
Mirosław Obrębski, Elżbieta Reszka, Katarzyna 
Reszka, Barbara Jasieńska, Ingrid Bobcza, Krzysz-
tof Kruszewski, Piotr Kowal, Mariola Wołk, Zyg-
munt Puszcze-wicz, Robert Waraksa, Justyna 
Dąbrowska i Magdalena Rudnicka. Przez wiele 
lat teksty artykułów do "ALBO" redagowała Elż-
bieta Reszka, skład komputerowy wykonywał 
Andrzej Waluk oraz Paweł Rogowski (obecnie). 

Przez długi czas gazetę ALBO uatrakcyjniały 
oryginalne rysunki nieżyjącego już Cezarego 
Długowskiego. 

Nasze "ALBO" jest jedną z niewielu tego typu 
gazet, które obroniły się przed upadkiem i dobrze 
spełniają swoje posłannictwo. Według opinii wielu 
czytelników, "ALBO" jest pismem ciekawym  
i wyróżniającym się bogatą tematyką, która może 
zainteresować każdego, kto po nie sięgnie. Lokalny 
charakter gazety jest dużym atutem ponieważ 
dotyczy nas - mieszkańców naszej gminy. Posiada 
też atrakcyjną szatę graficzną i dużo ciekawych 
artykułów obrazujących codzienność naszego 
miasta i gminy. Od 2020 roku gazeta ukazuje się 
regularnie co dwa miesiące, aktualny nakład 
wynosi 600 egzemplarzy. 

REDAKCJA 
 
Opracowano na podstawie artykułu Bogumiła 

Kuźniewskiego „20 lat gazety ALBO”, ALBO  
Nr 1 (200) Styczeń 2013 r. 

Spotkanie z Marcinem Mellerem

Okładka pierwszego numeru - ALBO nr 1  
grudzień 1992 r. / fot. archiwum MBP Olsztynek

Marcin Meller w kinie Grunwald 
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Burmistrz Olsztynka Robert 
Waraksa podpisał porozumienie  
z Prezesem Warmińsko-Mazur-
skiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Krzysztofem Żochow-
skim. Porozumienie dotyczy 
współpracy i promocji terenów 
pod inwestycje. 

 
Organizatorami spotkania, które 

odbyło się 28 października w Miej-
skim Domu Kultury był Burmistrz 
Olsztynka, Warmińsko-Mazurska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz 
Bank Gospodarstwa Krajowego.  
W spotkaniu uczestniczyli z ramie-
nia Urzędu zastępca burmistrza Bo-
gusław Kowalewski, Wiceprezes 
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Grzegorz 
Kłoczko oraz bardzo wielu przed-
siębiorców z gminy Olsztynek. 

Podczas spotkania zaprezentowano 
różne formy wsparcia dla przedsię-
biorców chcących zrealizować 
swoją inwestycję w postaci budowy 
nowego zakładu, czy też moderni-
zacji lub rozwoju istniejącego. 
Wsparcie takie udzielane jest w ra-

mach Polskiej Strefy Inwestycji, 
która dawniej była kojarzona ze Spe-
cjalnymi Strefami Ekonomicznymi. 
Różnica polega na tym, że wcześniej 
aby otrzymać wsparcie, należało 
zlokalizować swoją inwestycję  
w granicach strefy ekonomicznej, 
która była ściśle wyznaczona. Na-
tomiast Polska Strefa Inwestycji 

obejmuje cały kraj, a zatem wsparcie 
można uzyskać wszędzie tam, gdzie 
przedsiębiorca zamierza inwesto-
wać. Jest to bardzo dużym ułatwie-
niem, szczególnie w zakresie speł-
nienia ograniczonych do minimum 
formalności. 

Drugim celem spotkania było pod-
pisanie porozumienia o współpracy 

między WMSSE a gminą. W 2018 
roku władze gminy zaprosiły do 
współpracy właścicieli gruntów po-
łożonych przy nowych drogach eks-
presowych. Współpraca ta miała po-
legać na tym, że gmina oferuje te 
tereny jako inwestycyjne dla poten-
cjalnych inwestorów. Działanie to 
pozwoliło stworzyć dużą bazę ponad 
300 ha terenów, na których poten-
cjalnie mogą powstać inwestycje.  
Z drugiej strony WMSSE ma sze-
roki dostęp do przedsiębiorców, któ-
rzy zgłaszają się do niej szukając 
nowych terenów. Podpisanie poro-
zumienia o współpracy uruchamia 
efekt synergii między podmiotami: 
z jednej strony WMSSE będzie pre-
zentowała bogatą ofertę gminnych 
terenów inwestorom, a z drugiej in-
westorzy, którzy trafiają czasem bez-
pośrednio do gminy (z pominięciem 
WMSSE) będą informowani o moż-
liwościach uzyskania preferencyj-
nego wsparcia. Taka współpraca 
znacznie podniesie jakość obsługi 
inwestora zarówno w Strefie, jak  
i w gminie Olsztynek. 

UM OLSZTYNEK 

Podpisanie porozumienia dotyczącego  
współpracy i promocji terenów inwestycyjnych

W Warszawie 23 lis-
topada odbyła się kon-
ferencja będąca pod-
sumowaniem projektu 
"Mocniejsze NGOsy 
dla edukacji i aktywi-
zacji obywatelskiej 
młodych", realizowa-
nego we współpracy ze 
Związkiem Miast Pol-

skich. Projekt powstał 
z dotacji programu Ak-
tywni Obywatele – 
Fundusz Krajowy fi-
nansowanego przez 
Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię w ramach 
Funduszy EOG.  
W spotkaniu uczestni-
czył Burmistrz Olsz-

tynka - Robert Waraksa 
oraz przedstawiciele 
Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Olsztynku.   

 
Podczas konferencji 

poruszano zagadnienia 
dotyczące aktywizacji 
młodych ludzi w pro-
jektowaniu teraźniej-

szości oraz przyszłości 
społeczności lokalnej. 
W programie prze- 
prowadzono dyskusję  
z panelistami, którzy 
opowiedzieli o swoich 
spostrzeżeniach i po-
dejmowanych działa-
niach, a także ukazali 
w jaki sposób można 

aktywnie angażować 
młodzież w sprawy  
regionu. Omówiono, 
m.in.  jak organizacje 
społeczne mogą budo-
wać partnerstwa z lo-
kalnymi samorządami 
i wspólnie działać na 
rzecz dzieci i mło-
dzieży. Przedstawiono 

także przykłady dob-
rych praktyk działań  
z młodymi ludźmi,  
a przede wszystkim  
wspólnie omówiono 
korzyści, jakie mogą 
czerpać z takiego part-
nerstwa obie strony. 
 

UM OLSZTYNEK

Rozwój lokalny? To najlepiej z młodzieżą!

Kolejna edycja Olsztyneckiego 
Budżetu Obywatelskiego została 
rozstrzygnięta. 9 listopada ogło-
szono wyniki tegorocznej. 

 
Łącznie mieszkańcy przyznali  

5 892 ważnych punktów. Dwa pro-
jekty, na które oddano najwięcej gło-
sów zostały zakwalifikowane do 
realizacji w 2023 roku.  

Najwięcej punktów uzyskał projekt 
pn.  „Scena letnia na plaży miejskiej 
w Olsztynku”.  

Na drugim miejscu uplasowała się 
inicjatywa pn. „BOGU NA CHWA-

ŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK” - 
125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Olsztynku.  

Wybrane w tym roku zadania uzys-
kały łącznie ponad 59% ze wszyst-
kich oddanych głosów. Za ich reali-
zację odpowiedzialny będzie Urząd 
Miejski w Olsztynku. 

 
Dziękujmy wszystkim za udział  

i zaangażowanie w tegoroczną edy-
cję budżetu obywatelskiego i gratu-
lujemy pomysłu autorom wybranych 
projektów. 

UM OLSZTYNEK 

OBO ‘22 rozstrzygnięte 

Na zdjęciu prace związane z budową szlaku pieszo-rowerowego  
w Parku Miejskim w Olsztynku. Projekt zgłoszony w ramach OBO 
z inicjatywy Stowarzyszenia Aktywna Gmina Olsztynek wybrali  
w zeszłym roku mieszkańcy miasta / fot. UM Olsztynek

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Krzysztof Żochowski i Burmistrz Olsztynka Robert Waraksa  

fot. UM Olsztynek
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Dbanie o naszą najbliższą okolicę 
bez śmieci jest bardzo ważne. To ha-
sło przyświecało uczniom i senio-
rom, którzy  21  października wzięli 
udział w pikniku ekologicznym „OJ! 
CZYSTA NASZA ZIEMIA OJ-
CZYSTA!” na plaży miejskiej nad 
Jeziorem Jemiołowskim. 

W akcję sprzątania drogi nad Je-
zioro Jemiołowskie zaangażowani 
byli uczniowie z olsztyneckich 
szkół, uczniowie z Waplewa, senio-
rzy z Dziennego Domu Senior+, 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku  oraz 
diabetycy z  Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków Koło w Olsz-
tynku. 

Uczniowie wspólnie z seniorami 
wyposażeni w worki do segregacji 
wyruszyli na „EKOSPACER!” 
Wszyscy spotkali się na Plaży Miej-
skiej. Tam na uczestników czekało, 
przygotowane przez Urząd Miejski 

w Olsztynku ognisko z kiełbaskami 
i gorącą herbatką. Pracownicy MDK 
zapewnili wspólną zabawę, kon-
kursy ekologiczne, tańce oraz eko-
quizy. Przygotowane nagrody za-

pewnił Związek Gmin Regionu 
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Śro-
dowisko". Dzięki takim inicjatywom 
szacunek do ziemi łączy różne po-
kolenia.  

Organizatorami pikniku był Bur-
mistrz Olsztynka, MDK w Olsz-
tynku oraz Związek Gmin Regionu 
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Śro-
dowisko".               UM OLSZTYNEK 

OJ! CZYSTA NASZA ZIEMIA OJCZYSTA!  
Piknik ekologiczny na plaży miejskiej w Olsztynku

Jesienna i zimowa aura 
sprawia, że słoneczne dni 
są krótsze, a warunki at-
mosferyczne potrafią zmie-
nić się na bardzo nieko-
rzystne kilka razy w ciągu 
dnia. Takie wahania pogo-
dy wymagają od wszystkich 
użytkowników ruchu dro-
gowego dostosowania się 
do wiele ostrożniejszego  
i uważniejszego poruszania 
się po drodze. 

 
Najmłodsi  uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Noblistów Polskich  
w Olsztynku, Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. rotmistrza 
Witolda Pileckiego w Olsz-
tynku, Szkoły Podstawowej 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkół Katolickich im. św. 
Jana Pawła II w Olsztynku, 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Waplewie oraz  Szko-
ły Filialnej im. Erwina Kruka 
w Elgnówku w dniach 7-9 
listopada. wzięli udział  
w prelekcjach ze służbami 
mundurowymi poświęco-
nych zasadom bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. 
Podczas spotkań obecny był 

Burmistrz Olsztynka – Ro-
bert Waraksa, funkcjonariu-
sze z olsztyneckich instytucji: 

Komisariatu Policji, Straży 
Miejskiej, Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz pracownik 

Obrony Cywilnej i Zarzą-
dzania Kryzysowego Urzędu 
Miejskiego.  

W czasie prelekcji omó-
wiono zagadnienia dotyczące 
obowiązujących zasad po-
ruszania się po drodze oraz 
sposoby unikania zdarzeń 
wynikających z niewłaści-

wego, beztroskiego zacho-
wania. Szczególną uwagę 
skierowano na znamienną 
rolę odblasków, które po-
winny być podstawowym 
elementem okrycia wierzch-
niego. Należy pamiętać, że 
na nieoświetlonych drogach 
i w trudnych warunkach at-
mosferycznych, wielu pie-
szych staje się całkowicie 
niewidocznych dla pozosta-
łych użytkowników ruchu 
drogowego. Mając to na 
uwadze i w trosce o bezpie-
czeństwo najmłodszych  Bur-
mistrz Olsztynka – Robert 
Waraksa przekazał  wszyst-
kim pierwszoklasistom ka-
mizelki odblaskowe. Dużą  
atrakcją dla dzieci  była wi-
zyta Sierżanta Żabusia (plu-
szowej żaby), który asysto-
wał podczas spotkań. Spot-
kania wpłynęły na poprawę 
umiejętności rozpoznawania 
i oceniania sytuacji niebez-
piecznych. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim uczest-
nikom spotkań i życzymy 
bezpiecznego korzystania  
z ruchu drogowego.  
 

UM OLSZTYNEK 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym  
- spotkanie z uczniami szkół podstawowych

Spotkanie dotyczące  
bezpieczeństwa  
z uczniami Szkoły  
Filialnej w Elgnówku  
/ fot. UM Olsztynek

fot. UM Olsztynek
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Burmistrz Olsztynka, Robert 
Waraksa, 24 października pod-
pisał umowę z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej  
w Olsztynie na dofinansowanie 
w ramach programu "Ciepłe 
Mieszkanie" do wysokości  
1 705 000 zł.  
 

Dzięki dotacji w 66 mieszka-
niach w naszej gminie zostaną 
wymienione źródła ciepła dla  
poprawy efektywności energe-
tycznej.  

Celem programu jest poprawa 
jakości powietrza oraz zmniej-
szenie emisji pyłów oraz gazów 

cieplarnianych poprzez wymianę 
nieefektywnych źródeł ciepła 
(tzw. „kopciuchów”) i poprawę 
efektywności energetycznej w lo-

kalach mieszkalnych znajdują-
cych się w budynkach wieloro-
dzinnych. 

UM OLSZTYNEK 

Program „Ciepłe Mieszkanie”

Nie wiesz jeszcze czym 
jest e-Urząd Skarbowy? 
To serwis, w którym 
klienci Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej 
(KAS) szybko i łatwo 
załatwią swoje sprawy 
podatkowe. 

Ogromną zaletą korzy-
stania z e-Urzędu jest 
brak rejestracji użytkow-
nika. Nie musisz wymy-
ślać i zapamiętywać ko-
lejnego loginu i hasła. 
Możesz zalogować się 
za pomocą jednej z do-
stępnych metod: 

- login.gov.pl (Profil za-
ufany, e-dowód i ban-
kowość elektronicz-
na); 

- aplikacja mObywatel; 
- PESEL lub NIP i kwo-

ty przychodu. 
 
Tylko tyle wystarczy, by 
uzyskać dostęp do swo-
jego konta. 
 
Dokumenty jakie mo-
żesz otrzymać niemal 
natychmiast po złożeniu 
wniosku to zaświadcze-
nia o: 

- wysokości przychodu, 
dochodu, podatku na-
leżnego oraz składek 
na ubezpieczenia wy-
kazane w PIT (ZAS-
DFU); 

- wysokości dochodu 
podatnika w podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych (ZAS-DF); 

- niezaleganiu w podat-
kach (ZAS-W). 

 
Pod adresem www.po 
datki.gov.pl/e-urzad-
skarbowy/ znajdziesz 
również: 

- Twój e-PIT, 
- e-mikrofirmę (dla 

przedsiębiorców), 
- wykaz twoich manda-

tów karnych, 
- płatność online i his-

torię swoich płatno-
ści. 

 
Dlatego bardzo ważne 
jest wyrażenie zgody na 
otrzymywanie korespon-
dencji drogą elektronicz-
ną. Zrób to jak najszyb-
ciej! 
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e-Urząd Skarbowy:  
Załatwiaj sprawy bez wizyty w urzędzie

Podczas XLIX zwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej, wybrany w wyborach uzupeł-
niających do Rady Miejskiej, radny Paweł 
Pietrzak złożył uroczyste ślubowanie.  

Z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji 
Wyborczej – Joanny Jakubek nowo wy-
brany radny odebrał zaświadczenie o wy-
borze. „Wierny Konstytucji i prawu Rze-
czypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rze-
telnie i uczciwie, mając na względzie dobro 
mojej gminy i jej mieszkańców”. Po tych 
słowach odczytanych przez Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Andrzeja Wojdę nowy 
radny złożył ślubowanie słowami „Ślubuję, 
tak mi dopomóż Bóg".      

Gratulujemy wyboru i życzymy sukce-
sów w sprawowaniu tej zaszczytnej i od-
powiedzialnej funkcji. 
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Nowy radny  
złożył ślubowanie

15 stycznia 2023 odbędą się wybo- 
ry uzupełniające do Rady Miejskiej  
w Olsztynku. Powodem jest śmierć rad-
nego Roberta Pawła Dumka.  

Głosowanie odbędzie się w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Noblistów Polskich  
w Olsztynku (ul. Górna 5), a udział w nim 
wezmą mieszkańcy okręgu wyborczego  
nr 3 (ulice: Jana Pawła II, Kolejowa za 
wyjątkiem numerów: 1, 3, 5, 7, Szkolna 
od skrzyżowania z ul. Niepodległości do 
końca).  

 
Utworzone zostały dwa komitety wyborcze:  

- Komitet Wyborczy Wyborców 
BOGDANA STERNICKIEGO  

- Komitet Wyborczy Wyborców 
DAWIDA MISZCZAKA 

 
Więcej informacji o wyborach: 
https://olsztyn.kbw.gov.pl 

REDAKCJA

W Wigwałdzie dobieg-
ła końca modernizacja 
nawierzchni gminnej 
drogi. Po wielu latach 
jego mieszkańcy docze-
kali się drogi z prawdzi-
wego zdarzenia do swo-
ich posesji.  

 
Po pracach przygoto-

wawczych przyszedł 
czas na wykonanie na-
wierzchni asfaltowej. 
Nowy „asfaltowy dy-
wan” został położony na 
długości ok. 410 met-
rów. Burmistrz Olsz-
tynka Robert Waraksa 
zaznaczył, że najważ-
niejsze inwestycje są to 

te, na które się czeka,  
a które są wyczekiwane 
przez mieszkańców. Na-
reszcie mieszkańcy sko-
rzystają z dobrego do-
jazdu do szkoły, pracy 
oraz znacząco popra- 
wi się bezpieczeństwo  
w Wigwałdzie. Wartość 
inwestycji pn. „Moder-
nizacja drogi w miejs-
cowości Wigwałd” opie-
wa na kwotę blisko 323 
tysięcy złotych, w tym 
dofinansowanie z bu-
dżetu Urzędu Marszał-
kowskiego w Olsztynie 
w kwocie 70 tys. zło-
tych.  
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Modernizacja drogi w Wigwałdzie 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji 
Wyborczej – Joanna Jakubek i radny 
Paweł Pietrzak  / fot. UM Olsztynek

Kolejne wybory 
uzupełniające
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Narodowe Święto Niepo-
dległości jest obchodzone 
corocznie 11 listopada dla 
upamiętnienia odzyskania 
przez Polskę Niepodległo-
ści. 

O poranku wspólnie dla 
Niepodległej świętowały 
olsztyneckie morsy na pla-
ży miejskiej nad Jeziorem  
Jemiołowskim. 

Uroczysty przebieg Święta 
Niepodległości rozpoczęła 
Msza Św. w intencji Oj-
czyzny w Kościele NSPJ  
w Olsztynku, poprzedzona 
występem chóru „Canto-
rum”. 

Kolejnym punktem obcho-
dów był przemarsz pod obe-
lisk „Orła Białego”, gdzie 
delegacje złożyły kwiaty. 
Wartę przy pomniku peł- 
nili Druhny i Druhowie  
z Pierwszego Olsztynec-
kiego Szczepu Drużyn „Ży-
wioły”. W dalszej części ob-

chodów na Placu św. Piotra 
wystąpiły dzieci z olsztynec-
kich szkół i przedszkoli, ze-
społy z MDK w Olsztynku 
oraz zespół „Swojska Nut-
ka”. Punktualnie o godz. 

12.00 wszyscy zgromadzeni 
na placu odśpiewali hymn 
Polski włączając się w ogól-
nopolską akcję „Niepodległa 
do Hymnu”. Po hymnie  
z dużym entuzjazmem wielu 

mieszkańców Olsztynka 
wspólnie odtańczyło polo-
neza.  

Podczas trwania wydarze-
nia odbywały się warsztaty 
patriotyczne, które przygo-

towała Miejska Biblioteka 
Publiczna. Wszyscy chętni 
mogli zrobić sobie kotylion 
lub ptaszka na patyczku  
w biało-czerwonych kolo-
rach. Koła Gospodyń z Mie-
rek i Kurki-Ząbie zaprezen-
towały stoiska ze smacznym 
polskim jadłem. Słodkie  
babeczki w patriotycznych 
barwach przygotowały War-
sztaty Terapii Zajęciowych 
w Olsztynku. Członkowie 
naszej Młodzieżowej Rady 
Miejskiej częstowali gorącą 
herbatą i napojami.  

Swoje umiejętności wo-
kalne zaprezentowali lau-
reaci olsztyneckiego Festi-
walu Piosenki Polskiej. 
Rozstrzygnięto także kon-
kursy: malarski i fotogra-
ficzny pod hasłem Złota Pol-
ska Jesień przygotowane 
przez MDK w Olsztynku. 

 
UM OLSZTYNEK

Gminne obchody Święta Niepodległości

Komputery stacjo-
narne, laptopy i tab-
lety na kwotę ponad 
966 tysięcy wydano  
6 grudnia w sali wi-
dowiskowej Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. 
Noblistów Polskich  
w Olsztynku. Aż 442 
uczniów z gminy 
Olsztynek otrzymało:  
371 laptopów, 53 
komputery typ AiO 
oraz 18 tabletów.  
Warunkiem otrzyma-

nia sprzętu było uzu-
pełnienie dokumen-
tów m.in. potwierdza-
jących pokrewieństwo 
pomiędzy dzieckiem, 
a członkiem rodziny 
pracującym kiedyś  
w Państwowym Gos-
podarstwie Rolnym. 
W wydarzeniu ucze-
stniczył Burmistrz 
Olsztynka Robert Wa-
raksa, który życzył 
młodym nabywcom 
dużo radości w korzy-

staniu z otrzymanego 
sprzętu oraz żeby był 
im pomocny w dalszej 
edukacji.  

Wspomniany sprzęt 
został pozyskany  
w ramach Konkursu 
Grantowego Cyfrowa 
Gmina – Wsparcie 
dzieci z rodzin pege-
erowskich w rozwoju 
cyfrowym – „Granty 
PPGR”. 

 
UM OLSZTYNEK 

Komputery od Mikołaja

W obwieszczeniu  
z dnia 14 listopada 
2022 roku Miejska  
Komisja Wyborcza  
w Olsztynku poinfor-
mowała o wynikach 
wyborów uzupełniają-
cych do Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej  
w Olsztynku IX kaden-
cji. Olsztynecka mło-
dzież wybrała 4 no-
wych przedstawicieli 
w 3 okręgach wybor-
czych. W Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Nob-

listów Polskich rad-
nymi zostali - Iga Ła-
dzik i Olaf Sosnowski. 
W Szkole Podstawo-
wej nr 2 im. rtm.  
Witolda Pileckiego  
w Olsztynku radną 
została  Kornelia Bud-
nicka. W Zespole 
Szkół im. K. C. Mron-
gowiusza w Olsztynku 
radnym został Tomasz 
Piotrowski. 

 
Młodzieżowi radni 

zajmują się prezento-
waniem opinii w spra-
wach dotyczących 

młodzieży wobec orga-
nów administracji sa-

morządowej Gminy 
Olsztynek, inicjowa-
niem i promowaniem 
działań o charakterze 
społecznym, edukacyj-
nym, kulturalnym, 
sportowym, rekreacyj-
nym, ekologicznym  
i charytatywnym. Po-
nadto działania MRM 
ukierunkowane są mię-
dzy innymi na: upo-
wszechnianie zasad 
działania samorządu 
terytorialnego wśród 
młodzieży, podej-

mowanie działań na 
rzecz zaspokajania po-
trzeb i oczekiwań mło-
dych mieszkańców 
Gminy Olsztynek, ini-
cjowanie, wspieranie  
i koordynowanie sa-
morządowej działalno-
ści młodzieży. 

 
Gratulujemy nowo 

wybranym Radnym  
i życzymy owocnej 
pracy samorządowej. 
 

UM OLSZTYNEK

Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku 

fot. UM Olsztynek
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W związku z rozpoczęciem 
sezonu grzewczego 2022/ 
2023, Powiatowy Inspek- 
tor Nadzoru Budowlanego 
w Olsztynie (dalej: Organ, 
PINB) przypomina, iż na 
właścicielach i zarządcach 
obiektów budowlanych cią-
ży obowiązek zapewnienia 
co najmniej jednej w roku 
kontroli stanu technicznego 
użytkowanego obiektu bu-
dowlanego, zgodnie z art. 62 
ust. 1 ustawy – Prawo bu-
dowlane. W szczególności 

dotyczy to sprawdzenia 
stanu  technicznego przewo-
dów kominowych: dymo-
wych, spalinowych i wenty-
lacyjnych oraz instalacji 
gazowych. 
 
Biorąc także pod uwagę 
możliwość wystąpienia opa-
dów śniegu oraz dobowych 
wahań temperatury, powo-
dujących oblodzenia po-
krywy śnieżnej zalegającej 
na dachach budynków oraz 
zwiększenie jej ciężaru. Or-

gan zwraca uwagę na ko-
nieczność kontrolowania po-
krywy śnieżnej w taki spo-
sób, aby obiekt utrzymany 
był w należytym stanie tech-
nicznym oraz aby nie wy-
stąpiło pogorszenie właści-
wości użytkowej i technicz- 
nej obiektu. 
 
Brak szczelności i sprawno-
ści urządzeń spalających pa-
liwa, instalacji kominowych  
i gazowych oraz brak droż-
ności i właściwego ciągu 

przewodów wentylacyjnych 
są  najczęstszymi  przyczy-
nami  zatrucia  tlenkiem  
węgla (czadem) oraz wybu-
chów gazu i pożarów. Nie-
bezpieczeństwo  zaczadze-
nia wynika z faktu, że tlenek 
węgla jest gazem niewyczu-
walnym dla człowieka. 
 
Zgodnie z przepisami kon-
trolę stanu technicznego 
przewodów kominowych 
powinny przeprowadzać –  
w odniesieniu do przewo-

dów dymowych oraz grawi-
tacyjnych przewodów spali-
nowych i wentylacyjnych – 
osoby mające kwalifikacje 
mistrza w rzemiośle komi-
niarskim lub osoby posiada-
jące uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalno-
ści. 
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Pamiętaj o kontroli stanu technicznego  
użytkowanego obiektu budowlanego!

1 września na terenie 
dwóch województw: war-
mińsko-mazurskiego oraz 
pomorskiego, rozpoczęła 
się realizacja innowacyj-
nego Projektu „Green Up 
– Młodzi na rzecz zielonej 
zmiany szkół i społeczności 
lokalnych”.  

 
Jest to projekt o charakterze 

międzynarodowym. Ma na 
celu zwiększenie zaangażo-
wania młodych ludzi w lo-
kalne procesy związane  
z kwestiami ekologicznymi, 
ochroną środowiska i zrów-
noważonym rozwojem. Pro-
jekt prowadzony jest w for-
mie pilotażu, poprzez umie- 
jętne łączenie inicjatyw mło-
dzieżowych z pracą samo-
rządu. Chodzi o to, by poka-
zać młodzieży, że ich ini- 

cjatywy związane z kwes-
tiami ekologicznymi i zrów-
noważonym rozwojem dla 
samorządu są niezwykle is-
totne.  

 
Liderem projektu jest  

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Spółdzielczości  
i Przedsiębiorczości Lokal-
nej WAMA-COOP z Olsz-
tyna. Natomiast partnerami 
są: Stowarzyszenie Gmin RP 
Euroregion Bałtyk, Elbląski 
Park Technologiczny i nor-
weska Agencja Fønix AS.  
W wyniku tej współpracy 
powstanie wiele praktycz-
nych rozwiązań i rezultatów, 
między innymi mapy zaso-
bów gmin w kontekście  
środowiskowym, księgi dob-
rych praktyk w ramach 
współpracy na linii samorząd 

– środowiska młodzieżowe. 
Ponadto wypracowane zo-
staną założenia wspólnych 
projektów, które uwzględ-
niać będą zarówno potrzeby 
i zasoby  zaangażowanych 
gmin, jak i pomysły młodych 
ludzi na realizację istotnych 
z ich perspektywy inicjatyw. 
Jest to całkowicie nowator-
skie rozwiązanie, które do-
prowadzić może do dal-
szych ciekawych aktywności 
w obydwu środowiskach.  

 
Projekt finansowany jest 

przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię z Funduszy EOG 
oraz Funduszy Norweskich 
w ramach Programu Ak-
tywni Obywatele – Fundusz 
Regionalny. Będzie on trwał 
do końca kwietnia 2024 
roku, a jego początek zainau-
gurowała konferencja, która 
odbyła się 18 października 
2022 roku w Ratuszu Staro-
miejskim w Elblągu. W jej 

trakcie zaprezentowane zos-
tały główne założenia i cele 
jakie osiągną realizatorzy 
projektu.  

 
Jednym z Ekspertów zabie-

rających głos w prelekcji był 
Burmistrz Olsztynka Robert 
Waraksa. Pan Burmistrz, 
dzięki wieloletniemu do-
świadczeniu, podzielił się  
z Uczestnikami spotkania 
swoją szeroką wiedzą na te-
mat inicjowania i wdrażania 
z powodzeniem inicjatyw 
młodzieżowych we współ-
pracy z jednostkami sa- 
morządowymi. Praktyczne 
przykłady takich inicjatyw  
i liczne praktyczne wska-
zówki wywarły na zgroma-
dzonych gościach duże wra-
żenie i skłoniły do ciekawej 
dyskusji. 

  
Kolejnym ciekawym wy-

darzeniem w trakcie konfe-
rencji początkowej były 

warsztaty przeprowadzone 
przez panią profesor  dr hab. 
inż. Magdalenę  Gajewską 
oraz panią dr inż. Magdę 
Kasprzyk, które pracują na 
Politechnice Gdańskiej. Eks-
pertki, przy wykorzystaniu 
autorskiej metody mozaiki 
klimatycznej, przeprowa-
dziły uczestników konferen-
cji przez cykle przyczy-
nowo-skutkowe w zakresie 
ogromnego wpływu każdego 
z nas na stan naszego środo-
wiska. Możliwość obserwa-
cji rozmiarów naszych co-
dziennych decyzji i działań 
na najbliższe otoczenie oraz 
stan całej planety wywarły 
na Uczestnikach warsztatów 
ogromne wrażenie.  

 
Kolejne działania projek-

towe przed nami. Z przyjem-
nością będziemy Państwa  
o nich informować.  

 
WAMA-COOP

GREEN UP!

fo
t. 

W
am
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NOWY  ROK  NA  WARMII 
W  KOŃCU  XIX  WIEKU 

 
Ostatni dzień grudnia nazywano na Warmii 
zilijo.  Czas przejścia ze starego roku w nowy,  
który zaczynał się już od drugiego dnia świąt 
wiązał się z szeregiem zwyczajów i zabiegów 
magicznych, których celem było zapewnienie 
powodzenia w przyszłym roku. 
  

NOWOLATKO I BREJA  
W większości wsi warmińskich gospodynie piekły 
wówczas specjalne ciasto obrzędowe zwane nowolat-
kiem lub nowolatem. Do jego zrobienia brało się mąkę 
i „zarabiało” ją piwem jałowcowym, czyli kadykowym. 
Piwo musiało być poświęcone w trzeci dzień Bożego 
Narodzenia. Nowolatek  wypiekano w kształcie krów, 
koni, świń, ptactwa domowego, kłosów lub „trzech 
króli”. Dawało się go po trochu tym zwierzętom, 
których kształt przedstawiają, a resztę chowano sta-
rannie, później miało być ono wykorzystane np. jako 
lekarstwo w przypadku choroby zwierząt. Zabieg ten 
miał zapewnić zwierzętom dobry chów. 

W wigilię Nowego Roku (ziliję) jedzono przede 
wszystkim tzw. breję czyli gęstą zupę gotowaną z żyt-
niego śrutu, którą wlewano do miski, w środku robiono 
dołek i wlewano weń skwarki. Do tego podawano 
kwaśne mleko i kwaszoną kapustę. Wspólne jedzenie 
brei miało zapewnić jedność rodziny w całym następnym 
roku. 

 

WRÓŻBY 
Wieczorem, w dniu poprzedzającym nadejście Nowego 
Roku na wodę lano ołów, a z kształtu ulanej bryły 
przepowiadano przyszłość. Inną z wróżb było pusz-
czanie kawałków drewna lub igieł świerkowych na 
miskę pełną wody. Jeżeli przedmioty te się połączyły 
zapowiadało ślub osób wykonujących wróżbę. 

W ten wieczór, tak jak i w sam Nowy Rok, dziewczęta 
wróżyły sobie nasłuchując głosów zwierząt np. psa.  
Z której strony głos się odezwie, z tej przyjdzie  
przyszły mąż. 

Jedną z popularniejszych wróżb w Sylwestra była 
wróżba z nowolatka. Upieczone ciastka ukrywano pod 
talerzykami i losowano; wylosowana figura wskazywała 
przyszłość: krzyż – śmierć; kolebka – urodziny; różaniec 
– klasztor; obrączka – zamążpójście. 

Przedmiotem troski dawnych Warmiaków było szczę-
ście i dobrostan w kolejnym roku. Gospodarz wyciągał 
źdźbło ze świątecznego żytniego snopa. Jeśli było 
długie a kłos pełen ziarna zapowiadało to udany rok. 
Jeżeli w Nowy Rok do domu jako pierwszy gość 
wszedł mężczyzna – rok będzie szczęśliwy; jeśli kobieta 
– nieudany.  

 

NOWOROCZNE PSOTY 
Osobną grupę zwyczajów noworocznych stanowią 
liczne psoty wyczyniane w noc sylwestrową, kiedy to 
przede wszystkim właścicielom zbierano sprzęt gos-
podarski i przenoszono go w inne miejsce, czasem za-
tykano słomą komin, smołą mazano okna, z zawiasów 
zdejmowano furtki do zagrody i in. 

Obok noworocznych psot, dokazywanych głównie 
przez młodzież, popularnym zajęciem noworocznym 
były rogale. „Rogale” to byli przebierańcy,  którzy 
chodzili po domach od Bożego Narodzenia do Święta 
Trzech Króli. Orszakowi zwykle towarzyszyli: diabeł, 
żołnierz, kominiarz, Żyd, Cygan, dziad, baba oraz 
zwierzęta: bocian, koza, niedźwiedź. Ich rolą było rów-
nież składanie życzeń i „negocjowanie” datków. 

Z witaniem Nowego Roku nie czekano. Wieczorem 
wszyscy szli wcześnie spać, by następnego dnia raniutko 
pójść do kościoła. Tego dnia sąsiedzi, krewni i znajomi, 
wchodząc do domu, nie pozdrawiali mieszkańców  
jak zwykle pochwaleniem Pana Boga, lecz słowami:    
–  Boże, daj wama szczęście w tym roku nowym, abyśta  
w zdroziu drugiego doczekali. –  Bóg zapłać  –  odpowiadają 
domownicy i dodają:  –  I wama daj Boże szczęście w tym 
roku, żebyśta zdroziu drugiego doczekali!  

 
Ireneusz Mroczek

MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO - PARK ETNOGRAFICZNY W OLSZTYNKU

Muzeum Budownictwa Ludowego - 
Park Etnograficzny w Olsztynku przy-
łącza się do organizacji Olsztynec-
kiego Jarmarku Wigilijnego. Z tej 
okazji 18 grudnia zapraszamy na bez-
płatne zwiedzanie z etnografem trzech 
wystaw świątecznych. 
 
Tytuły prezentowanych wystaw:  
• „Boże Narodzenie w Prusach 

Wschodnich” – Chałupa ze wsi Zie-
lonka Pasłęcka  

• „Adwent na Mazurach” – Chałupa 
ze wsi Gązwa  

• „Nowy Rok na Warmii” – Chałupa 
nr 1 ze wsi Kaborno 

 
Spacery z etnografem odbędą się  
o godz. 11:00 i 13:00 – zbiórka na placu 
kościelnym przy Kościele z Rychnowa 
(w skansenie). 

Wystawy świąteczne będzie można 
obejrzeć już od 6 grudnia do końca 
stycznia (możliwa jest także rezerwacja 

grupowego zwiedzania wystaw z etno-
grafem – informacja pod nr tel. 501 416 
435). 

W drugim dniu Świąt Bożego Naro-
dzenia, czyli 26 grudnia zapraszamy do 
Parku Etnograficzne-go – będzie to już 
ostatni w tym roku dzień bezpłatnego 
wstępu! 

 
W okresie zimowym Muzeum jest 

czynne w godz. 10:00 –15:00 od wtorku 
do niedzieli.



Początki mojego dziennikarstwa 
były skromne. Nie miałem żadnego 
doświadczenia w tej profesji. Brako-
wało tematów i materiałów źródło-
wych. Jako czynny nauczyciel 
historii w olsztyneckim liceum czu-
łem potrzebę opisania dziejów 
Olsztynka w taki sposób, aby zachę-
cić jego mieszkańców, a szczególnie 
uczniów naszych szkół, do poz-
nawania przeszłości. 

Olsztynek ma bogatą historię zło-
żoną z dwóch epok. Pierwsza, li-
cząca niemal 600 lat, to czasy 
niemieckie od powstania miasta  
w 1359 r. do 1945 roku. Drugi 
okres, to czasy polskie od zakończe-
nia wojny do współczesności, liczy 
on zaledwie 77 lat. W okresie rzą-
dów komunistycznych (1945-1989) 
pomijano historię niemieckiego Ho-
henstein, akcentując jedynie doko-
nania odbudowy i rozbudowy 
socjalistycznego Olsztynka. W okre-
sie studiów na WSP w Olsztynie 
dosyć dobrze poznałem historię 
Warmii i Mazur, co dało początek 
moim późniejszym zainteresowa-
niom historią regionalną. Na rynku 
księgarskim ukazywało się coraz 
więcej publikacji o tematyce histo-
rycznej regionu Warmii i Mazur. 
Szczególnie cenna była edycja  
monografii miast wydawana przez 
wydawnictwo „Pojezierze” pod re-
dakcją Andrzeja Wakara. W 1970 r. 
ukazała się skromna publikacja 
„Olsztynek i okolice”, pierwsza tego 
typu monografia Olsztynka w ję-
zyku polskim. 

Moja znajomość przeszłości 
Olsztynka była bardzo pobieżna. 
Dopiero w trakcie zbierania materia-

łów do kolejnych artykułów w gaze-
cie „ALBO” rozszerzałem swoje 
horyzonty poznawcze. Trafiłem na 
publikacje w języku polskim i nie-
mieckim. Początkowo planowałem 
napisanie kilkunastu artykułów, ale 

z czasem ilość ta wzrosła do niemal 
250. Ich tematyka jest różnorodna, 
ale ograniczona do Olsztynka i oko-
lic. Wśród tych 250 artykułów 
można wyróżnić pewne cykle tema-
tyczne. Pierwsze opracowania doty-

czyły historii Olsztynka i jego 
obiektów zabytkowych, np. zamku 
czy murów miejskich. Kolejne, to 
biografie postaci ważnych w dzie-
jach naszego miasta. Przez wiele lat 
ukazywały się opisy wiosek z gminy 
Olsztynek. Niestety nie wszystkie 
zostały opracowane. Dziesiątki arty-
kułów dotyczyły ważnych wydarzeń 
historycznych, głównie słynnej 
bitwy pod Tannenbergiem w 1914 r. 
i historii obozu jenieckiego Stalag 
IB Hohenstein. 

Wielką wartość mają wywiady 
przeprowadzone z wieloma ludźmi, 
świadkami minionych czasów. 
Efektem tych wywiadów były ini-
cjatywy i konkretne działania. War-
to tutaj przytoczyć m.in. wywiad  
z Zygmuntem Jatczakiem, uczestni-
kiem powstania warszawskiego  
i żołnierzem francuskiej Legii Cu-
dzoziemskiej, który przez wiele lat 
mieszkał w centrum Olsztynka. Wy-
wiad i artykuł w „ALBO” urucho-
mił cały łańcuch zdarzeń, które 
zaowocowały kolejnymi artykułami 
w prasie regionalnej i ogólnopol-
skiej oraz powstaniem książki  
autorstwa Krzysztofa Schramma  
pt. „Niczego nie żałuję” wydanej  
w 2014 roku. Dzięki tym publika-
cjom Zygmunt Jatczak stał się znaną 
postacią nie tylko w Olsztynku,  
a jego życie może posłużyć za sce-
nariusz do filmu. 

Rozmowy z byłymi jeńcami obozu 
Stalag IB Hohenstein oraz z Euge-
niuszem Skibińskim i Janem Kapu-
ściakiem stały się inspiracją do 
opracowania popularno-naukowej 
historii tego obozu oraz utworzenia 
multimedialnego muzeum na stry-
chach ratusza w Olsztynku. Wy-
wiady z różnymi ludźmi dały mi 
ogromną wiedzę oraz satysfakcję, że 
mogłem rozmawiać ze świadkami 
ważnych wydarzeń historycznych. 
Zgromadziłem pokaźny zasób mate-
riałów do dalszych publikacji. Spot-
kałem niezwykle ciekawych ludzi, 
jak na przykład Andrew Tarno-
wskiego z hrabiowskiej rodziny, 
dziennikarza i pisarza, Aleksandrę 
Rantzau - prawnuczkę feldmar-
szałka Paula von Hindenburga, 
która przez wiele lat mieszkała  
w Warszawie i zna język polski, Ha-
linę Radacz – pierwszego księdza w 
kościele ewangelicko-augsburskim 
w Polsce, Erwina Kruka - wybit-
nego mazurskiego poetę i pisarza, 
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COŚ Z HISTORII

BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI 

MOJE 30 LAT Z „ALBO”
Minęło 30 lat od wydania pierwszego numeru „ALBO” w grudniu 1992 roku. To długi okres, to dzieje jednego 
pokolenia. Na fali transformacji ustrojowej, po upadku rządów komunistycznych, w całej Polsce powstawały gazety 
lokalne i regionalne. Z inicjatywy ówczesnego burmistrza Jerzego Tytza grupa społeczników pasjonatów powołała do 
życia miesięcznik pod nazwą „ALBO” – Aktualności Lokalne Biuletyn Olsztynecki. Byłem w tej grupie i zamieściłem 
artykuł w pierwszym numerze w stałym kąciku „Coś z historii”.

Rubryka “Coś z historii” publikowana jest w ALBO od pierwszego numeru / fot. archiwum MBP Olsztynek ►

Specjalne wydanie gazety ALBO poświęcene tematyce Tannenbergu, 
ALBO nr 7 (20) sierpień 1994 r. / fot. archiwum MBP Olsztynek
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Hieronima Skurpskiego - działacza 
mazurskiego, muzealnika i wybit-
nego artystę malarza, Sybiraków  
zesłanych na Syberię w czasach sta-
linowskich, Mazurów i Warmiaków 
pamiętających czasy przed 1945 r., 
pierwszych osadników polskich  
w Olsztynku po II wojnie świato-
wej, dzieci jeńców w obozie Stalag 
IB z Francji, Włoch, Związku Ra-
dzieckiego i Polski.  

Niezwykle ważne są źródła i opra-
cowania z czasów niemieckich. Po-
czątkowo wydawało się, że zostały 
zniszczone w czasie wojny lub wy-
wiezione do Niemiec. Później dotar-
łem do nich dzięki zbiorom  
w Ośrodku Badań Naukowych  
w Olsztynie oraz pomocy ludzi 
działających w stowarzyszeniach 
mniejszości niemieckich. Na pierw-
szym miejscu należy wymienić mo-
nografię Olsztynka autorstwa Maxa 
Toeppena z 1859 roku. Zawiera ona 
bardzo ważne informacje dotyczące 
Olsztynka i komornictwa od czasów 
krzyżackich do połowy XIX wieku. 
Max Toeppen, wybitny historyk  
i pedagog, korzystał z materiałów 
źródłowych, które później uległy  
w większości zniszczeniu. Książka 
ta została wydana w języku polskim 
w 2004 roku staraniem Waldemara 
Mierzwy. Jest napisana trudnym, 
naukowym językiem i wymaga in-
terpretacji w formie popularno-nau-
kowej zrozumiałej dla przeciętnego 
czytelnika. 

Inne ważne źródła informacji, to 
monografia Olsztynka Ernsta Har-
tmanna pt. „Geschichte der Stadt 
Hohenstein in Ostpreussen” z 1959 
roku, „Kreisbuch Osterode. Ost-
preussen” pod redakcją Klausa Bür-
gera oraz artykuły zawarte w cza- 
sopiśmie „Osteroder Zeitung” wy-
dawanym w Osterode am Harz nie-
przerwanie od 1954 roku.  

Na łamach gazety „ALBO” poja-
wiły się artykuły, które stały się in-
spiracją do podejmowania różnych 
decyzji przez lokalne władze. Warto 
tu wspomnieć o gotyckich piwni-
cach w zamku. Ich remont dał po-
czątek rewitalizacji całego obiektu. 
Podobnie nagłośnienie problemu 
starego miasta i niezwykle cennych 
średniowiecznych murów miejskich 
pozwoliło na przebudowę rynku 
miejskiego. Niestety zaniechano re-
witalizacji olsztyneckiej starówki. 
Udało się wywołać temat remontu 
strychów w ratuszu i wieży wodo-
ciągowej. Pozyskane środki z fun-
duszy unijnych umożliwiły grun- 
towny remont całego ratusza i rewi-
talizację wieży ciśnień. Obiekty te 
stały się ozdobą Olsztynka. 

Dzięki publikacjom o tematyce 
historycznej gazeta „ALBO” wpro-
wadzała pewne elementy, które stały 
się symbolami Olsztynka. Herb  

i flaga miasta, historyczne orygi-
nalne tłoki pieczętne odkryte w piw-
nicach starego ratusza, kamienny 
tannenberski lew, średniowieczne 
mury miejskie, wieża wodociągowa, 
„dom Mrongowiusza”, zamek, ko-
ściół farny oraz najstarsza panorama 
Olsztynka z 1684 r. tzw. rycina Har-
tknocha. Opisanie historii większo-
ści wiosek na terenie gminy za- 
owocowało podjęciem inicjatywy 
trwałego utrwalenia tej historii po-
przez wystawienie tablic informa-
cyjnych oraz remont zachowanych 
cmentarzy i dzwonnic wiejskich. 

Na bazie artykułów historycznych 
i zgromadzonego materiału udało 
się opracować i wydać kilka waż-
nych dla Olsztynka publikacji książ-
kowych. Już w 1997 r. ukazała się 
popularno-naukowa monografia 
gminy Olsztynek pt. „Olsztynek  
i okolice. Dawniej i dziś”. Dziesięć 
lat później wydano drugą wersję pt. 
„Olsztynek. Miasto i gmina” wzbo-
gaconą kolorowymi zdjęciami. Do 
tej pory jest to podstawowe kom-

pendium wiedzy o gminie Olszty-
nek. 

Na łamach gazety „ALBO” to-
czyła się wieloletnia batalia na temat 
sposobu upamiętnienia ważnych 
wydarzeń historycznych – bitwy 
pod Tannenbergiem i obozu jeniec-
kiego Stalag IB Hohenstein. W his-
toriografii niemieckiej bitwa pod 
Tannenbergiem z 1914 r. stała się 
symbolem zwycięstwa nad Słowia-
nami, a wódz Paul von Hindenburg 
został bohaterem narodowym. Z tej 
okazji w okolicach Olsztynka zbu-
dowano w latach 1924-1927 wielkie 
mauzoleum Tannenbergu, które po 
drugiej wojnie światowej zostało 
całkowicie zniszczone. Jest to nie-
zwykle ważne wydarzenie histo-
ryczne na skalę europejską i nie 
wolno udawać, że tego nie było. 
Niestety przeciwnicy robili wszy-
stko, aby deprecjonować ten fakt 
historyczny. Mimo ostrych sprzeci-
wów udało się wydać album pt. 
„Tannenberg 1914-2014” w setną 
rocznicę bitwy oraz odrestaurować 
kilka cmentarzy wojennych z 1914 
roku.  

Na terenie gminy Olsztynek, we 
wsi Sudwa, znajduje się największy 
w Polsce cmentarz jeńców wojen-
nych z czasów II wojny światowej. 
Spoczywają tam prochy ponad  
50 tysięcy jeńców zamęczonych  
w obozie jenieckim Stalag IB  
Hohenstein, który miał charakter 
międzynarodowy. Więziono w nim 
Polaków, Francuzów, Belgów, 
przedstawicieli kilkunastu naro- 
dów Związku Radzieckiego, Żydów  
i Włochów. Cmentarz i teren byłego 
obozu mają ogromne znaczenie his-
toryczne o wymiarze europejskim. 
Niestety miejsce obozu Stalag IB 
nie podlega ochronie i poprzez za-
budowę staje się osiedlem mieszka-
niowym. 

Od wielu lat apeluję do władz sa-
morządowych, aby podjąć działania 
w celu godnego upamiętnienia tego 
szczególnego miejsca terroru hit- 
lerowskiego. W gazecie „ALBO” 
ukazało się kilkanaście artykułów 
poświęconych tej tematyce. Zna-
lazły się wśród nich wywiady z by-
łymi jeńcami, informacje pozyskane 
z różnych źródeł, w tym zagranicz-
nych, głównie francuskich. Zgroma-
dzony materiał pozwolił na wydanie 
w 2013 roku publikacji książkowej 
pt. „Obóz jeniecki Stalag IB Hohen-
stein”. Dwa lata później otwarto na 
strychach ratusza Multimedialne 
Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag 
IB i Historii Olsztynka. 

Niestety wszystkie nasze zabiegi  
w tym temacie kończą się niepowo-
dzeniem. Nie udało się upamiętnić 
terenu byłego obozu Stalag IB 
mimo ogłoszonego konkursu na po-
mnik ku czci ofiar. Ostatnio poja-

wiła się ciekawa inicjatywa, aby 
słynne już „Szubienice”, czyli po-
mnik wdzięczności dla Armii Ra-
dzieckiej w Olsztynie przenieść na 
cmentarz, głównie jeńców radziec-
kich, w Sudwie. Władze Olsztynka 
mogą zwrócić się z oficjalną prośbą 
do prezydenta Olsztyna o zgodę na 
translokację tego pomnika na teren 
gminy Olsztynek. Postulat ten jest 
uzasadniony z wielu powodów  
i warto podjąć takie działania. Nic to 
nie kosztuje, a może przynieść wy-
mierne korzyści. 

Kolejny ważny problem, to lepsze 
wykorzystanie muzeum miejskiego. 
Należy wrócić do zaniechanej kon-
cepcji stworzenia cyfrowej bazy da-
nych obejmujących spisy jeńców 
wojennych obozu Stalag IB Hohen-
stein. Warto też założyć archiwum 
miejskie, w którym można groma-
dzić pozyskane od mieszkańców 
Olsztynka pamiątki w postaci zdjęć, 
wspomnień, dokumentów archiwal-
nych, listów itp. Często te bardzo 
cenne materiały archiwalne ulegają 
zniszczeniu po śmierci ich posia-
daczy. 

W moim odczuciu gazeta „ALBO” 
odegrała znaczącą rolę w budowa-
niu społeczeństwa obywatelskiego. 
Przybliżyła mieszkańcom złożoną 
historię naszego miasta. Stała się 
kroniką wydarzeń ostatnich 30 lat, 
wypromowała wielu ambitnych  
i aktywnych działaczy społecznych. 
Stała się areną dyskusji na różne te-
maty, szczególnie podczas kampanii 
w wyborach samorządowych. Jest 
ważnym źródłem informacji o bie-
żącej działalności władz miejskich 
na terenie gminy. W oparciu o infor-
macje zawarte na łamach „ALBO” 
powstało wiele prac licencjackich  
i magisterskich. Czekamy na po-
ważną monografię naukową obej-
mującą całe 30 lat. 

 
BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI

►

COŚ Z HISTORII

Okładka książki -“Historia okręgu 
i miasta Olsztynka” Max Toeppen 
fot. archiwum prywatne

Okładka książki - “Obóz jeniecki 
Stalag IB Hohenstein” Bogumił 
Kuźniewski / fot. archiwum prywatne

Okładka książki - “Olsztynek”  
Bogumił Kuźniewski / fot. arch. prywatne
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- Gazeta „ALBO” w grudniu ob-
chodzi swoje 30-lecie. Pani była 
jej pierwszym redaktorem na-
czelnym. Jakie były początki 
tworzenia gazety lokalnej? 
- Kiedy sprowadziliśmy się do 

Olsztynka spostrzegłam, że w tym 
małym miasteczku wiele się działo. 
Wszyscy nawzajem się znali i niby 
wszystko o sobie wiedzieli. Czasem 
jednak okazywało się, że niektóre 
„obiegowe” opinie wymagały spros-
towania, jakieś zdarzenia - szerszego 
wyjaśnienia. Konieczne było też 
przekazanie zwykłej informacji itp. 
Pomysł stworzenia gazety lokalnej 
zrodził się nie tylko w mojej głowie. 
To był ciekawy okres, początki sa-
morządów lokalnych. Byliśmy za-
fascynowani wolnością, mieliśmy 
wielką chęć działania i potrzebę po-
zostawienia czegoś istotnego, co słu-
żyłoby innym ludziom i wspierałoby 
rozwój naszej „małej ojczyzny”.  
W wielu miejscowościach gazety lo-
kalne powstawały jak grzyby po 
deszczu. W Olsztynku inicjatorem 
spotkania związanego z utworze-
niem lub powołaniem takiej gazety 
był ówczesny burmistrz Jerzy Tytz. 
Pamiętam, że pierwsze spotkania od-
bywały się w budynku Ratusza  
w ówczesnym lokalu fotografa  
Ryszarda Gruszkiewicza. Mimo, że 
praktycznie dopiero się poznawa-
liśmy, już pierwsze spotkania przy-
szłego zespołu redakcyjnego były 
bardzo sympatyczne, a także burz-
liwe i pełne zaciętej dyskusji.  
W pewnym momencie zaczęłam się 
obawiać, że sprawę przegadamy  
i nic z tego nie będzie. Postanowiłam 
więc szukać kompromisów i tego, 
co nas łączy oraz wziąć sprawę  
w swoje ręce. Zajęłam się rejestracją 
pisma, prowadziłam spotkania  
z chętnymi do redagowania gazety  
i tak samoistnie wyszło, że zostałam 
redaktorem naczelnym. Chciałam  
innym i sobie udowodnić, że  
w Olsztynku można stworzyć ga-
zetę, i jest to możliwe dzięki takim 
cechom jak samozaparcie, dobra 
wola i dyscyplina. Oczywiście miało 
to dotyczyć nie tylko mnie, ale też  
i zespołu redakcyjnego. Na początku 
korzystałam z cennych uwag i wska-
zówek wielu osób, w tym także (nie 
tylko moich) wielu znajomych  
i przyjaciół, którzy popierali ideę 
tworzenia gazety lokalnej.  

 

- Przeglądając początkowe nu-
mery „ALBO” nasuwa się pyta-
nie, jak wyglądało w 1992 roku 
składanie gazety? 
- Przygotowanie pierwszych nu-

merów naszej gazety było „czystym 
rękodziełem”. Najpierw sporządza-
liśmy tzw. makietę. Teksty, zdjęcia, 
rysunki naklejaliśmy na papier A3  
i tak przygotowane „wyklejanki” 
były dostarczane do Ośrodka „Kor-
moran”, który dysponował kseroko-
piarką formatu A3. Każda ze stron 
była wielokrotnie kopiowana, a po-
tem ręcznie składana i łączona z po-
zostałymi. W ten sposób powstawały 
pierwsze nakłady w ilości około 500 
egzemplarzy. Mimo wielu trudności 
to mile wspominam ten czas. Potra-
filiśmy się świetnie bawić robiąc 
makiety, wymagało to sporej krea-
tywności, wyobraźni przestrzennej 
no i pewnych zdolności manual-

nych. Dopowiem jeszcze jako cie-
kawostkę, że egzemplarze pierw-
szego numeru z grudnia 1992 ro- 
ku były bezpłatne, a cena gazety  
w 1993 roku wynosiła 2000 złotych. 
Po denominacji zaś od stycznia 1995 
roku – 50 groszy. Początkowo jedy-
nym kosztem był zakup papieru A3, 
reszta to nasza praca społeczna no  
i (dzięki kontaktom burmistrza) bez-
płatne udostępnienie kserokopiarki.  

 
- W tytułach lokalnych gazet naj-
częściej pojawiały słowa: wie-
ści…, głos… , gazeta… , uzupeł-
nione lokalną nazwą miejsco- 
wości. A w Olsztynku – „ALBO”. 
Skąd taki pomysł?  
- Tytuł wymyślił Stanisław Polusz-

czyk. On był bardzo twórczy, miał 
wiele pomysłów. Propozycje były 
różne, ale jego pomysł ALBO-
ALBO spodobał się najbardziej. 

Albo będziemy istnieć, albo nie; 
albo wydamy następny numer, albo 
nie; albo się spodobamy, albo nie, 
itd. Tytuł ten zawierał także skró-
cony program naszego pisma, który 
znalazł się na winiecie jako roz-
winięcie słowa „ALBO”, czyli Ak-
tualności, Lokalne oraz Biuletyn 
Olsztynecki. W tym okresie wszyscy 
byliśmy pełni wątpliwości, bo prze-
cież nikt z nas nie był dziennika-
rzem, każdy miał jakieś problemy, 
słabe punkty. Aby wytrwać w swoim 
postanowieniu i konsekwentnie 
przygotowywać następne numery 
wychodziliśmy z założenia, że cały 
czas musimy się uczyć i że nie po-
pełnia błędów ten, kto nic nie robi. 
A i nasi czytelnicy wykazali sporą 
dozę wyrozumiałości i tolerancji.  

 
- Ponad sześć i pół roku prowa-
dziła Pani gazetę „ALBO”. Jak 
Pani wspomina ten czas pracy  
z zespołem redakcyjnym? 
- Lubiłam tę pracę. Czasami gazetę 

traktowałam jak swoje dziecko. By-
łam wymagająca, ale i wyrozumiała. 
Zawsze po wydaniu numeru widzia-
łam, że jest coś, co można było zro-
bić lepiej. Ze względu na moją pracę 
zawodową kolejne numery redago-
wałam i składałam najczęściej w go-
dzinach późnowieczornych i noc-
nych. Miało to swoje plusy – cisza  
i spokój, jak i minusy – nie można 
dzwonić i wyjaśniać wątpliwości, 
samodzielnie trzeba było decydować 
o poprawkach i skrótach. Na po-
czątku przed wydaniem każdego ko-
lejnego numeru zbierał się cały zes-
pół redakcyjny. Ustalaliśmy, co kto 
napisze i ewentualnie omawialiśmy 
jakieś priorytety (tematy wiodące). 
Z biegiem czasu spotkania całego 
zespołu były coraz rzadsze. Wy-
kształciły się samoistnie stałe rub-
ryki tematyczne. Lubiłam (i do dziś 
lubię) artykuły Bogumiła Kuźniew-
skiego w rubryce „Coś z historii”. 
Dostarczały dużo wiadomości – były 
odkrywcze. Podobały mi się też 
ówczesne „Notki, plotki i anegdotki” 
Stanisława Poluszczyka. Dużym za-
interesowaniem czytelników cie-
szyły się „Ciekawostki – Fakty – 
Wydarzenia” i „Kronika policyjna” 
Tadeusza Kalbarczyka oraz „Porady 
Pani Jutty” – kącik kulinarny. Ceni-
łam bardzo rubrykę Marka Doma-
galskiego „Pod skrzydłem Pegaza”. 
Uważam też, że ilustracje Czarka 

ANNA BREWKA – pierwsza   
redaktor naczelna gazety „ALBO” 

STANISŁAWA ZIĄTEK 

O KOBIETACH NIE TYLKO 8 MARCA

►

Anna Brewka / fot. archiwum prywatne
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► Długowskiego nadawały naszej ga-
zecie specyficzny charakter. 

 
- Redagowanie gazety jest za-
pewne ciekawym zajęciem, ale 
jak we wszystkim pojawiają się 
blaski i cienie. Jakie więc były 
blaski i cienie w „ALBO”? 
- Zdarzały się nam załamania. Był 

to rok 1994. Napiętrzyły się trudno-
ści, rosły koszty. Każdy pracujący 
w redakcji już zdążył się zoriento-
wać, ile czasu mu zabiera praca spo-
łeczna. Wszyscy byli zmęczeni i wy-
paleni twórczo. Miałam też taką 
sytuację, że była już złożona ma-
kieta, ale zostałam bez możliwości 
wydrukowania (powielenia) gazety. 
Z wielkim trudem, znalazłam odpo-
wiedniego człowieka i gazeta uka-
zała się na czas. To był prawdziwy 
kryzys. I wówczas przyszła wiado-
mość o tym, że znaleźliśmy się 
wśród laureatów ogólnopolskiego 
konkursu „Prasa lokalna – demokra-
cja lokalna – samorząd lokalny”. 
Uzyskaliśmy III miejsce i otrzyma-
liśmy nagrodę pieniężną. Wręczone 

nagrody skutecznie podbudowały 
morale niektórych redaktorów. Po-
nadto 3-dniowe wyjazdy na nie-
odpłatne dziennikarskie warsztaty 
szkoleniowe pomogły nam nabrać 
oddechu. Ja również doładowałam 
swoje akumulatory. Potem w 1995 
r. przyszło wyróżnienie w woje-
wódzkim konkursie „O ryzę pa-
pieru”. Ten sukces także nas pobu-
dził i postanowiliśmy wyjść z gazetą 
na zewnątrz, wysyłaliśmy ją do róż-
nych instytucji. Dzięki sponsorom  

i reklamodawcom mogliśmy pozwo-
lić sobie na kolorowy druk, a także 
pomyśleć o drobnych wynagrodze-
niach za wierszówki dla stałych  
redaktorów i współpracowników.  

 
- Jak Pani godziła tyle zadań – 
praca zawodowa, dom, redak-
cja? 
- Godziłam to wszystko dzięki mo-

jej wspaniałej rodzinie. Zwłaszcza 
dzięki wyrozumiałości mojego męża 
i dzieci, którzy niejako z musu do-
syć szybko nabrali samodzielności. 
Po prawie siedmiu latach takiego 
układu postanowiłam jednak zrezyg-
nować z prowadzenia „ALBO”. 
Uświadomiłam sobie, że pod moją 
redakcją gazeta już się nie rozwija, 
bo nie mogę jej poświęcić więcej 
czasu. Czułam, że gazeta zadomo-
wiła się w Olsztynku i może dalej 
trwać. Sądzę, że „ALBO” ma duży 
potencjał, nawet w dzisiejszych cza-
sach. Cieszę się, że mieszkańcy 
Olsztynka przyzwyczaili się do na-
szego biuletynu i czerpią z niego 
wiadomości. Uważam, że warto było 

podjąć się trudu tworzenia i redago-
wania gazety w początkowym okre-
sie jej istnienia. Korzystając z okazji 
pragnę podziękować naszym czytel-
nikom i wszystkim osobom zaanga-
żowanym w tworzenie, redagowa-
nie, wydawanie, dystrybuowanie, 
sponsorowanie i wspieranie naszego 
biuletynu. Bez Was „ALBO” by nie 
świętowało swojego 30-lecia. Obec-
nemu zespołowi redakcyjnemu skła-
dam serdeczne życzenia owocnej 
pracy twórczej, a redaktorowi na-
czelnemu pani Alinie Wołodkiewicz 
życzę dużo wytrwałości. 

- Dziękujemy Pani za odwagę  
i determinację w tworzeniu olszty-
neckiej gazety o trochę tajemni-
czym tytule „ALBO”, za dobranie 
zespołu redakcyjnego, który po-
kazał jak tworzyć gazetę. Dzięki 
temu znajdowali się naśladowcy, 
którzy swoją chęcią do pracy 
dziennikarskiej sprawili, że „AL-
BO” obchodzi jubileusz 30-lecia. 

 
Z Anną Brewka  

rozmawiała Stanisława Ziątek 

14 listopada w War-
mińsko-Mazurskim 
Urzędzie Wojewódzkim 
podczas uroczystej kon-
ferencji pt. „Świado-
mość. Bezpieczeństwo. 

 
Wsparcie osób star-

szych” na ręce Prze-
wodniczącej Zespołu  
Interdyscyplinarnego - 
Pani Ewy Szerszeniew-
skiej, została przekaza-
na statuetka wraz z lis-
tem gratulacyjnym za 
wybitne zaangażowanie 
w działania na rzecz 

przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie.  
Zespół Interdyscypli-
narny w Olsztynku two-
rzą przedstawiciele 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, 
Komisariatu Policji, 
Oświaty, Stowarzysze-
nia Wspierania Działań 
na Rzecz Osób Potrze-
bujących Pomocy 
DROGA w Olsztynku, 
Służby Zdrowia, Gmin-
nej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Al-
koholowych oraz Ku-

ratorskiej Służby Sądo-
wej Sądu Rejonowego 
w Olsztynie. 

Gmina Olsztynek od 
lat  aktywnie angażuje 
się w kampanie profi-
laktyczne mające na 
celu udzielanie przede 
wszystkim informacji, 
gdzie szukać wsparcia 
i jakie prawa przysłu-
gują osobom doznają-
cym przemocy. 

 
Członkowie Zespołu 

i grup roboczych biorą 
udział w licznych szko-

leniach, na których do-
skonalą  umiejętności 
związane z pracą z oso-
bami doznającymi oraz 
stosującymi przemoc  
w rodzinie. Wszystkie 
działania mają na celu 
zwiększenie zaangażo-
wania we współpracę 
na rzecz integracji dzia-
łań interwencyjnych  
w rodzinie. 

 
Przypominamy, że 

osoby doznające prze-
mocy oraz sprawcy 
przemocy mogą nie-

odpłatnie skorzystać ze 
wsparcia terapeutycz-
nego, psychologicznego 
czy prawnego.  

W Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej  

w Olsztynku działają 
punkty konsultacyjne, 
w których można uzys-
kać niezbędne wspar-
cie. 

MOPS OLSZTYNEK

Działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nagrodzone

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. 8.00-11.00  

• 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

rys. Cezary Długowiski / archiwum ALBO

fot. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
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„Czym skorupa za młodu 
nasiąknie, tym na starość 
trąci”- to przysłowie przez 
ostatnie miesiące bardzo  
często przewijało się  
w mediach społecznościo-
wych, a to za przyczyną 
projektu, który od września 
realizowany był w naszym 
mieście.  
 
Obecnie dobiegło końca zadanie 

realizowane przez stowarzyszenie 
Wspólnie dla Olsztynka w partner-
stwie ze Szkołą Podstawową nr 2 
im. rotmistrza Witolda Pileckiego  
w Olsztynku pod nazwą „Czym 
skorupka za młodu nasiąknie…- 
tworzymy grupę rekonstruk-
cyjną”. Projekt został sfinansowany 
z dotacji Instytutu Dziedzictwa  
i Myśli Narodowej im. Romana 
Dmowskiego i Ignacego Jana Pa-
derewskiego.  

Beneficjentami projektu byli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 2, którzy stanowili zespół star-
towy do powstania grupy rekon-
strukcyjnej. W projekcie wzięło 
udział 40 uczniów z klas 4-8. Sto-
warzyszenie na realizację projektu 
otrzymało kwotę 58 000 złotych. Po-
zyskane środki przeznaczone zostały 
na organizację zajęć (wynagrodzenia 
prowadzących), zakup materiałów 
do zajęć, pomocy dydaktycznych, 
opłacenie transportu uczniów, uszy-
cie 6 par strojów szlacheckich oraz 
zestawu mundurów wraz z akceso-
riami, zakup replik broni, wyjście 
do restauracji oraz upominki. Pro-
jekt zakładał zapoznanie dzieci  
z elementami kultury, tradycji czy 
zwyczajów staropolskich oraz z his-
torią naszego kraju. Młodzi uczest-

nicy po ukończeniu cyklu zajęć po-
szerzyli swoją wiedzę na temat Pol-
ski i jej przeszłości. Każde z zajęć 
obejmowało część teoretyczną oraz 
praktyczną. 

 
JAZDA KONNA  
W ramach projektu uczniowie 

uczestniczyli w zajęciach jazdy kon-
nej. Poznali zasady pracy z końmi 
oraz uzyskali podstawową umiejęt-
ność jazdy konnej. Wyjazd zakoń-
czył się wspólnym ogniskiem oraz 
niespodzianką ze strony właścicieli 
stadniny w Drwęcku w postaci cie-
płego poczęstunku. Te zajęcia jako 
najciekawsze wskazały między in-
nymi Lena Figielska oraz Zosia  
i Lena Sośnickie z klasy 4b. Dziew-
czynkom bardzo podobał się kontakt 
ze zwierzętami i pobyt w stadninie. 

Lena podkreślała, że dużą rolę ode-
grała dla niej możliwość spędzenia 
czasu wolnego w towarzystwie ko-
leżanek i kolegów ze szkoły. 

 
KALIGRAFIA I PISMO  
STAROPOLSKIE 
Kolejnym punktem w projekcie 

były zajęcia z kaligrafii i pisma sta-
ropolskiego. Uczniowie odbyli cykl 
spotkań, podczas których uczyli się 
kaligrafii, czyli starannego pisma 
przy użyciu tradycyjnych narzędzi 
piśmienniczych. Do zajęć zostały 
zakupione specjalne przybory, mię-
dzy innymi obsadki, stalówki i spe-
cjalne pióra z wymiennymi koloro-
wymi wkładami oraz kałamarze. 
Zajęcia te cieszyły się niesamowitą 
popularnością, a niektórzy ucznio-
wie po ich zakończeniu poprosili ro-

dziców o zakup przyborów i roz-
wijali swe umiejętności w dalszym 
ciągu w domu. 

 
KUCHNIA  
STAROPOLSKA 
Po cyklu zajęć z kaligrafii przyszła 

kolej na zajęcia ogólne kulinarne  
i kuchni staropolskiej. Tutaj dzieci 
poznały również trochę teorii oraz 
nauczyły się przygotowania kilku 
dawnych potraw. Jako zaliczenie za-
jęć uczniowie samodzielnie przygo-
towali obiad składający się z kotleta 
schabowego  z ziemniakami i su-
rówką. Danie przygotowali od pod-
staw samodzielnie, a następnie  
z wielkim smakiem je zjedli. Pod-
sumowaniem tej części projektu 
było wyjście do Karczmy w Skan-
senie, gdzie uczniowie mogli spró-

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE
artykuł sponsorowany STOWARZYSZENIE WSPÓLNIE DLA OLSZTYNKA
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bować dań kuchni warmińskiej oraz 
zobaczyli jak wygląda profesjonalne 
zaplecze kuchenne w restauracji. Za-
jęcia z kaligrafii i zajęcia kulinarne 
najbardziej do gustu przypadły Ale-
ksandrze Mrozińskiej z klasy 6a, 
która wzięła udział we wszystkich 
proponowanych w projekcie zaję-
ciach. Dziewczynka bardzo pozy-
tywnie oceniła sposób ich prowa-
dzenia i tematykę zajęć. Podkreślała, 
że w całym projekcie dowiedziała 
się nowych rzeczy i wiele się nau-
czyła.   

 
SURVIVAL  
I SAMOOBRONA 
W ramach projektu odbyły się rów-

nież zajęcia z survivalu i samo-
obrony. Celem zajęć było ukazanie 
zasad zachowania podczas pobytu 
w lesie, przetrwanie w trudnych wa-
runkach, a także nauczenie dzieci 
podstaw samoobrony i pierwszej po-
mocy. Zajęcia odbywały się w so-
botę i cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem dzieci. Każdy uczestnik 
na zakończenie zajęć otrzymał przy-
bory pomocne podczas wyprawy do 
lasu, czyli taką wyprawkę surviva-
lową. Po powrocie do szkoły dzieci 
bardzo żywo relacjonowały przy-
gody, z jakimi przyszło im się zmie-
rzyć i dopytywały czy będzie po-
wtórka wyjścia do lasu na tak 
ciekawe zajęcia.  

 
STRZELECTWO 
Bardzo interesującymi okazały się 

zajęcia ze strzelectwa. Odbywały się 
one w dwóch terminach. Podczas 
pierwszego spotkania uczniowie 
przeszli część teoretyczną szkolenia 
z zasad bezpieczeństwa i posługi-
wania się bronią palną. Następnie 
pojechali pod opieką instruktorów 
na strzelnicę do Ostródy. Alicja 
Mróz z klasy 4b jednoznacznie 
wskazała na te zajęcia jako najbar-
dziej fascynujące. Tak samo, na py-
tanie o najciekawsze zajęcia, odpo-
wiedziała Maja Lendzion z klasy 4b. 
Dziewczynka wskazała, że dzięki 

projektowi mogła robić rzeczy, któ-
rych by z pewnością nie miała okazji 
zrobić, gdyby zajęć nie było. Koor-
dynator projektu z ramienia szkoły 
miał obawy, czy najmłodsi ucznio-
wie z klas 4 będą chcieli skorzystać 
z zajęć ze strzelectwa. Okazało się, 
że i młodsi i starsi uczniowie byli 
pod ich wielkim wrażeniem i bardzo 
chętnie wzięli w nich udział. Dzieci 
w ramach tej części zajęć mogły też 
obejrzeć repliki broni z różnych 
okresów historycznych, które zos-
tały zakupione na cele projektowe. 

 
TANIEC STAROPOLSKI 
Ostatnim panelem zajęć były spot-

kania artystyczne. Jako pierwsze  
odbyły się zajęcia z tańca staropol-
skiego. Uczniowie pod okiem tre-
nerów, którzy na co dzień  w Olszty-
nie uczą młodych ludzi tańca 
ludowego, poznawali różne tańce 
staropolskie. Oczywiście zajęcia za-
wierały też część teoretyczną, pod-
czas której uczniowie poznali histo-
rię ziem, na których mieszkamy. 
Poznali różnice między Mazurami  
i Warmiakami oraz nauczyli się od-
różniać gwary, którymi te dwie 
grupy się posługiwały. Dalsza część 
zajęć tanecznych poświęcona była 
opracowaniu części tanecznej do 
spektaklu, który wieńczył całość 
projektu. 

FINAŁOWY SPEKTAKL  
Klamrą spinającą projekt były za-

jęcia teatralne, których cel to przy-
gotowanie spektaklu na zakończenie 
projektu. Przedstawienie pt. „We-
sele, czyli świt listopadowy” zostało 
przygotowane w ramach obchodów 
święta 11 listopada i zostało zapre-
zentowane społeczności szkolnej 
oraz mieszkańcom Olsztynka. Pod-
czas zajęć teatralnych uczniowie 
poznali dramat „Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego, który stał się kanwą 
spektaklu. Uczniowie wspaniale po-
radzili sobie z językiem oraz dosko-
nale wcielili się w role weselników. 
Spektakl zakończył się wspólnym 
odtańczeniem poloneza, do którego 
wykorzystano zestaw strojów szla-
checkich, których uszycie zostało 
sfinansowane w ramach projektu.  

 
GRUPA  
REKONSTRUKCYJNA 
W wyniku działań projektowych 

powstała baza startowa do powoła-
nia grupy rekonstrukcyjnej, która 
docelowo ma składać się z dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych mieszkań-
ców Olsztynka. W tym celu został 
uszyty zestaw mundurów z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego 
i II wojny światowej. Zakupiono 
także repliki broni. Grupa rekon-
strukcyjna będzie włączać się w ob-
chody rocznic ważnych wydarzeń 
dla historii naszego kraju.  

 
PODSUMOWANIE 
Należy nadmienić, że członkowie 

stowarzyszenia w różnorodny spo-
sób włączali się w realizację pro-
jektu. Na bieżąco była prowadzona 
prezentacja zajęć w mediach spo-
łecznościowych czy telewizji. 
Członkowie pełnili funkcję anima-
torów oraz opiekunów podczas nie-
których spotkań. Zajmowali się za-
kupieniem wszelkich materiałów, 
strojów, upominków. Rozliczali płat-
ności dla trenerów oraz dokonali 
podsumowania projektu. Wszystkie 
działania członków stowarzyszenia 
odbywały się nieodpłatnie i stano-

wiły wkład stowarzyszenia w reali-
zację projektu.  

Na zakończenie można dodać, że 
projekt cieszył się dużym zaintere-
sowaniem dzieci. Z pewnością miała 
na to wpływ duża dynamika zajęć, 
ich zmienność i różnorodność. 
Uczniowie chętnie przychodzili po 
lekcjach oraz w soboty i kreatywnie 
spędzali czas. Na pytanie czy zajęcia 
się podobały, wszyscy z którymi 
została przeprowadzona rozmowa, 
potwierdzali, że bardzo przypadła 
im do gustu taka forma poznawania 
historii i tradycji swojego kraju. 
Dzieci wskazały, że czekają na ko-
lejne tak ciekawe zajęcia i wymie-
niają, że w kolejnej edycji chciałyby 
poznać grę na dawnych instrumen-
tach, nauczyć się wyszywać, hafto-
wać lub szyć. Chciałyby poznać 
pracę w gospodarstwie, np. dojenie 
krowy czy kozy, karmienie kur czy 
kaczek. Jakub z klasy 6a ma ochotę 
na dalsze szkolenie ze strzelectwa  
i samoobrony. Wskazał, że można 
by poznać techniki strzelania, np.  
z łuku.  Jak widać cel projektu został 
osiągnięty. W dzieciach została roz-
budzona ciekawość do poznawania 
kultury i historii naszego kraju. 
Wszyscy uczestnicy potrafią też 
przygotować samodzielnie obiad. 
Wiele osób postanowiło na stałe do-
łączyć do pracy koła teatralnego 
ATR TEAM działającego w szkole 
i już pracują nad nowym spekta-
klem.  

Zarząd oraz członkowie stowarzy-
szenia serdecznie dziękują wszyst-
kim, którzy włączyli się w realizację 
projektu. Dziękujemy animatorom 
prowadzącym zajęcia, opiekunom-
nauczycielom, którzy sprawowali 
nadzór nad dziećmi podczas wyjaz-
dów i zajęć w plenerze, właścicie-
lom i pracownikom firm, dzięki któ-
rym możliwa była realizacja zadań. 
Największe podziękowania należą 
się uczniom, którzy z takim zaan-
gażowaniem  i sumiennością brali 
udział w zajęciach.  

Na podsumowaniu projektu zasad-
niczo stowarzyszenie kończy bardzo 
obfity w różnego rodzaju wydarze-
nia i akcje rok 2022. Obecnie roz-
poczęliśmy przygotowania do tra-
dycyjnej już akcji pomocy ubogim 
mieszkańcom gminy, którzy od 
kilku lat otrzymują od członków sto-
warzyszenia paczki żywnościowe. 
Trwa również dystrybucja sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz inne pomniej-
sze działania, o których na bieżąco 
informujemy na Facebooku naszego 
stowarzyszenia.  

Zapraszamy wszystkie osoby 
chętne do współpracy i dołączenia 
do Stowarzyszenia Wspólnie dla 
Olsztynka.  

 
WIOLETTA FIGIELSKA- KORGUL

artykuł sponsorowanySTOWARZYSZENIE WSPÓLNIE DLA OLSZTYNKA
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Nasze koło redakcyjne No-
belpress nadal rozwija zdol-
ności dziennikarskie zwią-
zane ze sztuką wywiadu. Tym 
razem z uwagą przepytało  
i wysłuchało odpowiedzi Dag-
mary Michalak, która zgodziła 
się poświecić nam swój czas. 
Studentka, uczennica klasy 
dyplomowej Szkoły Muzycz-
nej II stopnia, a sięgając pa-
mięcią wstecz, także laure-
atka Wojewódzkiego Konkur- 
su Języka Polskiego oraz fi-
nalistka Wojewódzkiego Kon-
kursu z Historii.  

Dagmara to oczytana i elo-
kwentna humanistka, ale 
oprócz tego wspaniały muzyk 
i wirtuoz gry na wiolonczeli. 
Swój talent z pasją rozwija  
od wielu lat. Otrzymała wy-
różnienie I stopnia podczas 
XXVI Ogólnopolskich Kon-
frontacji Wiolonczelowych  
w Bydgoszczy w 2021 roku. 
W tym samym roku została 
również w 2021 laureatką IV 
Ogólnopolskiego Konkursu  
w ramach Festiwalu „W ba-
rokowym stylu”.  

Miałam zaszczyt  prowadzić 
ją po polonistycznej ścieżce 
edukacyjnej, pokazywać cie-
kawostki sztuki filmowej  
i warsztatu dziennikarskiego 
podczas innowacji pedago-
gicz-nej, pracować z nią  
w szkolnym kole redakcyj-
nym w Gimnazjum im. Nob-
listów Polskich w Olsztynku. 
Mogę z czystym sumieniem 
stwierdzić, iż Dagmara to ete-
ryczna blondynka o wielkiej 
wrażliwości. To dziewczyna 
mająca wiele talentów, jak 
również… silny charakter  
i własne zdanie, za co od za-
wsze ją ceniłam. I nadal tak 
jest.  

Opiekun koła  
redakcyjnego  

Małgorzata Zapadka

MAŁGORZATA ZAPADKA 

MŁODZI MAJĄ GŁOS

- Od ilu lat zajmujesz się 
muzyką? 
- Już od 11 lat. Swoją 

przygodę z muzyką zaczę-
łam od prywatnych lek- 
cji fortepianu. Natomiast  
w wieku 8 lat rozpoczęłam 
naukę w Szkole Muzycznej 
w Olsztynku, gdzie uczyłam 
się u pani Agnieszki Szulc. 
Później naukę kontynuowa-
łam w Państwowej Szkole 
Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Olsztynie w kla-
sie wiolonczeli u pani Ewy 
Parkasiewicz.  

Obecnie jestem w ostatniej 
dyplomowej klasie szkoły 
muzycznej II stopnia, którą 
łączę z I rokiem studiów li-
cencjackich. 

 
- Jakie studia  wybrałaś 
i dlaczego ? 
- Studiuję na Uniwersyte-

cie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie na 
wydziale instrumentalnym, 
a moją specjalizacją jest 
oczywiście wiolonczela.  

Jestem studentką klasy 
prof. dra hab. Piotra Hau-
senplasa. Wybrałam studia 
na uniwersytecie muzycz-
nym dlatego, że po prostu 
nie widziałam siebie w ni-
czym innym. Zawsze lubi-
łam się uczyć, zwłaszcza 
przedmiotów humanistycz-
nych – polskiego czy histo-
rii. Jednak swoją przyszłość 
zdecydowanie wiążę z mu-
zyką, dlatego taki kierunek 
był dla mnie oczywistym  
i naturalnym wyborem. 

 
- Co dała Ci gra na wio-
lonczeli? 
- Wiolonczela jest nie-

odłącznym elementem mo-
jego życia już od wielu lat, 
dlatego zawdzięczam jej 
bardzo dużo. Na pewno dała 
mi  to, że dzięki niej nigdy 
się nie nudziłam i nadal nie 
nudzę. Po lekcjach w zwy-
kłej szkole od razu biegłam 
na zajęcia do szkoły mu-
zycznej, a wieczorem trzeba 
było jeszcze przecież po-
ćwiczyć na instrumencie.  
W weekendy natomiast 
często odbywały się kon-
certy. Wiele dobrych wspo-
mnień, które mam to 
wspólne doświadczenia  
z moimi przyjaciółmi czy 

znajomymi właśnie z róż-
nych koncertów czy wyjaz-
dów ze szkoły muzycznej. 

 
- Skąd wybór takiego in-
strumentu? 
- Właściwie to wiolon-

czela wybrała mnie i to tro-
chę przypadkiem. Do szko-
ły muzycznej w Olsztynku 
szłam z myślą, że będę się 
uczyć gry na flecie poprze-
cznym. Jednak u nas w mie-
ście nie utworzono takiej 
klasy i trafiłam… na wio-
lonczelę, z czego począt-
kowo nie byłam zadowo-
lona... Jednak teraz, z pers- 
pektywy czasu, nie wyob-
rażam sobie grać na innym 
instrumencie i cieszę się, że 
ostatecznie tak potoczyła się 
moja muzyczna droga. 

 
- Czy stresujesz się na 
koncertach? Jak wiele 
masz ich już za sobą? 
Opowiedz o takim, który 
ma dla Ciebie szczególne 
znaczenie… 
- Zawsze przy koncertach 

towarzyszy  pewien stres: 
czy wszystko na pewno 
wyjdzie idealnie albo czy  

na pewno umiem wszystko 
zagrać z pamięci. Na pewno 
największy stres jest przy 
solowych występach, gdy 
jestem sama na scenie lub 
tylko z fortepianem. Nato-
miast świetnie odnajduję  
się podczas koncertów z ze-
społem kameralnym albo  
w orkiestrze, wtedy się nie 
denerwuję. Muzyką zajmuję 
się już od kilku lat, więc 
mam za sobą wiele koncer-
tów, ale na pewno jeszcze 
więcej jest ich przede mną. 
Mam taką nadzieję.  

Chyba ciężko będzie mi 
wybrać tylko jeden koncert, 
który ma dla mnie szcze-
gólne znaczenie. Ale bardzo 
dobrze i z ogromnym sen-
tymentem wspominam kon-
certy, które wraz z zespołem 
Cellofuny pod kierownic-
twem pana Pawła Panasiu-
ka zagraliśmy we Francji  
w 2018 roku. Występowa-
liśmy wtedy między innymi 
w Szkole Polskiej w Pary-
żu, w Ogrodzie Luksem-
burskim, a także podczas 
święta muzyki Fete de la 
musique. 

 

- Jak wspominasz eduka-
cję w Gimnazjum imie-
nia  Noblistów Polskich 
w Olsztynku? 
- Świetnie! Mam z naszym 

gimnazjum wiele wspania-
łych wspomnień. Oczywi-
ście było dużo nauki do eg-
zaminów czy konkursów 
przedmiotowych, ale przede 
wszystkim bardzo dobrze 
wspominam wszystkie arty-
styczne przedsięwzięcia, 
które organizowaliśmy – 
spektakle wystawiane wraz 
z kołem teatralnym (szcze-
gólnie wspominam musical 
,,Mamma Mia!” - to było 
duże i bardzo ciekawe wy-
darzenie), przygotowywa-
nie apeli okolicznościowych 
czy występy z naszym 
szkolnym zespołem mu-
zycznym.  

 
- Czy jesteś zadowolona 
z tego co osiągnęłaś? 
- Chyba nie ma muzyka 

czy artysty, który mógłby 
powiedzieć, że jest zadowo-
lony ze swoich osiągnięć. 
Zawsze jest coś nad czym 
można jeszcze popracować. 
Ale mogę powiedzieć, że 
jestem szczęśliwa i zadowo-
lona z tego, gdzie teraz jes-
tem, ponieważ w tym roku 
zdałam egzaminy na studia 
muzyczne i udało mi się to 
zrobić rok wcześniej - nie 
ukończyłam jeszcze nauki 
w szkole muzycznej, a od 
tego roku jestem już stu-
dentką Uniwersytetu Mu-
zycznego w Warszawie.  

 
- Jakie masz plany na 
najbliższą przyszłość? 
- Kontynuowanie studiów 

licencjackich w stolicy.  
A może później udałoby mi 
się wyjechać na Erasmusa 
gdzieś za granicę i tam kon-
tynuować studia magister-
skie... Zobaczymy.  

Wiem, że na pewno dalej 
będę grać na wiolonczeli  
i chciałabym rozwijać się  
w tym kierunku. 

 
- Dziękujemy za poświę-

cony czas. 
oprac.  

J. Zega,  
E. Michalak,  

A. Malik,  
N. Kurzyńska

Z WIOLONCZELĄ ZA PAN BRAT

Dagmara Michalak / fot. archiwum prywatne

Wiolonczela... 
Potrafi się dobrać do naj-

czulszych strun w człowieku.   
W. Myśliwski
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Podczas Jubileuszowej XX 
Gali Stypendialnej Fundacji 
„Fundusz Ziemi Olsztyń-
skiej" zostały wręczone sty-
pendia naukowe, artystyczne 
oraz sportowe dla najzdol-
niejszych uczniów z powiatu 
olsztyńskiego.  

W gronie 84 stypendystów 
znalazło się 6 z gminy 
Olsztynek. W zaszczytnym 
gronie stypendystów zna-
leźli się: 

1. Patrycja Klaudia Rucha-
ła - stypendium arty-
styczne, 

2. Oliwia Maria Dymarska 
- sportowe, 

3. Eliza Płotnikowa - nau-
kowe, 

4. Bartosz Aleksander So-
bierajski - naukowe, 

5. Wiktoria Tworkowska - 
styp. naukowe, 

6. Bartosz Grzegorz An-
dryszczuk - naukowe. 

Serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukce-
sów!!! 

 
Olsztynecki Samorząd 

otrzymał „Srebrną Sowę" - 
nagrodę za dotychczasowy 
wkład i wspieranie działal-
ności Fundacji „Fundusz 
Ziemi Olsztyńskiej". Za pra-
cę na rzecz Fundacji „Srebr-
ną Sowę" otrzymał również 
Mirosław Obrębski - Dy-

rektor Zespołu Administracji 
Szkół i Przedszkoli. Orga-
nizatorzy przekazali również 
podziękowania Robertowi 
Waraksie - Burmistrzowi 
Olsztynka za wieloletnie 
przekazywanie darowizn na 
rzecz najzdolniejszej mło-
dzieży z powiatu.  

 
Nagrody wręczali Prezes 

Fundacji Fundusz Ziemi 
Olsztyńskiej Paweł Jarząbek 

oraz Starosta Olsztyński  
Andrzej Abako. Fundacja 
co roku przyznaje stypendia 
naukowe, artystyczne i spor-
towe najzdolniejszej mło-
dzieży z terenu powiatu 
olsztyńskiego z gmin: Bar-
czewo, Biskupiec, Dobre 
Miasto, Dywity, Gietrzwałd, 
Jeziorany, Kolno, Purda, 
Świątki, Stawiguda i Olsz-
tynek. 

UM OLSZTYNEK 

Uczniowie naszej gminy wśród najzdolniejszych
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W przypadającym 14 paź-
dziernika Dniu Edukacji Na-
rodowej Burmistrz Olsztynka 
Robert Waraksa wręczył na-
grody nauczycielom za ich 
osiągnięcia dydaktyczno-wy-
chowawcze i opiekuńcze. 

 
 Podczas uroczystości bur-

mistrz złożył wszystkim nau-
czycielom życzenia zdrowia, 
sukcesów zawodowych oraz 
zadowolenia ze swoich pod-
opiecznych, dziękując rów-
nocześnie za trud i osobiste 
zaangażowanie w pracę na 
rzecz oświaty i edukacji 

Za szczególne osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej i wy-
chowawczej oraz wzorowe 
zarządzanie jednostką na-
grody w tym roku otrzymali: 
Wicedyrektor i nauczyciele 

Szkoły Podstawowej nr 2 
im. rtm. Witolda Pileckiego 
w Olsztynku - Katarzyna 

Hacia, Beata Sawońska, 
Anna Przywoźna, nauczy-
ciele Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. Noblistów Polskich 
w Olsztynku - Iwona Oba-
rek, Ewa Siemianowska, 

nauczyciel Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Wa-
plewie - Marta Kuca 

Ponadto Burmistrz Olsztyn-
ka na ręce wicedyrektor Ka-
tarzyny Hacia złożył upo-
minek dla wyróżnionego Na-
grodą Warmińsko-Mazur-
skiego Kuratora Oświaty 
nauczyciela SP nr 2 im. rtm. 
Witolda Pileckiego w Olsz-
tynku Jarosława Macieja 
Hacia. 

 
Na zakończenie wydarzenia 

Burmistrz pogratulował na-
grodzonym nauczycielom ży-
cząc im wielu dalszych suk-
cesów w pracy pedagogicznej 
oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym. 

 
UM OLSZTYNEK

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z dumą przyjęliśmy wia-
domość, że wśród laureatów 
XVIII Wojewódzkiego Kon-
kursu Plastycznego i Grafiki 
Komputerowej ,,Rodzina  
z wartościami to silna ro-
dzina”, został wychowa- 
nek Przedszkola Miejskiego  
w Olsztynku – Nikodem 
Borkowski. Nikodem otrzy-
mał nagrodę Wojewody War-
mińsko-Mazurskiego za pra-
cę plastyczną, wykonaną pod 

kierunkiem Pani Hanny Pło-
skiej – wieloletniej nauczy-
cielki Przedszkola Miejskie-
go w Olsztynku. Uroczystość 
wręczenia prestiżowych wy-
różnień odbyła się 18 paź-
dziernika w auli widowisko-
wo-konferencyjnej Centrum 
Edukacji i Inicjatyw Kultu-
ralnych w Olsztynie podczas  
gali podsumowującej XXIV 
Warmińsko-Mazurskie Dni 
Rodziny. 

Na konkurs wpłynęło po-
nad 500 prac plastycznych  
i grafiki komputerowej. Te-
gorocznej inicjatywie przy-
świecało hasło: „Rodzina  
z wartościami to silna ro-

dzina”. Nadrzędnym celem 
programu było ukazanie ro-
dziny, która jest najcenniejszą 
wartością dającą emocjonal-
ne bezpieczeństwo, a także 
jest silną i stabilną podstawą 

oraz opoką każdego społe-
czeństwa.  

Gratulujemy oraz życzymy 
Nikosiowi dalszych sukce-
sów! 

UM OLSZTYNEK

Nagroda Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego 
dla wychowanka 
Przedszkola Miejskiego  
w Olsztynku
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Dopiero witaliśmy szkol-
ne mury po dwumiesięcz-
nej przerwie wakacyjnej.  
Z zachwytem podpisywa-
liśmy nowe zeszyty, prze-

glądaliśmy podręczniki czy 
poznawaliśmy nowych ucz-
niów. A tu... już grudzień  
i powoli czuć zapach zbli-
żających się świąt! Przez 

ponad trzy miesiące inten-
sywnej nauki nabyliśmy 
umiejętności i wzbogaci-
liśmy swoją wiedzę o nowe 
wzory, daty czy definicje. 

Poza tym  mamy również 
okazję do rozwijania swo-
ich zainteresowań podczas 
zajęć pozalekcyjnych, ta-
kich jak: koło teatralne, pla-
styczne, muzyczne, szachy, 
programowanie, zajęcia 
sportowe. Starsi uczniowie 
mogą zaś zgłębiać wiedzę 
biorąc udział w zajęciach 
koła chemicznego czy ma-
tematycznego. Ale życie 
szkoły to również szereg 
towarzyszących wydarzeń, 
które umilają „szarą szkol-
ną codzienność”.  

Już we wrześniu cała spo-
łeczność wzięła udział  
w akcji ukwiecania dzie-
dzińca. Zasadziliśmy pięk-
ne aksamitki, bratki i ta ma-
lownicza sceneria wprowa- 
dziła nas w klimat nadcho-
dzącej jesieni. Zupełnie 
inną scenerię  mogła oglą-
dać grupa uczniów, która 
wybrała się na wycieczkę 
do Włoch. Przeżyli wspa-
niałą przygodę, podczas 
której zwiedzili m.in. We-
necję, Sienę, Rzym. To naj-
lepsza lekcja historii, geo-
grafii i sztuki, podczas 
której uczniowie mieli kon-

takt z zabytkami i bogac-
twem architektonicznym 
innego kraju. Poznali kul-
turę i kuchnię włoską oraz 
mieli okazję do porozumie-
wania się w obcym języku. 
Żywą lekcję historii  

przeżyliśmy również pod-
czas przepięknej akademii 
z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości. Cały 
spektakl ożywiała sceneria 
rodem z „Wesela” Wy-
spiańskiego. Nasi ucznio-
wie zaprezentowali się 
wówczas w przepięknych 
strojach szlacheckich. Treść 
inscenizacji, oprawa mu-
zyczna, scenografia czy 
prezentowane tańce prze-
niosły nas w klimat daw-
nych czasów i pozwoliły na 
przypomnienie historii na-
szej ojczyzny. 

Dla miłośników nauk ści-
słych niezapomnianym wy-
darzeniem był zapewne 
Festiwal Nauki zrealizo-
wany w ramach projektu 
„Drugiego takiego nauka ze 
świecą może szukać –  
Ignacy Łukasiewicz od-
krywca i filantrop”.  Mie-
liśmy okazję zobaczyć  
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Jak ten czas leci…
SP nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

Drużyna św. Piotra - Zwycięzcy Międzypokoleniowego Turnieju o Słynnych  
Polskich Naukowcach / fot. facebook szkoły

18 listopada w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym  
w Waplewie odbył się 
Przedszkolny Gminny Tur-
niej Wiedzy o Polsce "Ko-
cham Cię Polsko" - Waple-
wo 2022. Zorganizowany 
był on w ramach między-
narodowego projektu "Pięk-
na nasza Polska cała", któ-
rego głównym celem jest 
kształtowanie postaw pat-
riotycznych wśród najmłod-
szych, uwrażliwienie ich na 
piękno, folklor i tradycje 
Polski oraz kształtowanie 
tożsamości narodowej. Tur-
niej objęty został honoro-
wym patronatem burmistrza 
Olsztynka pana Roberta  
Waraksy, który zaszczycił 
nas swoją obecnością, za 
co bardzo dziękujemy. 

Nasza placówka gościła 
przedstawicieli przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych 
z całej gminy: Przedszkola 
ze Szkoły Podstawowej  

nr 2 im. rtm. Witolda Pi-
leckiego w Olsztynku, 
Przedszkola ze Szkoły  
Podstawowej nr 1 im. Nob-
listów Polskich w Olsztyn-

ku, Przedszkola Miejskiego 
w Olsztynku, Przedszkola 
przy Szkole Podstawowej 
im. Erwina Kruka w El-
gnówku. Gospodarzami uro-

czystości było Przedszkole 
w Waplewie, które repre-
zentowały połączone siły 
grup Misie i Skrzaty. 

Nasze zaproszenie przyjęli 
również pan Jerzy Głowacz 
- radny z Waplewa, pan Ma-
riusz Szczyglak - sołtys  
Waplewa oraz wychowaw-
czynie zawodników biorą-
cych udział w turnieju.  

Na początku wszystkich 
zebranych gości powitał pan 
dyrektor Piotr Kolek. Na-
stępnie pan burmistrz do-
konał oficjalnego otwarcia 
turnieju. Mogły więc roz-
począć się turniejowe zma-
gania. Uczestnicy wykazali 
się ogromną wiedzą i umie-
jętnościami pracy w gru-
pach. Dzieci odpowiadały 
na pytania dotyczące Polski, 
symboli narodowych, le-
gend, baśni i literatury dzie-
cięcej. Wykonywały zadania 
z elementami kodowania, 
brały również udział w za-
bawach zręcznościowych, 
ruchowych i muzycznych, 
a także tworzyły sensorycz-
ną mapę Polski. 

Nasi goście czuwali nad 
poprawnością wykonywa-
nych zadań i wszyscy zgod-
nie przyznali uczestnikom 

równorzędne pierwsze miej-
sce. Bardzo dziękujemy bur-
mistrzowi Olsztynka, panu 
Robertowi Waraksie, za 
ufundowanie statuetek i me-
dali naszym uczestnikom. 

Firmie OCTIM oraz Tym-
bark Olsztynek składamy 
serdeczne podziękowania 
za udział w akcji "Dobre, 
bo polskie", mającej na celu 
zaprezentowanie najbardziej 
znanych polskich produk-
tów wytworzonych przez 
lokalnych producentów oraz 
przekazanie ich uczestnikom 
turnieju. 

Wszystkim obecnym bar-
dzo dziękujemy za przyby-
cie i wspólną zabawę. 
Ogromnie cieszymy się  
z Waszej obecności. Mamy 
nadzieję, że wspólnie spę-
dzony czas na długo zosta-
nie w Waszej pamięci. 
Wszystkim biorącym udział 
gratulujemy odwagi, a także 
posiadanych wiadomości  
i umiejętności.  

 
Do zobaczenia na następ-

nym Przedszkolnym Gmin-
nym Turnieju Wiedzy o Pol-
sce "Kocham Cię Polsko". 

 
AGNIESZKA WAŚK 

„Kocham Cię Polsko” 
Przedszkolny Gminny Turniej Wiedzy o Polsce 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie

►

fot. K. Chmielewska
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Z ŻYCIA SZKOŁY

W Przedszkolu Miejskim  
w Olsztynku po raz kolejny mie-
liśmy okazję podziwiać występ 
teatralny rodziców naszych przed-
szkolaków. Tym razem niespo-
dzianką było przedstawienie  
pt. „Kopciuszek” przygotowane  
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Postaci z Bajek. 

 
Święto to ustanowiono w rocznicę 

urodzin Walta Disneya, jednego  
z najpopularniejszych autorów ani-
mowanych bajek dla dzieci. Jest to 
wspaniała inicjatywa zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. Bajki są 
świetnym pomostem do wspólnej 
zabawy między pokoleniami oraz 
wspaniałą okazją do rozwijania 
dziecięcej wyobraźni, pamięci, zdo-
bywania wiedzy na różne tematy, 
poznawania nowych słów i kształ-
towania właściwych postaw mo-
ralnych. 

 
4 listopada przedszkolna sala ru-

chowa zamieniła się w piękną scenę 
teatralną. Kiedy wszyscy zasiedli 
na widowni, rozpoczęto spektakl. 

W zabawny sposób przedstawiono 
historię Kopciuszka, dziewczyny, 
która była upokarzana i wykorzy-
stywana przez macochę i jej dwie 
córki. Kopciuszek nie przestała 
wierzyć w swoje marzenia. Z po-
mocą  dobrej wróżki i myszek jej 
sumienność, dobroć i pokora zostały 
wynagrodzone. Jej sen zrealizował 
się, dziewczyna została żoną księcia 
i zamieszkała w zamku. Z bajki 
płynie odwieczna prawda, że nie 

wolno rezygnować ze swoich ma-
rzeń oraz poniżać drugiego czło-
wieka.  

Wszystkie dzieci obejrzały przed-
stawienie z zapartym tchem. Gra 
aktorska rodziców wzbudziła wśród 
najmłodszej publiczności duży po-
dziw, która nagrodziła ich gromkimi 
brawami. Dyrektor Barbara Ster-
nicka serdecznie podziękowała ro-
dzicom za wielkie zaangażowanie 
i poświęcony czas. Pogratulowała  
odwagi, wytrwałości podczas prób 
i pokonania tremy oraz życzyła 
dalszych sukcesów. Na zakończenie 
wręczyła wszystkim rodzicom po-
dziękowania za udział w przedsta-
wieniu. 

W przedstawieniu udział wzięli: 
Kopciuszek – Olga Zembrzuska 
Książę – Krzysztof Grajek 
Macocha – Edyta Płoska 
Córka 1 – Beata Ilinicz 
Córka 2 – Iwona Szulc 
Trębacz – Justyna Maraszek 
Rycerz 1 – Krzysztof Stankiewicz 
Rycerz 2 – Mariusz Rósoł 
Wróżka – Aleksandra Szymańska 
Mysz 1 – Nina Salwin 
Mysz 2 – Sylwia Kowalska 
Dama 1 – Klaudia Maksimczyk 
Dama 2 – Paulina Giranowska 
Statysta – Zygmunt Szymański 

 
Spektakle teatralne przygoto- 

wywane przez rodziców stały się 

u nas pewną tradycją. Próby zbliżają 
do siebie rodziców. Dzieci natomiast 
odczuwają radość, gdy widzą, że 
ich rodzice wcielają się w role akto-
rów. 

Serdecznie dziękujemy rodzicom 
za wspaniałą inicjatywę, przepiękny 
występ i dużo radości. Podzięko-
wania należą się również wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do 
powstania tego przedsięwzięcia,  
tj. Hannie Płoskiej, Lidii Zakrzew-
skiej, Dariuszowi Malinowskiemu, 
Karolinie Nowackiej. 

Zachęcamy do obejrzenia przed-
stawienia: https://youtu.be/nKX 
21al0w7U 

ANNA WACHOWSKA 

Rodzice - Dzieciom w przedstawieniu pt. „Kopciuszek” 
Przedszkole Miejskie w Olsztynku

szereg eksperymentów  
z dziedziny fizyki i chemii. 
Byliśmy pełni podziwu dla 
poziomu wiedzy naszych 
starszych kolegów. Termi-
nologia, obycie z przy- 
rządami laboratoryjnymi, 
umiejętność prezentowania 
doświadczeń - to wszystko 
uczniów bardzo zacieka-
wiło. Finał projektu to Tur-
niej Międzypokoleniowy, 
podczas którego dzieliliśmy 
się wiedzą o słynnych pol-
skich naukowcach. Oprócz 
Łukasiewicza, Kopernika, 
Skłodowskiej poznaliśmy 
sylwetki i zasługi dla ludz-
kości takich postaci, jak: 
Władysław Sierpiński, Ka-
zimierz Funk czy Jan Czo-
chralski. Udział w turnieju 
z pewnością pozwolił nam 

na pogłębienie wiedzy  
o słynnych Polakach i za-
chęcił do szerszego poz-
nania  biografii polskich 
naukowców. 

Dzięki realizowanemu  
w naszej szkole projektowi 
„Czym skorupka za młodu 
nasiąknie” nasi uczniowie 
mieli okazję uczestniczenia 
m.in. w zajęciach kaligra-
ficznych, podczas których 
nie tylko ćwiczyli technikę 
pięknego pisma, ale rów-
nież uczyli się staropol-
skiego druku. Brali także 
udział w zajęciach kuli- 
narnych, poznając tajniki 
kuchni staropolskiej i przy-
rządzając pyszne potrawy. 
W ramach projektu odbyły 
się również zajęcia z survi-
valu, wizyta w stadninie 

koni i w strzelnicy. Wśród 
uczniów stworzono rów-
nież grupę rekonstrukcyjną, 
która w znakomity sposób 
pomaga nam wszystkim 
przenosić się do dawnych 
czasów. Zajęcia projektowe 
cieszyły się ogromnym  
zainteresowaniem wśród 
uczniów i stały się okazją 
do poznania kultury i his-
torii Polski.  

Wymieniając najważniej-
sze wydarzenia w naszej 
szkole, koniecznie trzeba  
przypomnieć Szkolne Mi-
strzostwa w Lekkiej Atle-
tyce. Uczniowie klas IV-
VIII mieli możliwość 
zmierzenia się w różnych 
konkurencjach. Zaprezen-
towali swoje umiejętności 
w skoku w dal, rzucie pi-

łeczką palantową, piłką le-
karską. Pokazali wspaniałą 
technikę i wytrzymałość  
w biegach krótko i długo-
dystansowych. Dzień olim-
piady był niesamowitym 
wydarzeniem, które wyło-
niło najlepszych sportow-
ców oraz najbardziej uta-
lentowaną klasę. Każdy  
z nas zdaje sobie sprawę, 
jak wiele korzyści dla zdro-
wia dają lekcje wychowa-
nia fizycznego. Dbałość  
o zdrowie, usprawnianie 
sylwetki, jak również ele-
menty rywalizacji sprawiły, 
że z wielkim entuzjazmem 
czekamy na wiosenne roz-
grywki.  

Nie sposób wymienić 
wszystkich akcji szkolnych, 
międzyszkolnych i ogólno-

polskich, w których już 
mieliśmy okazję wziąć 
udział w tym roku szkol-
nym. Szereg konkursów, 
wyjazdów klasowych, akcji 
organizowanych przez Sa-
morząd Uczniowski czy 
Szkolne Koło Wolontariu-
sza, udział w przedstawie-
niach, audycjach muzycz-
nych, spektaklach teatral- 
nych czy wizyty zaproszo-
nych gości w ramach spot-
kania z zawodem. Wszyst-
kie te działania „umilają” 
nam dni w szkole i spra-
wiają, że czas upływa  
w szalonym tempie. Nie 
obejrzymy się, a za nami 
półrocze. A potem… a po-
tem już zacznie się odlicza-
nie! MAŁGORZATA  

SZELUGOWSKA 

►
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Jednym z prioryteto- 
wych zadań edukacji prze- 
dszkolnej jest kształtowa-
nie w młodym człowie- 
ku postaw patriotycznych  
i przynależności do Ojczyz-
ny. Od najmłodszych lat na-
sze przedszkolaki poznają 
symbole narodowe i historię 
swojego kraju. Uczą się 
godnie reprezentować barwy 
ojczyste, pielęgnować tra-
dycję, z szacunkiem odda-
wać cześć tym, którzy po-
święcili życie za naszą wol-
ność, za niepodległą Pol-
skę. 

Rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości uczci-
liśmy w sposób szczególny. 
We wszystkich salach i na 
korytarzach pojawiły się 
patriotyczne dekoracje. 
Wszystkie grupy aktywnie 
realizowały program edu-
kacji patriotycznej: „Kto Ty 
jesteś? – Polak mały. Jestem 
przedszkolakiem, lat nie-
wiele mam o Święcie  
Niepodległości opowiem 
Wam.” Nauczycielki prze-
prowadzały pogadanki te-
matyczne, dzieci wykony-
wały flagi, godła i kotyliony, 
oglądały film edukacyjny 
„Symbole Polski”. Odbył 

się również Gminny Kon-
kurs Plastyczny pod hasłem 
„104 Rocznica Odzyskania 
Niepodległości”. Finalnym 
wydarzeniem wszystkich 
podjętych działań była uro-
czystość z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległo-
ści, która odbyła się 9 lis-
topada. 

Na uroczystą akademię 
przybyli: Przewodniczący 
Rady Miejskiej Pan Andrzej 
Wojda, Przewodnicząca  
Komisji Spraw Społecz-
nych Pani Alicja Woźnicka, 
Skarbnik Miasta Pani Marta 
Gola, Radny Rady Miejskiej 

Pan Rafał Draszek, Dyrektor 
Zespołu Administracji Szkół 
i Przedszkoli Pan Mirosław 
Obrębski, Przewodnicząca 
Rady Rodziców Pani Ag-
nieszka Tomaszewska oraz 
rodzice dzieci 6-letnich. 

Po wprowadzeniu pocztu 
flagowego i odśpiewaniu 
przez wszystkich Mazur- 
ka Dąbrowskiego, Dyrektor 
Przedszkola Miejskiego  
w Olsztynku – Pani Barba-
ra Sternicka powitała 
wszystkich obecnych. Dzie-
ci przedstawiły okoliczno-
ściowy program słowno-
muzyczny. Uroczystości 

rozpoczął przedszkolny ze-
spół „Pofajdoczki”, który 
wystąpił w pięknych stro-
jach i zaprezentował taniec 
narodowy polonez. Następ-
nie dzieci z grup starszych 
i młodszych recytowały 
wiersze patriotyczne, śpie-
wały piosenki: „Symbole 
Polski”, „Rozkwitały pąki 
białych róż”, „Piosenka Ma-
łego Patrioty”. Grupa V za-
prezentowała taniec „Kra-
kowiaczek”, zaś grupa IV 
wystąpiła w tańcu „Dla bia-
ło-czerwonej”. Nie zabrakło 
również wspólnej recytacji 
wiersza „Katechizm Pol-

skiego Dziecka” oraz wy-
jątkowego pokazu biało-
czerwonej  mody. 

Piękna uroczystość, nie-
samowite talenty dzieci  
i wysoki poziom prezentacji 
zachwycił wszystkich ze-
branych. Gratulacjom i okla-
skom nie było końca. 

Zwieńczeniem tego dnia 
była niespodzianka przygo-
towana przez rodziców. Pat-
riotyczne słodkości, torty, 
ciasta i ciasteczka, które 
można było podziwiać tuż 
przed akademią, w drodze 
na salę ruchową. 

Narodowe Święto Niepo-
dległości oraz przygotowa-
nia do niego, stało się bardzo 
radosnym czasem w naszym 
przedszkolu i mamy nadzie-
ję, że zapadnie ono w pa-
mięci naszych „Małych Po-
laków”. Dzięki udziałowi 
w tego typu zajęciach, spot-
kaniach i uroczystościach 
nasze dzieci uczą się pat-
riotyzmu. Kształtują swoje 
przywiązanie do Ojczyzny, 
poznają miejsca pamięci 
związane z tradycją i historią 
naszego miasta – naszej ma-
łej Ojczyzny. 

HANNA PŁOSKA 
KAROLINA NOWACKA 

Narodowe Święto Niepodległości w Przedszkolu 
Przedszkole Miejskie w Olsztynku

Obchody Dnia Papieskie-
go na stałe związały się  
z niedzielą poprzedzającą 
16 października, dzień wy-
boru Karola Wojtyły na Sto-
licę Piotrową. Podczas Dnia 
Papieskiego pochylamy się 
co roku nad jednym z aspek-
tów nauczania Jana Pawła 
II. Zgłębiając to, co mówił 
do nas  nasz Wielki Rodak, 
przypominamy sobie jego 
niezwykłe życie i dzięku-
jemy Bogu za jego osobę. 
Tegoroczne hasło:  „Blask 
Prawdy” (Veritatis Splendor) 
- to pierwsze słowa i zara-
zem tytuł dziesiątej ency-
kliki papieża Jana Pawła II, 
ogłoszonej 6 sierpnia 1993 
roku. My, uczniowie i nau-
czyciele Szkoły Podsta- 
wowej im. Jana Pawła II  

w Waplewie pamiętamy  
i jesteśmy wierni naukom, 
które głosił Ojciec Święty.  

20 października 2022r.  
w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Waplewie od-

był się uroczysty apel  
z okazji XXII Dnia Papie-
skiego. Naszą uroczystość 
uświetniła swoją obecnością 
Przewodnicząca Komisji 
Spraw Społecznych w Olsz-

tynku - Pani Alicja Woź-
nicka, którą przywitał  
dyrektor Piotr Kolek. Na  
początku odśpiewaliśmy 
wspólnie „Barkę”- ukocha-
ną pieśń naszego patrona. 
Podczas akademii wystąpili 
uczniowie ubrani na biało, 
żółto i niebiesko. Ich stroje 
symbolizowały trzy warto-
ści: Prawdę, Miłość i Wol-
ność. Pojęcia te najczęściej 
przewijają się w encyklice 
„Veritatis splendor”.  W jaki 
sposób szukać nieustannie 
tych wartości, pokazali nam 
duchowi przewodnicy, pat-
roni dzieci i młodzieży,  któ-
rych sylwetki zostały przy-
pomniane. Św. Stanisław 
Kostka, św. Tarsycjusz i bł. 
Carlo Acutis  uświadomili 
nam, że do bycia szczęśli-
wym potrzeba troski o praw-
dę, walki o wolność i życia 
w miłości. Na zakończenie 
zabrał głos Pan dyrektor, 
który podziękował gościom 
za przybycie, a społeczności 

za przygotowanie montażu 
słowno-muzycznego. Nasz 
gość, Pani Alicja Woźnicka 
nie ukrywała wzruszenia. 
Skierowała wiele ciepłych 
słów pod adresem ucz- 
niów, pedagogów i dyrek-
cji. Stwierdziła, że zawsze  
z przyjemnością odwiedza 
naszą szkołę.  

Z pewnością udział w tej 
uroczystości przybliżył nam 
treść i ideę tegorocznego 
Dnia Papieskiego. To, co 
usłyszeliśmy, na długo za-
gości w naszych sercach  
i  pamięci. Uroczystość stała 
się dla nas zaproszeniem 
do podążania drogą prawdy, 
miłości i wolności, którą 
święty Jan Paweł II wy-
trwale nam wskazywał.  

Ojcze Święty, dziękujemy 
za świadectwo Twojego ży-
cia, za Twoje słowa, które 
nas dzisiaj umacniają i wno-
szą do serc pokój i nadzie-
ję. 

MARZENA OBUCHOWICZ 

XXII Dzień Papieski 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie

Z ŻYCIA SZKOŁY
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Szkoła  to miejsce, w któ-
rym dzieci zdobywają wie-
dzę. Ale nie tylko,  również  
umiejętności emocjonalne, 
społeczne i fizyczne. Szkoła 
Podstawowa Stowarzysze-
nia Przyjaciół Szkół Kato-
lickich im. św. Jana Pawła 
II dba o wszechstronny roz-
wój dziecka.  

Od tego roku szkolnego  
w klasach I-III uczniowie  
w sposób szczególny zdo-
bywają i rozwijają swoje 
kompetencje matematyczne,  
poprzez uczestnictwo w do-
datkowych zajęciach z pro-
gramowania, kodowania oraz 
rozumienia matematycznego. 
Odpowiadając na potrzeby 
dzisiejszego świata (związane 
z nowymi technologiami IC) 
już od najmłodszych klas 
uczniowie naszej szkoły 
wchodzą w świat kodowania 
i programowania. Dbając  

o rozwój intelektualny na-
szych podopiecznych zapew-
niamy również edukację 
przez szachy, która pozy-
tywnie wpływa na doskona-
lenie umiejętności matema-
tycznych oraz logicznego 
myślenia. Wiemy, jak ważne 
w klasach I-III jest ruch, 
działanie i aktywizowanie. 
Nasi uczniowie biorą udział 
w różnych warsztatach. 
Ostatnio były to zajęcia: “Je-
sień z gliną”, w których 
mogli doskonalić małą mo-
torykę, stymulację dotykową, 
czuć sprawczość i cieszyć 
się z osiągniętego rezultatu 
swojej pracy. W klasie III 
realizowana jest innowacja 
pedagogiczna “Europa i ja”, 
w której poprzez zabawę 
uczniowie poznają wybrany 
przez siebie kraj – wybrano   
Włochy. W ramach innowacji  
realizujemy 9 zadań.   

Klasa I realizuje projekt 
edukacyjny „Cztery pory 
roku w mojej miejscowo-
ści”. Klasa II uczestniczy  
w specjalnym programie 
„Komunikacja bez prze-
mocy, czyli słów kilka  
o szakalu i żyrafie”. 

Dobra zabawa to podstawa 
do spędzenia czasu na inte-
gracji i rozwoju społecznym. 
Ostatnio wspaniałą okazją 
był dzień Wszystkich Świę-
tych. Uczniowie naszej szko-
ły, przebrani za świętych, 
prezentowali swoje sylwetki 
na specjalnie przygotowanym 
wybiegu. Dzięki temu mog-
liśmy bliżej poznać historię 
życia wielu błogosławionych 
i świętych. Później wspólnie 
się bawiliśmy. Szkoła Ka-
tolicka, to również troska  
o rozwój duchowy. W ra-
mach formacji opiekunowie  
wraz uczniami wybrali się 

w październiku do Gietrz-
wałdu, by spędzić czas na 
modlitwie i zabawie. Wzięli 
udział w Szkolnej Mszy św., 
różańcu oraz  grze terenowej 
ulicami Gietrzwałdu, zwią-
zanej z postacią Mikołaja 
Kopernika. Uczestniczymy 
w naszych szkolnych  pierw-
szo piątkowych Mszach 

Świętych o godzinie 8:00, 
na które serdecznie zapra-
szamy. Dbanie o wszech-
stronny rozwój dziecka to 
nasze zadanie ! 

W „katoliku”rok szkol-
ny mija szybko, pracowicie  
i wesoło 

 
KAMILA PIOTROWSKA

Mała szkoła – duże możliwości… 
Katolicka Szkoła Podstawowa w Olsztynku
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Głównym zadaniem szko-
ły jest nauczyć. Ale przecież 
nie samą nauką człowiek 
żyje . Przekonują się o tym 
uczniowie Szkoły Podsta-
wowej SPSK im. św. Jana 
Pawła II w Olsztynku. 

 
Wspaniała październikowa 

pogoda zachęcała do wyjścia 
ze szkolnych murów i sko-
rzystania z pięknej aury. 
Dzięki zaangażowaniu   
Miejskiego Domu Kultury  
w Olsztynku, uczniowie klas 
IV - VIII aktywnie spędzili 

pewne październikowe po-
południe na wypoczynku, 
grach i zabawach na plaży 
miejskiej, przy akompania-
mencie dobrej muzyki. Ak-
tywny wypoczynek zakoń-
czył się ogniskiem z kieł-
baskami. Była „pyszna” za-
bawa. 

 Kilka dni później starsza 
młodzież reprezentowała 
naszą szkołę w akcji Naro-
dowe Czytanie “Ballad  
i romansów” Adama Mi-
ckiewicza. Wrażliwi na 
piękno dzieł wieszcza naro-

dowego, wystąpiliśmy z bal-
ladą “Świteź”. 

Nasza placówka angażuje 
się w pomoc potrzebującym. 
W październiku odbył się 
charytatywny kiermasz,  
z którego dochód został 
przeznaczony na leczenie 
małej Zuzi - mieszkanki nas-
zego województwa. Godne 
pochwały jest to, że zaanga-
żował się każdy uczeń, ro-
dzic, nauczyciel i pracownik. 
Każdy dołożył swoją ce-
giełkę. Pokazaliśmy, że ma-
my czułe serca. 

Wiemy, że pomaganie to 
nie jest jednorazowa akcja. 
Dlatego  prężnie działa wo-
lontariat, prowadzony przez 
Panią Kamilę oraz grupę  
pracowitej i wrażliwej  mło-
dzieży, która aktualnie pro-
wadzi zbiórkę na rzecz dzieci 
z Hospicjum w Olsztynie. 

Jesteśmy Polakami i pa-
triotami, więc z dumą 
wzięliśmy udział w narodo-
wej akcji #SzkołaDoHym-
nu. 11.XI o godzinie 11.11 
wspaniale przygotowani, 
zaśpiewaliśmy “Mazurka 

Dąbrowskiego” oraz wzię-
liśmy udział w uroczystych 
obchodach Święta niepodle-
głości w naszym mieście. 

Kto powiedział, że lekcja 
historii musi być nudna? 
Życie i kulturę średniowiecza 
mogliśmy zobaczyć na żywo. 
Dzięki lekcji  przeprowad-
zonej przez grupę artystyczną  
“Rekonstrukto”  poznaliś-
my kodeks rycerski, zbroję  
i średniowieczne obyczaje.  

Zaczynamy właśnie udział 
w ogólnopolskim projekcie 

sportowym „Sportowa 
pasja”, bo w zdrowym ciele 
- zdrowy duch! 

Pracowity listopad zakoń-
czył się wycieczkami inte-
grującymi klasy oraz dy-
skoteką andrzejkową. 

Szkolna codzienność: uczy-
my się, bawimy, pomagamy, 
spędzamy wspólnie czas... 

Szkolna nuda i marazm? 
Nigdy w życiu! Nie w „ka-
toliku”! 
 

MAJA TABACZYŃSKA 

„ECHO” z katolika   
Katolicka Szkoła Podstawowa w Olsztynku
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Inauguracja roku  
akademickiego 2022/2023 
Październik to czas powrotów 

wszystkich studentów w uczelniane 
ławy. Również i my, Słuchacze UTW 
w Olsztynku zainaugurowaliśmy 
nowy rok akademicki konferencją 
„Podniesienie świadomości społecz-
nej dotyczącej sytuacji i miejsca se-
niorów w społeczeństwie”. 

Konferencję zorganizowano ze 
środków budżetu  Gminy Olsztynek, 
w ramach realizacji zadań wydzie-
lonych do realizacji organizacjom 
pozarządowym. Prowadząca spot-
kanie Lucyna Łukaszewicz przed-
stawiła gości, którzy przyjęli nasze 
zaproszenie. A byli to: pracownik 
Biura Dialogu Społecznego i Pożytku 
Publicznego Ewa Sapka -Pawliczak, 
rzecznik Praw Osób Starszych  Sta-
nisław  Brzozowski z Federacji Fosa,  
dr  Katarzyna Białobrzeska UWM 
Katedra Pedagogiki Społecznej  
i Metodologii Badań Edukacyjnych, 
członek Społecznej Rady Seniorów 
Województwa Warmińsko -Mazur-
skiego jako przedstawicielka powiatu 
olsztyńskiego Jadwiga Lipska, a lo-
kalnie prezes Stowarzyszenia Osób 
Starszych i Niepełnosprawnych „Ra-
zem”, Radę Miejską reprezentowała 
Alicja Woźnicka. W związku z wy-
jazdem pana burmistrza poza Olszty-
nek była z nami jego przedstawicielka 
pani Agnieszka Tomaszewska. Gmin-
ne Centrum Zdrowia reprezentowała 
dyrektor Dorota Gruszczyńska, Dom 
Kultury Katarzyna Waluk oraz kie-
rownik Dziennego Domu „Senior”.   

Przybyli goście złożyli seniorom 
życzenia, aby nowy rok akademicki 
przyniósł pomyślność, zadowolenie 
z założonych zamierzeń, a jesień 
życia była piękna, radosna i twórcza.                                

Wykład, który przedstawiła dr Bia-
łobrzeska dotyczył aktywności se-
niorów i barier w jej realizacji. Okres 
„jesieni życia” to jeden z etapów 
naszej egzystencji. Należy zastanowić 
się jak to jest z tą aktywnością se-
niorów i dlaczego nie wszyscy jes-
teśmy aktywni. Uważa się, że jeżeli 
w poprzedniej fazie życia nie wy-
kazywaliśmy się aktywnością, to 
jako seniorzy też będziemy od niej 
stronić. A szkoda, bo każdy rodzaj 
aktywności to taki eliksir, który przy-
czynia się do spowolnienia procesu 
starzenia. Zostaliśmy poinformowani 
o różnych teoriach aktywności i ro-
dzajach postaw seniorów w podejściu 
do starości z naukowego punktu wi-
dzenia. Na aktywność seniorów ma 
wpływ płeć. Okazuje się, że to ko-

biety częściej angażują się w dzia-
łalność stowarzyszeń, mają większą 
łatwość w podejmowaniu nowych 
ról. Nie bez znaczenia są czynniki 
związane ze środowiskiem, stan zdro-
wia seniorów, warunki bytowe, miejs-
ce zamieszkania, a także jakość róż-
nych instytucji i pozainstytucjonal-
nych stowarzyszeń. 

W dalszej części wykładu poruszone 
zostały bariery, które przeszkadzają 
lub utrudniają seniorom aktywność. 
W kolejnej części konferencji wykład 
wygłosił społeczny Rzecznik Praw 
Osób Starszych pan Stanisław Brzo-
zowski. Przedstawił nam zadania ja-
kie należą do jego kompetencji. Opo-
wiedział też o problemach z jakimi 
borykają się seniorzy w naszym wo-
jewództwie. Dzięki jego staraniom 
udało się pomóc  wielu potrzebują-
cym. Wszystkich zainteresowanych  
zaprasza do kontaktu pod numerami 
telefonów 895 236 092 i 799 099 
862. 

Po przerwie odbył się panel dys-
kusyjny, do którego dr Białobrzeska 
zaprosiła Jadwigę Lipską, Stanisława 
Brzozowskiego, Emilię Nowicką  
i Alicję Woźnicką. Dyskutowano  
o tym, z jakimi barierami spotykają 
się olsztyneccy seniorzy, a także 
jakie kanały komunikacji wypraco-
wać między stowarzyszeniami ist-
niejącymi na terenie gminy. Z dys-
kusji wypłynęło kilka wniosków. 
Mamy nadzieję, że przy współpracy 
różnych instytucji będą one realizo-
wane. Pomysłodawczynią konferencji 
była Krystyna Perkowska była prezes 
naszego Stowarzyszenia. Podzięko-
wania należą się również aktualnemu 
Zarządowi, który przyczynił się do 
tego wydarzenia. Po konferencji 
wszyscy zainteresowani mogli obej-
rzeć wystawę prac sekcji malarskiej, 
która udostępniona była w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Olsztynku. 

Szkolenie z obsługi telefonów 
We wrześniu w sali wykładowej 

olsztyneckiej wieży ciśnień odbyło 
się spotkanie organizacyjne pań chcą-
cych poszerzyć swoje umiejętności 
obsługi telefonów komórkowych. 

Na pierwszych zajęciach uczest-
niczki zgłaszały, czego chciałyby 
nauczyć się i z czym mają problemy 
przy obsłudze telefonów. Dotyczy 
to najczęściej wysyłania e-maili  
z załącznikami, zbiorowych SMS-
ów, wysyłania życzeń, BLIK – u, 
czy usuwania powiadomień e-maili 
oraz płatności telefonem. 

Kurs prowadzony przez panią Jo-
lantę Ponczkowską z Biblioteki Pub-
licznej i odbywa się raz w tygodniu. 
Bardzo nas cieszy taka forma nauki. 
Przyniesie nam ona większy komfort 
i poczucie bezpieczeństwa w sieci. 

 
Zajęcia gimnastyczne 
Od połowy września ruszyły zajęcia 

gimnastyczne. Zorganizowano dwie 
grupy – osoby, które czują się dość 
sprawnie fizycznie zapraszamy  
w środy i piątki na godzinę 16.30 
do MDK w Olsztynku. Zajęcia pro-
wadzi Trenerka Kobiet – Katarzyna 
Kowalewicz. 

Do drugiej grupy (mających ogra-
niczenia zdrowotne) zapraszamy we 
wtorki i czwartki na godzinę 12.45 
do sali gimnastycznej przy SP nr 1. 
Gimnastykę prowadzi Janina Berek. 
Zainteresowanych zapraszamy. 

 
Spotkanie integracyjne 
Na początku października w ramach 

projektu dofinansowanego przez 
Gminę Olsztynek Zarząd UTW zor-
ganizował spotkanie integracyjne, 
w którym brało udział 32 członków 
naszego Stowarzyszenia. 

Dzięki przychylności pani dyrektor 
Domu Kultury spotkanie odbyło się 
w sali widowiskowej. Oprawą mu-
zyczną zajmowała się koleżanka 
Urszula Pawelczak. Niezapomnia-
nymi przebojami przeplatanymi wią-
zanką melodii włoskich porwała 
wszystkich do tańca. Zabawa była 
bardzo udana. 

 
Święto Niepodległości 
Delegacja naszego Uniwersytetu 

wzięła udział w gminnych obchodach 
Święta Niepodległości. Uczestniczy-
liśmy w Nabożeństwie za Ojczyznę. 
Następnie złożyliśmy kwiaty pod 
pomnikiem Orła Białego oraz uczest-
niczyliśmy w części artystycznej. 

 
Przemoc wobec osób  
starszych – uwarunkowania  
społeczno-kulturalne 
Jesień życia to czas kiedy Seniorzy 

mogą cieszyć się odpoczynkiem, 
przyjemnościami. Mogą realizować 
swoje pasje, na które zwykle brako-
wało czasu, kiedy byli czynni za-
wodowo. Ale to też czas, kiedy po-
jawiają się choroby, częściej muszą 
korzystać  z pomocy bliskich. Za-
pracowani młodzi nie zawsze szybko 
i chętnie udzielają im pomocy. Do-
chodzi do nieporozumień, braku em-
patii. Pojawiają się przejawy agresji, 

    Wiadomości z  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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o której Seniorzy nie mówią, bo 
zwyczajnie się wstydzą.                                

10 listopada Słuchaczki UTW miały 
możliwość wzięcia udziału w szko-
leniu na temat „Przemoc wobec osób 
starszych - uwarunkowania społecz-
no-kulturalne”. Dziękujemy kierow-
nictwu MOPS-u za zaproszenie. 
Szkolenie prowadzili dwaj radcy 
prawni. W pierwszej części mecenas 
Andrzej Kurowski, prezes Zarządu 
Olsztyńskiego Stowarzyszenia Po-
mocy Telefonicznej przedstawił różne 
rodzaje przemocy, jej symptomy.  
Nakreślił także proces wiktymizacji 
starszych. Poinformował jak i gdzie 
szukać pomocy. 

W części drugiej Krzysztof Śmia-
rowski, radca prawny i wolontariusz 
Telefonu Zaufania przedstawił aspek-
ty prawne wobec przemocy osób 
starszych. Objaśnił, czym jest ochrona 
dóbr osobistych, oświadczenie woli, 
czym jest groźba. Sporo uwagi po-
święcił tematowi darowizny, a także 
jakie są rodzaje testamentów i jakie 
muszą być spełnione warunki, żeby 
testament był ważny.              

Jeżeli czujesz się samotny i nie-
szczęśliwy, straciłeś ochotę do dal-
szego życia, walczysz z uzależnie-
niem, masz problem i nie wiesz do 
kogo się zwrócić Zadzwoń Do Te-
lefonu Zaufania 19288, 89 5270000.  
Przez całą dobę czeka na Ciebie dy-
żurny. Wolontariusze niosą pomoc 
ludziom, którzy są w kryzysie. 

 
Rozwijanie pasji  
i zainteresowań seniorów 
18 listopada odbyła się jednodniowa 

wycieczka do Malborka i Elbląga, 
w której udział wzięło 30 osób z na-
szego uniwersytetu. Wyjazd został 
zrealizowany w ramach projektu 
„Rozwijanie pasji i zainteresowań 
seniorów” dofinansowany z budżetu 
Gminy Olsztynek. W dwóch 15 oso-
bowych grupach poznawaliśmy his-
torię zamku opowiadaną przez panie 
przewodniczki, podziwialiśmy po-
mysłowość średniowiecznych bu-
downiczych, oglądaliśmy ciekawy  
i dość innowacyjny jak na tamte 
czasy system ogrzewania. Muzeum 
Zamkowe oferuje wiele atrakcji dla 
zwiedzających, w tym wystawy  
z bursztynu, wyroby z porcelany  
i rzemiosła artystycznego, a także 
zamkową kuchnię i skarbiec. 

Następnie braliśmy udział w warsz-
tatach, gdzie jedna grupa poznawała 
sztukę układania mozaiki. Druga na-
tomiast uczyła się wykonywania wit-
raży ze szkła. 

Wyprawa do malborskiej warowni 
okazała się wspaniałą i niepowta-
rzalną lekcją historii. W tym miejscu 
poczuliśmy prawdziwą, średnio-
wieczną atmosferę. 

Potem przejechaliśmy do  Elbląga, 
gdzie jeszcze przed spektaklem teat-
ralnym był czas na kawę i coś słod-

kiego. Po tym udaliśmy się do Teatru 
im. Aleksandra Sewruka na jeden  
z najgłośniejszych musicali świata 
pt. „Cabaret” reż. Paweł Szkotak.  
Spektakl opowiada o nocnym życiu 
Berlina za drzwiami kabaretu Kit 
Kate, o miłości na tle nocnego klubu, 
w którym rodzi się burzliwy i na-
miętny związek. Brutalna, przed-
wojenna rzeczywistość w kontraście 
z głośną muzyką i tańcem zaprosiła 
nas do podróży w czasie lat trzy-
dziestych ubiegłego stulecia. 

Pobyt w Malborku i Elblągu oraz 
wiedza nabyta podczas wycieczki 
na długo pozostanie w naszej pa-
mięci. 

 
Wykład Bogumiła Kuźniewskiego  
o znaczeniu prasy lokalnej 
„Prasa lokalna i jej wpływ na bu-

dowanie społeczeństwa obywatel-
skiego” to wykład, który wygłosił 
mgr Bogumił Kuźniewski, emery-
towany nauczyciel historii i skarbnica 
wiedzy o Olsztynku i okolicach. 

Przełomową datą w historii miasta 
był 22 stycznia 1945 r. Tego dnia 
miasto zostało zajęte (bez walki) 
przez sowiecką armię. Jednak po 
dwóch tygodniach na rozkaz Stalina 
sowieci spalili je. Spłonęły m.in 
piękne kamieniczki, które okalały 
miejski rynek. 

Rozpoczęły się rządy sowieckiej 
komendantury, która przyczyniła się 
do straszliwego głodu. W poszuki-
waniu lepszego życia zaczęła tu na-
pływać ludność z różnych regionów, 
m.in z Polski centralnej(Mazowsza) 
i Wołynia. Duża grupa ludności po-
chodzenia ukraińskiego osiedliła się 
w okolicach Górowa Iławeckiego. 
Taki narodowościowy tygiel prowa-
dził do częstych konfliktów. 

Początki dla osiedleńców były trud-
ne, bo wielu z nich uważało, że zie-
mie, które zajęli zostaną im odebrane, 
a oni wrócą w swoje rodzinne stro-
ny. Budowanie więzi z miejscem,  
w którym mieszkali trwało przez 
wiele lat. 

W czasach komunistycznych nie 
istniała prasa lokalna, brak było nie-
zależności, a władza była z nadania 
partyjnego. W 1989 roku w Polsce 
skończył się komunizm. Transfor-
macja ustrojowa spowodowała duże 
ożywienie. Powstało wiele organizacji 
społeczno-kulturalnych. 

W 1992 roku z inicjatywy Jerzego 
Tytza powstała pierwsza, lokalna 
gazetka ALBO. Początkowo poja-
wiała się raz w miesiącu, teraz uka-
zuje się co dwa miesiące. Zmieniał 
się jej wygląd, cena, redaktorzy, ale 
niezmienne są tematy, które dotyczą 
gminy i jej mieszkańców. Rolą ga-
zetki jest informowanie mieszkańców 
o bieżących i aktualnych wydarze-
niach. 

To na łamach ALBO przeczytamy, 
co słychać w organizacjach poza-
rządowych, jak działa kultura i sport, 
jak pracuje burmistrz i rada miasta, 
z jakimi problemami zmagają się 
przedsiębiorcy w naszej gminie. 

Prasa lokalna integruje środowiska, 
wspiera lokalną kulturę, promuje 
„małą ojczyznę”. To dzięki niej bu-
dujemy społeczeństwo obywatel-
skie. 

Przemiany cywilizacyjne  
na Mazurach na przestrzeni  
wieków 
W tym zabieganym świecie nie 

często zastanawiamy się nad tym, 
jak zmieniało się życie ludzi, którzy 
zamieszkiwali ziemie, na których 
my żyjemy. Z czego utrzymywali 
swoje rodziny, jak wyglądały ich 
domostwa, czym zajmowali się  
w wolnym czasie. 

Na te i wiele innych pytań cieka-
wych odpowiedzi udzielał nam prof. 
dr hab. Stanisław Achremczyk. Temat 
wykładu dotyczył przemian cywili-
zacyjnych na Mazurach na przestrzeni 
wieków.                                           

Wykład odbył się w ramach reali-
zacji projektu dofinansowanego  
z budżetu gminy. Miło nam było 
gościć Seniorów z Dziennego Domu 
Senior +. 

 
„Sztuka kochania Polaków” 
Dnia 27 listopada grupa 37-oso-

bowa z naszego uniwersytetu wyje-
chała do Teatru im. St. Jaracza  
w Olsztynie na spektakl „Sztuka ko-
chania Polaków” (reżyseria – Joanna 
Drozda, scenariusz – Michał Wy-
bieralski). 

Spektakl sporo zawdzięcza Micha-
linie Wisłockiej, jednak nie ma tu 
mowy o powtórzeniu. Okazuje się, 
że w dziedzinie seksu jako naród 
mamy wyjątkowe osiągnięcia. Au-
torzy spektaklu znakomicie bawią 
się tematem tworząc brawurową  
komedię z głębszymi podtekstami, 
w istocie widzowie śmieją się z sa-
mych siebie. Główną rolę gra Barbara 
Prokopowicz, oprawę muzyczną 
stworzył Daniel Pigonski. 

Wyjazdy do teatru zawsze cieszą 
się dużym zainteresowaniem, po-
zwalają miło spędzić czas. 

 
       UTW OLSZTYNEK
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Cisza, której często doświadczamy, 
której często szukamy z różnych po-
wodów, jest po prostu przestrzenią 
bez dźwięków.  

Brak dźwięków to przeciwieństwo 
jednego głosu lub jego wielości.  
A wówczas stać się może ogłuszają-
cym hałasem. 

Krótka lub przedłużająca się cisza 
to również komunikat, bezsłowny 
znak czegoś, co już nastąpiło lub 
wkrótce nastąpi. 

Literatura inaczej „opowiada” 
ciszę. Jako częsty motyw wiersza, 
poematu, sonetu, impresji poetyckiej 
cisza przypomina obraz malarski. 
Aby o tym się przekonać, przenieśmy 
perspektywę postrzegania zjawiska 
ciszy do świata poezji Janiny Dobro-
wolskiej.  

Jak opisać ciszę, skoro wydaje się 
być czymś więcej niż tylko milcze-
niem? Takie pytanie pojawia się  
w listach poetki. I odpowiedź  
w postaci refleksji: „Rzadkie to 
chwile, kiedy hałas świata wstrzyma 
oddech i jednocześnie prądy powiet-
rza nie zderzą się z sobą. 

Wtedy świadomość nasza reaguje 
na panowanie ciszy, której absolutno-
ści nie da się z niczym porównać. 
Taka cisza jest na wskroś ciszą,  
a wszelkie przydawanie jej formy 
stopniowania – takiej jak głęboka, 
wielka, pozorna, głucha czy uderza-
jąca – mija się z celem, choć w su-
biektywnym odczuciu bywa taka.” 

(List z 3. października 2022 roku) 
 
Janina Dobrowolska szuka odpo-

wiednich słów, aby – tworząc utwór 
poetycki – ukazać różne „odsłony 
ciszy”. Umiejscawia ją w różnych za-
kątkach przyrody, ścianach domu, 
odkrywa też we wnętrzu człowieka. 
Pokazuje różne „oblicza” ciszy  
w pięknych miniaturach poetyckich.  

W krótkich obrazowych ujęciach 
zatytułowanych „Oblicza ciszy” (tom 
„Zacząć od nieba”) staje się ona 
dawną wazą, w której od wieków 
„lśniły myśli / Jak kryształ, gdy przy 
brzegu staliśmy / wpatrzeni w fiole-
towy aksamit wieczoru”. 

Cisza „ubrana” w ciepłą trzcin je-
ziornych muzykę sprawić może, iż na 
metaforycznej szali ważyć się będą 
dwa słowa. Przyjęte lub odrzucone. 
Niewypowiedziane, choć wyrażone 

Poezja otwarta na ciszę

OPLĄTANI POEZJĄ

►

gestem przytulenia czy pocałunku. Staną się wyznaniem 
miłości. Cisza temu sprzyja, bo „wiatr kwiaty ciszy zry-
wał / strąciwszy wpierw z drzew smagłych niepokój je-
sienny”. 

Liryczna poezja w czystej postaci! Poetka wyczaro-
wała w miniaturach także ciszę o obliczu marzycielki.  
I romantyczną scenę, w której: „Przebiegły srebrne 
szepty i bezszmeru tchnienia / Wśród leśnych drzew  
w zielonym mroku zapodzianych. / Wszystko się tu złą-
czyło w akord nieprzerwany… Piliśmy słodycz ciszy – 
aż do upojenia”. 

Wyraźnie naznaczona erotyzmem scena jest pięknym 
obrazem słownym. Otwarta na ciszę poezja Janiny Do-
browolskiej, maluje słowami widoki z „kwiatami ciszy.” 

Odmienne oblicza ciszy kreśli poetka w sonecie LXX 
„Nie śpisz”. Panująca w milczących ścianach pokoju 
przyobleka owa cisza wyraz tęsknoty człowieka, potę-
guje jego ból w sytuacji opuszczenia lub zapomnienia. 
Słowa sonetu najlepiej oddają trudne chwile:  
 
„Nie śpisz… Gwiazdy Twych oczu płaczą bursztynowo 
I drżą szklanym bólem kalejdoskop mroku.  
W nawiasach ścian daremnie nasłuchujesz kroków; 
Bezkres szaro Cię objął, cisza drży matowo.” 
 
Obraz ciszy, niezwykle przejmujący, może się zmienić, 
jeśli osoba targana poczuciem osamotnienia, nie będzie 
swego stanu pogłębiać; jeśli potrafi skupić swoją uwagę 
na innej perspektywie. Takiej, w której optymistycznie 
zechce spojrzeć na wstający dzień:  
 
„Gdzieś w dali dzwon potężny bije kolorowo 
I błękit zza swawolnych śmieje się obłoków. 
Tam przestrzeń dla chwytnego rozciąga się wzroku 
I duch przenika zmysły, droga mknie różowo.” 
 
„Ach, usłysz dalekiego świata zawołanie, 
Zanim słońce utonie w swej krwi oceanie! 
I porzuć tę włóczęgę spojrzeń nadaremną, 
 
Niech myśl twa wyzwolona stanie się podniebną! 
Niech mrok bolesny w otchłań piekielną odpłynie, 
A zegar ku zielonej niech zmierza godzinie!”  
 

(z tomiku „Wołaj mnie, Kwiecie”) 
 

Poezja Janiny Dobrowolskiej otwarta jest na taką 
ciszę, o której Ravi Shankar (indyjski guru jogi, filan-
trop i naukowiec) powiedział: 

„Wewnętrzna cisza jest matką wszystkich talentów.” 
Dlatego poetka zauważa ciszę emanującą z obrazów 

mistrzów malarstwa europejskiego i polskiego. 
 
Oprócz niewątpliwych talentów twórcy to cisza, pa-

nująca w jego duszy i ścianach jego pracowni, sprzyja 
powstawaniu dzieła. Janina Dobrowolska opisuje wiele 
dzieł malarskich Johannesa Vermeera, między innymi 
słynny obraz „Nalewająca mleko”. Sonet z tomiku „Wy-
chodząc z burz” zaczyna się następującymi słowami:    

„W półcieniach drzemie cisza, na ścianie blask zmienny. 
Krzepka kobieta w żółto-niebieskim odzieniu,  
Przelewa mleko z dzbanka z ogromnym skupieniu. 
Widać, że jest to dla niej rytuał codzienny.” 
 

Nazwana przez poetkę rytuałem codziennym prosta 
czynność mleczarki, obwarowana jest ciszą, która na-
daje tej pracy dostojności. Inne kobiety na płótnach  
Veermera również pozostają w ciszy swych pomiesz-
czeń, na przykład dziewczyna pisząca list, koronczarka, 
kobieta ważąca perły czy dama ze służącą. Wszystkie 
one opisuje w sonetach Janina Dobrowolska; ich ubiór, 
zachowanie, mimikę twarzy, z której wyczytuje myśli  
i przeżycia. I najpiękniejszą, uchwyconą przez malarza, 
chwilę ciszy i skupienia.  
 
Ważąca perły 
Pokój w miękkiej szarości opływa blask wonny, 
Jakby skrzydłem anioła muśnięty przelotnie! 
I widać błogi uśmiech stojącej przy oknie 
Kobiety z szalą pereł, o twarzy Madonny. 
 
Pyszny szafir tkaniny w zaciszu ustronnym, 
Obok perły w tym blasku mienią się stokrotnie – 
Z matową ciszą nieba, co płynie ulotnie 
I roztacza dokoła jakiś czar bezbronny. 
 
Smukła dłoń celebruje misterium ważenia, 
W aurze pełnej słodyczy rajskiego oblicza. 
Pod sercem dojrzewają jej dzieciątka tchnienia. 
 
I myśl w duszy się waży – myśl na wskroś dziewicza, 
Celebrująca skrycie misterium spełnienia. 
Jak biała perła życia – czysta, tajemnicza! 

(Z tomiku „Wychodząc z burz”) 

Minęły niedawno ciche zamyślenia zaduszkowe. Niepodległościowym wspomnieniom historycznym i rodzinnym towarzyszyły pełne 
zadumy chwile wielkiej ciszy. 

W długie wieczory jesienne zadomowiona cisza wypełnia płynący czas. Cichość obejmie adwentowe dni na przemian z radością 
oczekiwania. Chwil powagi i wyciszenia nie zabraknie przy WIGILII. Puste miejsce przy stole dla Nieobecnych, opłatek, modlitwa  
i życzenia pozostaną w ciszy, by przekształcić się w nadzieję niosącego pokój błogosławieństwa Bożej Dzieciny. 

Zapewne z takiej ciszy i uszczęśliwiającej radości wyłoniło się przepiękne Scherzo h-moll Fryderyka Chopina, z melodią staropolskiej 
kolędy „Lulajże Jezuniu”.

Okładka tomiku Janiny Dobrowolskiej  
pt. “Zacząć od nieba” z 2019 roku 
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Refleksyjne części  sonetów stanowią swoisty 

poetycki komentarz odautorski do obrazu. 
Na przykład o bohaterce obrazu „Czytająca list” 

poetka napisze tak: 
 
„Serce dziewczyny z listem miłością już wzbiera, 
Kiedy słodyczą spojrzeń pieści tkliwe słowa, 
A wtedy cała światłość dla niej się otwiera. 
 
Bo jest tych słów aż nadto wyrazista mowa… 
Spójrz, obok grono jabłek dojrzałych patera, 
Widziana w ciepłych blaskach oczami Vermeera! 
 

Zapatrzony w mapy geograf (postać z sonetu 
XXXI) za pomocą cyrkla odmierza odległości 
między lądami, aby – jak opisuje poetka – „w na-
głym zrywie myśli” wyruszyć w prawdziwą po-
dróż. Musi bowiem „wyjść śmiało z map oślepłej 
ciszy / Przemierzyć ptakiem wody i ziemskie ob-
szary…” 

W sonecie Janiny Dobrowolskiej cisza posiada 
walor pobudzający podjęcie decyzji, staje się za-
chętą do podjęcia słusznej decyzji.  

Poezja jest otwarta na różne odsłony zjawiska 
ciszy, nawet na – wydawałoby się - nieprawdopo-
dobne. Tym szczególnym walorem ciszy, według 
poetki, jest zapamiętywanie. 

Cisza potrafi wchłaniać i zatrzymywać w czasie 
rozmowy, nastroje i przeżycia nie tylko osób. 
Drzemiąca w rozkwitających drzewach, kwiatach 
i różnych roślinach cisza, przechowuje momenty 
odradzania się wiosennego czy zamierania jesien-
nego. Oto poetyckie spojrzenie poetki: ogrodowa 
ławeczka na obrazie Edouarda Maneta otoczona 
jest niezwykłą, magiczną wprost ciszą. Jej „dopeł-
nieniem” – pisze poetka – jest „przyglądający się 
zza fantastycznego ogrodzenia, gęsty mrok wśród 
bujnej zieleni drzew. „(…) ta cisza jest ubrana  
w światło i kolor. I ma jeszcze w sobie jakiś nad-
datek – pamięć bicia dwojga serc i na zawsze po-

zostający w ławeczce, zapraszający gest.” (List 
Janiny Dobrowolskiej z 7. lipca 2022 roku). 

O rysunku Antoniego Wasilewskiego „Nowy 
Dom Zdrojowy” poetka napisze w sonecie 
„Uzdrowisko” (tomik „Co począć z tym nie-
bem?”) 
 
„Jaka tu cisza! – rzekłbyś, że stanęło życie;  
Śnieg przykrył góry, w bieli grzęźnie uzdrowisko. 

Gałęzie drapią niebo jak na polach rżysko. 
Krople mroku spadają na śnieżne pokrycie.” 
 

Motyw ciszy przewija się od początku do ostat-
niej zwrotki. Cisza trwa w ludziach, którzy  
w ośnieżonej „głuszy” – „Gubią ślady obuwia  
i niepokój duszy”. Cisza trwa w śniegu spokojnie 
spadającym nawet w nadmiarze, aby stał się za-
porą dla hałasujących samochodów. W liście  
z trzeciego października 2022 roku autorka sonetu 
dopowiada: „Znamienne jest to, że bez tej ciszy 
zawieszonej pomiędzy kreskami [rysunku – 
A.Ch.] nie byłoby możliwe oddanie atmosfery 
Krynicy.” 

 
W perspektywie zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia i radosnych przeżyć z nimi związa-
nych nie pozwólmy, aby „krzycząca boleśnie” 
cisza z utworu „Głos powrotny” mogła kogokol-
wiek dotknąć. Niech zamieni się w ciszę wyzwa-
lającą dobre myśli i uczynki.  

 
Głos powrotny 
W pokoju cisza krzyczała boleśnie, 
gdzie człowiek siedział przemieniony w głaz. 
Lecz gdy głos jakiś ozwał się jak we śnie, 
roztoczył pejzaż – to zadrżały wraz 
zmęczone sprzęty, doniczka bez okna, 
szkło w serwantce i kilka czarnych róż. 
Ta nagłość głosu była wszak powrotna 
 
jak dłuto mistrza. Człowiek wiedział już, 
że musi się tym przejąć prawdziwie. 
 
Wsłuchiwał się. A duch jego wielki 
szedł za głosem, co brzmiał jak symfonia – 
rozłożysta, i która na domiar 
sercu odbiera ból wszelki. 

 
ALICJA CHRZANOWSKA / listopad 2022 r. 

Pocztówka na Boże Narodzenie z 1988 roku  
z życzeniami od byłej pacjentki Szpitala  
Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce  
Joanny Jaguszewskiej „Jagusi”   
fot. prywatne zbiory A. Chrzanowskiej 

Z nagrodą  
Marszałka 

 
Marcin Kwiatkowski, 

uczestnik Warsztatów Terapii 
Zajęciowej przy Stowarzy-
szeniu na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych i Ich Rodzin 
w Olsztynku, został uhono-
rowany Nagrodą Marszałka 
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.  

Wyróżnienie przyznano  
w ramach podsumowania 
XXIV Warmińsko-Mazur-
skich Dni Rodziny. Praca 
Marcina pt. „Labirynt życia” 
zyskała uznanie w konkursie 
plastycznym przebiegającym 
pod hasłem: „Rodzina z war-
tościami to silna rodzina”  
w kategorii grafika kompu-
terowa.  

– Nie da się ukryć, że sy-
tuacja, w której się aktualnie 
znajduję zainspirowała mnie 
do wykonania mojej pracy. 
Mam coraz poważniejsze 
problemy ze zdrowiem, a nie-
pełnosprawność ruchowa,  

z jaką się na co dzień bory-
kam, dodatkowo je pogłębia. 
Tym niemniej staram się brać 
z życia to, co najlepsze - mó-
wi Marcin.  – Moja praca 
powstała spontanicznie. 
Dzięki wsparciu rodziny mog-

łem  przetrwać najtrudniejsze 
dla mnie chwile. To zainspi-
rowało mnie do udziału  
w konkursie i wyrażeniu  
swoich emocji i  wdzięczności 
dla najbliższych. Sukces, któ-
ry osiągnąłem rekompensuje 

mi cały mój trud, jaki w nią 
włożyłem - stwierdza z za-
dowoleniem. 

– Mój przykład jednoznacz-
nie pokazuje innym osobom 
z niepełnosprawnościami, że 
jeśli do czegoś będą dążyć, 
jak najbardziej mają szansę 
na realizację swoich celów. 
Mnie się udało, a zatem 
„przetarłem szlak” udowad-
niając, że wszystko jest moż-
liwe. Teraz czas by to one 
spróbowały swoich sił w ko-
lejnych edycjach konkursu. 
Życzę im powodzenia. Pora 
na Was! - zachęca podsumo-
wując. 

Jako warsztatowa społecz-
ność trzymamy zatem kciuki 
za Marcina, jak i inne osoby, 
które chcą realizować swoje 
własne marzenia. Pokażcie 
na co Was stać!  

 
SZYMON NYGA

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku

OPLĄTANI POEZJĄ

fot. Szymon Nyga
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Łęguty  
(niem. Langgut) –  
to niewielka wieś 
nad Pasłęką 
położona  
w powiecie 
olsztyńskim,  
w gminie 
Gietrzwałd.  
 
Osada powstała pierwotnie 

jako niewielkie dobro słu-
żebne, z nadania lennego na 
rzecz Prusa imieniem Lan-
gutis, dokonanego ok. 1352 
roku przez Krzyżacką Kom-
turię Osterode (Ostróda) na 
prawie chełmińskim.  

Osada powstała na bazie 
osiedleńców sprowadzonych 
z Brandenburgii, rzemieślni-
ków i rolników. W tymże 
roku miała miejsce równo-
czesna lokacja szeregu osad 
wiejskich.  

 
W okolicy założono m. in. 

Grazymy i Dąg. Z przywileju 
lokacyjnego wsi Dąg wy-
nika, że otrzymała ona 
grunty położone nad Pasłęką 
"koło Langengute". Pozwala 
to przypuszczać, że równo-
cześnie założono też wieś 
Łęguty, o nazwie zapożyczo-
nej od istniejącego już 
wcześniej pruskiego dobra 
służebnego. Ponieważ przy-
wilej lokacyjny Łęgut nie za-
chował się, z późniejszych 
wzmianek wiadomo, że była 
to wieś kościelna, a zatem 
większa od sąsiednich. 

 
W odległości około 2 km 

od obecnych Łęgut i niecały 
kilometr od wsi Grazymy na 
niewielkim wzgórzu nad Je-
ziorem Bobrzynek (zwane 
także Bobrynek, niem. Bub-
rinneck See) znajduje się 
średniowieczne grodzisko 
datowane na XI-XIII w. Cho-
ciaż w katalogach i spisach 
grodzisk znane jest pod na-
zwą Plichta, to zdecydowa-
nie bliższe są niewielkie Gra-
zymy i w odniesieniu do tej 
miejscowości wydawane są 
wszystkie publikacje.  

Wzgórze grodziska od 
wschodu, północy i zachodu 
opływa półkolem bez-
imienny strumień wypływa-
jący z jeziora, który stanowi 
naturalną strefę obronną gro-
dziska. Wyraźnie widoczne 
są także relikty suchej fosy 
o szerokości ok. 4 metrów  
i głębokości ok. 1 metra. 
Grodzisko zostało wpisane 
do rejestru zabytków w 1949 
r. jako należące do wsi Gra-
zymy (Grasnitz). Opisane 
jest tam jako „Obwałowane 
grodzisko wyżynne, owalne, 
zwane „Górą Zamkową”. 
Starszą, niemiecką nazwę lo-
kalną stanowiska podaje 
Hans Crome w swej pracy  
z 1937 r. informując, że  
w odległości 500 m na połu-
dniowy wschód od wsi Gras-
nitz znajduje się „Schloß-
berg”. 

 
Po raz pierwszy, w roku 

1827 grodzisko to opisywał 
porucznik Johann Michael 
Guise (1796-1861), który  
z pełnomocnictwa „Militär-
behörde Ost- und Westpreus-
sen” odbył w latach 1826-
1828 dwie podróże ba- 
dawcze po ziemiach Prus 
Wschodnich i Ziemi Cheł-
mińskiej. Guise był topogra-
fem i odpowiedzialnym za 

sporządzenie mapy wojsko-
wej Prus. Szczególnie inte-
resowały go dawne fortyfi-
kacje wojskowe, zamki  
i kurhany Zakonu Krzyżac-
kiego. Wykonał plany i opisy 
około 300 z nich. Pomimo, 
że grodzisko znane było nau-
kowcom niemieckim  już 
przed wojną, nie doczekało 
się regularnych badań ar-
cheologicznych do czasu rea-
lizacji projektu „Katalog 
grodzisk Warmii i Mazur”.  
W trakcie badań przeprowa-
dzonych w 2015 roku otwo-
rzono 3 wykopy o łącznej 
powierzchni 37,5 m2.  

 
Ustalenie chronologii gro-

dziska i jego funkcji jest  
bardzo trudne. Wynika to  
z braku jakichkolwiek 
warstw użytkowych w obrę-
bie przebadanych wykopów. 
Na sprawdzonym obszarze 
nie natrafiono w zasadzie 
także na materiał zabytkowy. 
Jedyny znaleziony fragment 
ceramiki pochodzi z warstwy 
erozyjnej, która powstała po 
opuszczeniu grodziska. Nie 
może zatem stanowić prze-
słanki do datowania gro-
dziska. Na podstawie formy 
obiektu można sugerować, 
że grodzisko powstało na 
przełomie średniowiecza  

i nowożytności lub raczej  
w początkach okresu nowo-
żytnego.  

 
Wieś Grazymy (Grasnitz) 

została założona w 1352 r.  
w wyniku nadania 11 łanów 
ziemi przez Wielkiego Mist-
rza Winricha von Kniprode 
czterem braciom pochodze-
nia pruskiego, których 
imiona brzmiały Grasin, 
Clauke, Jacop i Peter. W tym 
samym roku założona zos-
tała pobliska wieś Dąg (Dun-
gen), której częścią była 
Plichta (Plichten) oraz poło-
żona około 1,6 km na połu-
dnie od grodziska wieś Ra-
paty (Rapatten).  

 
Poza Łuktą (Locken) po-

wstałą w 1340 r., w najbliż-
szej okolicy brak jest miejs-
cowości założonych wcześ- 
niej. Może to oznaczać, że 
obszar pomiędzy Jeziorami 
Szeląg Wielki i Isąg nie był 
we wczesnym średniowie-
czu zasiedlany i mogły tam  
funkcjonować co najwyżej 
drobne przysiółki. Gród  
w Grazymach mógł być pier-
wotnie planowany jako sie-
dziba rycerska, czy raczej 
szlachecka. Należał być 
może do rodziny wywodzą-
cej się od jednego z braci  

o imieniu Grasin, po którym 
nazwana została wieś Gra-
zymy (Grasnitz).  

 
Na wysoką pozycję tej ro-

dziny wskazuje znaczny roz-
miar nadania w wysokości 
11 łanów, zwłaszcza w kon-
tekście, że rodzina ta była 
pochodzenia pruskiego. Po-
chodzenie rodziny może 
także tłumaczyć formę gro-
dziska, która jest odmienna 
od gródków stożkowych  
i założeń na planie kwadratu 
charakterystycznych dla in-
westycji krzyżackich, a która 
nawiązuje do starszych form 
pruskich. W takim przy-
padku należy przyjąć, że po 
rozpoczęciu budowy grodu  
i usypaniu jego wałów pro-
jekt zarzucono. Stąd brak ja-
kichkolwiek nawarstwień 
kulturowych.  

 
Inną hipotezą jest interpre-

tacja tego obiektu, jako for-
talicji nowożytnej zbudo- 
wanej dla krótkotrwałej 
ochrony jakiegoś oddziału 
wojskowego lub też ochrony 
miejsca ważnego strategicz-
nie w czasie kampanii wo-
jennej. Po krótkotrwałym 
wykorzystaniu obiekt został 
opuszczony. Ta interpretacja 
może mieć związek z dzia-
łaniami wojennymi z drugiej 
połowy XVII w. Nie można 
jednak także wykluczyć 
znacznie starszej metryki 
grodziska i jego pochodzenia 
z wczesnej epoki żelaza lub 
z okresu wczesnego średnio-
wiecza przed krzyżackiego. 

 
W 1438 r. wieś "Langen 

Gutte" wraz z położonym na 
jej skraju młynem, była 
przedmiotem nadania przez 
Zakon. Lennikiem krzyżac-
kim był Hans Pfeilsdorf, 
który w zamian przekazał do 
rąk wielkiego mistrza swój 
dotychczasowy majątek - 44 
łany pod Pasymiem. W 1540 
roku były tu młyn, tartak  
i karczma. W 1554 r. niefor-
malnie, a od 1557 r. na mocy 
przywileju lennego księcia 
Albrechta, posiadłość prze-
szła do rąk pochodzącego  

WĘDRÓWKI Z HISTORIĄ 
– Łęguty, … od średniowiecza po dzień dzisiejszy (cz. 1)

►

Kościół w Łęgutach
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z Pomorza, dziedzicznego 
starosty Anthoniusa Borcka. 
Jego kariera urzędniczo-ma-
jątkowa w księstwie była 
świeżej daty - jeszcze  
w 1550 r. otrzymał z nadania 
książęcego wsie Frednowy  
i Tynwałd, które z począt-
kiem XVII w. miał jednak 
utracić na rzecz Oelsnitzów. 
Łęguty uzyskał przez mał-
żeństwo z Anną Greussing " 
z dworu Langut". Wskazuje 
to, że po Pfeilsdorfie właści-
cielem tej posiadłości był ja-
kiś czas Greussing - przed-
stawiciel jednego z możnych 
i wpływowych rodów w Pru-
sach. Borck otrzymał mają-
tek „Lange Gut" liczący 44 
łany, czyli ok. 740 ha, wraz 
z młynem i otaczającymi ów 
młyn łąkami wielkości 6,5 
łana (ok. 109 ha). Rychło 
wszedł też w posiadanie oko-
licznych dóbr - Grazymy, 
Łopkajny, Dragolice, Rapaty. 
W 1578 r. struktura majątku 
łęguckiego była następująca: 
sołtys posiadał 4 łany, karcz-
marz - 3, pszczelarz - 2 oraz 
12 chłopów po 2,5 łana 
każdy. Ponadto byli we wsi 
młynarz, tartacznik, 4 za-
grodników i pastuch. Wyso-
kie uposażenie chłopów 
świadczy, że była to typowa 
wieś chłopska, a nie fol-
warczna - właściciel wsi 
ograniczał się do poboru 
czynszu.  

 
Pierwszy kościół w Łęgu-

tach został zbudowany  
w 1578 roku. Był to kościół 
drewniany, którym opieko-
wali się duchowni ewange-
liccy z Łukty - proboszczem 
i nauczycielem był znany 
kaznodzieja Marcin Aurifa-
ber. W 1626 r. erygowano sa-
modzielną parafię w Łęgu-
tach, ale pozostał jednak 
ścisły związek z macierzystą 
parafią w Łukcie ponieważ 
tamtejsi duchowni nadal od-
powiadali za Łęguty.  

 
Patronat nad kościołem 

sprawował dwór w Grazy-
mach. Ród Borcków bardzo 
dobrze zasłużył się  kościo-
łowi ewangelickiemu w Łę-
gutach. Jego pierwszymi pat-
ronami byli kolejno Achatius 
i Fabian, a później zmarły  
w 1701 roku Jan Dietrich 
von Borck, którego płyta  
epitafijna znajduje się w tam-
tejszym kościele. Pozłacaną 
patenę komunijną ufundo-
wała kościołowi Dorota von 

Borck, a mosiężną misę 
chrzcielną Eufrozyna von 
Borck. Miało to miejsce  
w 1685 roku.  

 
Przy nowym kościele zało-

żono szkołę. Podobnie jak  
w całej okolicy, mieszkające 
w Łęgutach rodziny pruskie 
przyjęły od przybyszów  
z Mazowsza język „mazur-
sko-polski”. Wyjątkowo du-
żo obowiązków władze ko-
ścielne nałożyły na pro- 
boszcza z Łukty, który co ty-
dzień musiał odprawiać  
w swojej wsi mszę w języku 
niemieckim, a potem wygła-
szać ewangelię i objaśniać 
katechizm w domu parafial-
nym po polsku. Co drugi ty-
dzień tenże proboszcz modlił 
się w Łęgutach po polsku,  
a miejscowy kapłan czynił to 

samo pół godziny po polsku 
i pół godziny po niemiecku. 
Wynikało to z faktu, że  
w Łęgutach dużo więcej 
wiernych znało język polski 
niż w Łukcie.  

 
W latach 1737-1738 wybu-

dowano w Łęgutach nowy 
kościół, którego fundatorem 
był następny właściciel dóbr 
Łęguty Ludwik von Groe-
ben. Był to murowany budy-
nek bez wieżowy z wolno-
stojącą dzwonnicą z XIX 
wieku. Wnętrze kościoła na-
kryte jest płaskim drewnia-
nym stropem, który w pier-
wotnym kształcie do dziś 
malowany jest biało-żółtymi 
ornamentami. Ołtarz ambony 
został złożony w 1746 r.  
z elementów rzeźbionych 
wykonanych na początku 

XVIII wieku. Wyposażenie 
ołtarza pochodziło głównie  
z XVII wieku.  

 
Po zdobyciu Prus Wschod-

nich przez Armię Czerwoną 
w 1945 r. kościół był wyko-
rzystywany przez Sowietów 
jako stajnia, a niektóre ele-
menty jego wyposażenia 
zostały splądrowane.  

Po wojnie kościół próbo-
wali przejąć metodyści, jed-
nakże dzięki staraniom lute-
rańskiego duchownego ks. 
Edmunda Friszke, dojeżdża-
jącego duszpasterza Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej 
w Ostródzie, pozostał w rę-
kach tejże parafii. Aktualnie 
nabożeństwa ewangelickie 
odbywają się w kościele  
w drugą i czwartą niedzielę 
miesiąca. Z kościoła okazjo-
nalnie korzystają także kato-
licy. Kościół otoczony jest 
dobrze utrzymanym cmenta-
rzem. Zachowało się na nim 
wiele krzyży nagrobnych 
sprzed 1945 r., w tym nale-
żących do fundatorów świą-
tyni oraz ziemiańskiej ro-
dziny Stein von Kamień- 
skich.  

 
Wewnątrz kościoła znaj-

dują się tablice pamiątkowe, 
a na nich nazwiska miesz-
kańców parafii poległych 
podczas pierwszej wojny 
światowej (1914-1919!), po-
chodzących z miejscowości: 
Dłużki (Dlusken), Grazymy 
(Grasnitz), Łęguty (Lan-
ggut), Podlejki (Podleiken), 
Rapaty (Rapatten), Toma-
ryny (Thomareinen). Więk-
szość nazwisk jest polskiego 
pochodzenia.  

 
W kościele znajdują się 

również tablice poświęcone 
poległym podczas wojen na-
poleońskich (1813) oraz 
wojny francusko-pruskiej 
(1870). Kościół w Łęgutach 
wraz z wyposażeniem, przy-
ległym cmentarzem i okala-
jącym drzewostanem został 
wpisany do rejestru zabyt-
ków już w roku 1949.  

 
W zeszłym roku, po wielu 

latach dzięki staraniom ks. 
Wojciecha Płoszka, obec-
nego proboszcza parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej 
w Ostródzie, do której należy 
również kościół filialny  
w Łęgutach odbył się kapi-
talny remont zakrystii. Re-
montu i odnowienia docze-

kał się także jeden z żeliw-
nych krzyży na łęguckim 
cmentarzu. Ponownie z ini-
cjatywy ks. proboszcza, 
członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Olsztynka – Sek-
cji Eksploracyjnej „Tannen-
berg” – oczyścili i pomalo-
wali krzyż na grobie 
mieszkanki Łęgut – Caroliny 
Wilenski, zmarłej w roku 
1890. Mogiła i sam krzyż są 
szczególnie interesujące, 
gdyż dowodzą na  zamiesz-
kiwanie na tych terenach lud-
ności pochodzenia polskiego 
przybyłego przed wiekami  
z Mazowsza. Krzyż z jednej 
strony posiada napisy w ję-
zyku polskim, a z drugiej  
w języku niemieckim.  
W okresie międzywojennym 
lub nawet wcześniej polski 
napis został zasłonięty meta-
lową tabliczką przykręconą 
do krzyża. Także w ten spo-
sób próbowano wymazać 
polskość z ziem naszego re-
gionu.  

 
Nie jest to ostatnie słowo 

społecznych działań Towa-
rzystwa Przyjaciół Olsztynka 
– Sekcji Eksploracyjnej 
„Tannenberg”. Już na wiosnę 
członkowie stowarzyszenia 
rozpoczną prace przy reno-
wacji rodzinnej kwatery 
dawnych właścicieli Łęgut, 
rodziny Stein von Kamień-
skich, która przyczyniła się 
do dalszego rozwoju Łęgut. 

 
Ciąg dalszy artykułu  

w następnym numerze  
 

ADAM NAWACKI      
Opracowano na podstawie: 
- https://www.mle.lt/straipsniai 

/johann-michael-guise 
- https://www.academia.edu 
- http://grodziska-warmia- 

mazury.pl/grodziska/plichta// 
pdf/sprawozdanie.pdf  
(R. Solecki, J. Wysocki) 

- http://prusowie.pl/historia/ 
leguty_urywki_historii.php 

- https://goklukta.pl  
- https://de.wikipedia.org/wiki/ 

Evangelische_Kirche_(Łęguty)  
- https://radioolsztyn.pl/hans-

graf-von-lehndorff-dziennik- 
z-prus-wschodnich/0194006 

- http://turnitzmuhle.pl/i-rajd- 
rowerowy-sladami-hrabiego-
hansa-von-lehndorffa/  

- https://ostpreussen.net/orte/ 
osterode/grasnitz/ 

- https://de.wikipedia.org/wiki/ 
Stein_von_Kamienski 

- https://kreisgemeinschaft- 
osterode-ostpreussen.de  

- https://www.bildarchiv-
ostpreussen.de/index.html.de  

- https://wochenblatt.pl/pl/ 
erinnern-in-seiner-heimat/  

- https://poszukiwania.ipn.gov.pl
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►

Odrestaurowany przez członków TPO żeliwny krzyż 
na cmentarzu w Łęgutach
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Współpraca z UTW!  
Nasza biblioteka współpra-

cuje między innymi z Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku 
w Olsztynku. Koleżanka Jo-
lanta Ponczkowska od paź-
dziernika prowadzi cykliczne 
zajęcia z obsługi smartfona. 
Planowane są również zajęcia 
komputerowe. Oprócz tego 
Pani Jola  przewodniczy tak-
że Sekcji Rękodzielniczej 
UTW. W każdy czwartek pa-
nie kochające wszelkie rę-
kodzieła, wyszywają, haftują, 
dziergają, szydełkują. Spod 
ich rąk wychodzą piękne 
dzieła, które cieszą niejedno 
oko. 

 
Lekcje biblioteczne 
W październiku w Oddziale 

dla Dzieci prowadzone były 
lekcje tematyczne, w których 
wzięło udział 167 uczestni-
ków z olsztyneckich szkół  
i przedszkoli. Na naszych 
spotkaniach poznawaliśmy 
zasady korzystania z księ-
gozbioru, odpowiadaliśmy 
na pytanie: dlaczego należy 
szanować książki. Wspólnie 
czytaliśmy wybrane frag-
menty opowiadań. Książki, 
szczególnie te przestrzenne 
i rozkładane, zrobiły ogromne 
wrażenie na naszych naj-
młodszych czytelnikach! 

 
Jesienna zabawa  
matematyczna 
21 października nasza bib-

lioteka organizowała jesienną 
zabawę  dla najmłodszych 
czytelników pt. „Drogi czy-
telniku! Ile orzechów jest  
w słoiku?” Jak sama nazwa 
wskazuje, zabawa polegała 
na oszacowaniu ilości 
orzechów znajdujących się 
w słoiku. 32 śmiałków wzięło 
udział w jesiennym konkur-
sie.  I miejsce zajęła Wiktoria 
Cytowicz podając prawidło-
wy wynik czyli 87 orzechów. 
Wyróżnienia otrzymali: Iga 
Jankiewicz, Marysia Lamp-
kowska, Róża Bromberg, Ju-
lia Tyszewicz. Serdecznie 
gratulujemy! 

 
Tik Tok w WPB 
25 października nasza ko-

leżanka Kamila Kupiec 

uczestniczyła w warsztatach 
produkcji wideo na Tik Toka 
- najpopularniejszej obecnie 
aplikacji.  Szkolenie zorga-
nizowane było dla począt-
kujących moderatorów DKK 
oraz bibliotekarzy bibliotek 
publicznych z województwa 
warmińsko-mazurskiego, 
chcących poznać sekrety two-
rzenia treści wideo. Organi-
zatorem szkolenia była Wo-
jewódzka Biblioteka Pub-
liczna W Olsztynie. 

 
Loverowi - spotkanie  
z podróżnikami 
25 października w piwni-

cach zamkowych w Olsztyn-
ku odbyło się spotkanie  
z Olą i Danielem, podróżni-
kami którzy uwielbiają wy-
prawy długodystansowe. 
Wspólnie z licznie zgroma-
dzoną publicznością wyru-
szyliśmy w podróż pt. „Wy-
prawa do kraju, który już 
nie istnieje. Rowerem przez 
II RP”. 

Skąd pomysł na taką wy-
prawę?  Rowerzyści zain-
spirowali się reportażem Ber-
narda Newmana z 1934 roku 
i odwiedzali te same miejsca, 
co ich poprzednik. Z książką 
w ręku sprawdzali, jak zmie-
niła się Polska przez blisko 
sto lat.  

Jak sami mówili – „78 dni 
na rowerze i przejechane po-

nad 5 500 km, ale to nie 
liczby są najważniejsze” – 
najważniejsi byli ludzie, któ-
rych para spotykała na swojej 
drodze i wydarzenia czasami 
mrożące krew w żyłach jak, 
np. spotkanie z żubrami czy 
znaczące zmiany pogody. 

Zdjęcia i cała historia o ka-
szubskiej tabace, noclegach 
na dziko, litewskim szoku 
oraz najpiękniejszych trasach 
rowerowych zrobiły ogromne 
wrażenie na uczestnikach 
spotkania. 

 
„Mała książka  
- wielki człowiek” 
Nasza biblioteka po raz ko-

lejny bierze udział w kam-

panii społecznej „Mała książ-
ka - wielki człowiek”!  
W październiku otrzymaliś-
my komplet materiałów pro-
mocyjnych dla naszych naj-
młodszych czytelników i do 
chwili obecnej wydaliśmy 9 
wyprawek oraz 7 dyplomów. 

Przypominamy o korzy-
ściach wynikających ze 
wspólnego, rodzinnego czy-
tania już od pierwszych mie-
sięcy życia dziecka. Zapra-
szamy do biblioteki  po ode-
branie wyprawki w postaci 
książeczki dla każdego no-
wo zapisanego czytelnika. 
W tym roku "Krasnal  
w Krzywej Czapce" Wojcie-
cha Widłaka, który swoją 

książkę wydał w wersji dwu-
języcznej: polskiej i ukraiń-
skiej. 

 
Gordonki w bibliotece 
Zajęcia umuzykalniające 

tzw. Gordonki mają swoje 
główne założenia, cele oraz 
przebieg. Przede wszystkim 
oparte są na muzyce połą-
czonej z ruchem, przy czym 
szeroko pojęta muzyka ozna-
cza tu: słuchanie, śpiew, ruch 
oraz grę na instrumentach. 
Warto wspomnieć również, 
że zajęcia mają charakter 
swobodny, nienarzucający, 
co potwierdza rezygnacja  
z ruchów naśladowniczych, 
schematycznych według teo-
rii uczenia się muzyki Pro-
fesora Edwina. E. Gordona.  
W naszej bibliotece zajęcia 
umuzykalniania prowadzone 
są przez Panią Aleksandrę 
Krasowską – muzykotera-
peutkę z wieloletnim do-
świadczeniem. Odbywają się 
one w każdą środę o godzi-
nie 11:15 w Oddziale dla  
Dzieci. 

  
Co nowego  
w Dyskusyjnych  
Klubach Książki? 
24 listopada odbyło się  

pierwsze, po dłuższej prze-
rwie, spotkanie Dyskusyjne-
go Klubu Książki dla dzieci 
i młodzieży. Jego modera-
torem jest nasza koleżanka 
Kamila Kupiec. To wspólna 
inicjatywa Miejskiej Biblio-
teki i koleżanek bibliotekarek 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Noblistów Polskich  
w Olsztynku. Nasza mło-
dzieżowa grupa rozmawiała 
o „Magicznych tenisówkach 
mojego przyjaciela Per-
cy'ego”- Ulf Stark. Autor do-
skonale przeplata humor  
z powagą, wywołując u czy-
telnika zarówno uśmiech, jak 
i wzruszenie. W naszej klu-
bowej ocenie od 1 do 10 jest 
to książka na wysokiej,  
8 pozycji.  

 
Od wielu lat działa w naszej 

bibliotece DKK dla doro-
słych. Jego moderatorem jest 
nasza koleżanka Wioletta 
Dywizjusz. Raz w miesiącu 
klubowiczki spotykają się, 
aby porozmawiać o przeczy-
tanej książce. W listopadzie 
sięgnęłyśmy po debiutancką 

Nie tylko lektura

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku

Spotkanie z podróżnikami - Loverowi / fot.MBP Olsztynek

Spotkanie dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki / fot.MBP Olsztynek ►



Nr 6 (278) Grudzień 2022 r. - Styczeń 2023 r. Strona 29

powieść Holly Ringland 
„Wszystkie kwiaty Alice 
Hart”. Jej bohaterką jest ty-
tułowa Alice, którą poznaje-
my kiedy ma 10 lat. Towa-
rzyszymy jej w wielu trud-
nych i ważnych wydarze-
niach życiowych, aż do do-
rosłych lat. A wszystko to  
w otoczeniu australijskiej 
przyrody i roślin. Roślin, 
które są bardzo ważne dla 
osób pojawiających się na 
kartach książki. 

 
Następne spotkanie DKK 

dla dorosłych zaplanowane 
jest na 29 grudnia. Będziemy 
rozmawiać o książce „Kości, 
które nosisz w kieszeni” Łu-
kasza Barysa. Otrzymała ona 
Paszport Polityki 2021.  

 
Obchody 11 listopada 
Narodowe Święto Niepo-

dległości to święto, które co-
rocznie obchodzimy w dniu 
11 listopada dla upamiętnie-
nia odzyskania niepodległości 
przez Polskę. W ramach  
obchodów MBP wspólnie  
z MDK prowadziła warsztaty 
rękodzieła dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych na placu 
św. Piotra. Zorganizowaliśmy 
także konkurs na gazetkę 
szkolną pt. „Polska Niepo-
dległa”. 

Skierowany był on do 
uczniów szkół podstawo-
wych z naszej gminy. Patro-
nat nad konkursem objął Bur-
mistrz Olsztynka Robert Wa-
raksa. Wręczenie nagród oby-
ło się na uroczystych apelach 
zorganizowanych w ramach 
obchodów Święta Niepodle-
głości. 
Serdecznie dziękujemy za 
udział w konkursie i gratu-
lujemy zwycięzcom.  
Kategoria - klasy I-III: 
I miejsce – klasa II i III ze 
Szkoły Filialnej im. Erwina 
Kruka w Elgnówku, II miejs-
ce – klasy I-III oraz przed-
szkole ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 im. Noblistów Pol-
skich w Olsztynku, III miejs-
ce – klasa I ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II 
w Waplewie. 
Kategoria - klasy IV-VIII: 
I miejsce – klasa V ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Waplewie, II miejsce – 
klasa 4b ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. rotmistrza 
Witolda Pileckiego w Olsz-
tynku, III miejsce – klasa 5b 
ze Szkoły Podstawowej  
Nr 1 im. Noblistów Polskich 
w Olsztynku. 

Książkowe nowości  
Miejska Biblioteka Pub-

liczna w Olsztynku jest be-
neficjentem wieloletniego 
programu „Narodowy Pro-
gram Rozwoju Czytelnict-
wa”. Priorytet 1. Zakup no-

wości wydawniczych do bib-
liotek publicznych. W ramach 
dotacji celowej nasza bib-
lioteka otrzymała kwotę  
7 250,00 zł., która przezna-
czona została na zakup ksią-
żek dla naszych czytelników. 

Zakup dofinansowano ze 
środków finansowych Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach rea-
lizacji Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025. 

Nie tylko lektura 
16 listopada uroczyście za-

kończyliśmy wystawę prac 
Sekcji Plastycznej Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku  
w Olsztynku. Wystawa do-
stępna była w naszej biblio-
tece od 30 września i zawie-
rała wybrane prace sekcji 
powstałe w latach 2019-2022. 

Uczestnicy spotkania mogli 
w kameralnej atmosferze oso-
biście porozmawiać z autor-
kami wystawionych prac  
i innych aspektach ich twór-
czości. W finisażu uczestni-
czył również Burmistrz 
Olsztynka Robert Waraksa. 
Wspominając o zamiłowaniu 
swojego dziadka do malar-
stwa powiedział, że podziwia 
pasję i umiejętności starszych 
osób. Zaznaczył, że tego typu 
spotkania są ważne w ka-
lendarzu burmistrza. 

 
Urodziny Misia! 
24 listopada nasi najmłodsi 

czytelnicy świętowali Uro-
dziny Pluszowego Misia. 
Uroczystość rozpoczęła się 
od prezentacji własnych ma-
skotek i dekoracji sali na 
urodziny. Następnie dzieci 
zaproszone zostały na edu-
kacyjny teatrzyk kamishibai. 
Jak to na prawdziwej impre-
zie urodzinowej maluchy 
między innymi przytulały 
misia najmocniej jak potrafią, 
tańczyły z misiami i wyko-
nały zadanie specjalne - „pa-
pierowe miśki w sweter-
kach”. Układały także mi-
siowe puzzle. Uczestnicy 
głośno zaśpiewali „Sto lat” 
i pojawił się ogromny, prze-
pyszny misiowy tort. To była 
niezapomniana impreza! 

 
30-lecia gazety ALBO 
Gazeta ALBO obchodzi  

w grudniu 30 urodziny! Jako 
wydawca zorganizowaliśmy 
z tej okazji spotkanie z Mar-
cinem Mellerem oraz jubi-
leuszowe spotkanie redak-
torów i współpracowników 
gazety. Więcej informacji  
w numerze na 2 str. 

 
Warsztaty  
Bożonarodzeniowe 
Stało się już naszą tradycją, 

że na początku grudnia or-
ganizujemy warsztaty świą-
teczne dla  dorosłych. Dzięki 
nim mogliśmy już poczuć 
atmosferę i magię świąt.  
W tym roku nasze uczest-
niczki własnoręcznie wyko-
nywały piękną plecioną 
gwiazdę. Ozdoby świąteczne 

Finisaż wystawy prac sekcji plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku / fot. MBP Olsztynek

►

I miejsce w Konkursie “Polska Niepodległa” – klasa II i III ze Szkoły Filialnej  
im. Erwina Kruka w Elgnówku / fot. Szkoła / zgłoszenie konkursowe

Warsztaty świąteczne w wypożyczalni dla dorosłych / fot. MBP Olsztynek

►
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24 września. W sołectwie 
Gryźliny odbył się festyn  
z okazji Święta Pieczonego 
Ziemniaka. Miejski Dom 
Kultury zapewnił oprawę 
artystyczną oraz techniczną. 
Organizatorom gratulujemy 
świetnej organizacji i dzię-
kujemy za zaproszenie. 
 
30 września. Miejski Dom 
Kultury był współorganiza-
torem uroczystej inauguracji 
nowego roku akademic-
kiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Uroczystość 
odbyła się w kinie Grun-
wald. 
 
2 października. W tym 
dniu odbyło się coroczne, 
wyjątkowe święto, jakim są 
Targi Chłopskie organizo-
wane przez Muzeum Bu-
downictwa Ludowego – 
Park Etnograficzny w Olsz-
tynku. Nasza pani Dyrektor 
Katarzyna Waluk miała 
przyjemność poprowadzić 
wydarzenie. 
 
3 października. Przez cały 
wrzesień trwał nabór na  
zajęcia artystyczne, aby  
z pierwszym poniedział-
kiem października nasz 
Dom Kultury mógł naresz-
cie przywitać swoich pod-
opiecznych. W tym sezonie 
pojawiło się kilka nowości, 
jak zajęcia plastyczne dla  
4-5 latków oraz zajęcia per-
kusyjne dla 5-6 latków.  
Wychodząc naprzeciw pro-
śbom, utworzyliśmy także 
grupę malarską dla starszej 
młodzieży i dorosłych.  Jak 

co roku sporo nowych osób 
dołączyło do zajęć tanecz-
nych w Sekcji Tańca Cool-
tura, a także do zajęć wo- 
kalnych oraz nauki gry na 
gitarze. 
 
6 października. Tego dnia 
na plaży miejskiej przy Je-
ziorze Jemiołowskim spot-
kali się uczniowie wszyst- 
kich olsztyneckich szkół 
podstawowych, aby święto-
wać otrzęsiny oraz Dzień 
Pieczonego Ziemniaka. MDK 
poprowadził całe spotkanie. 
 
7-9 października. Na Placu 
Św. Piotra gościł jeden  
z największych parków roz-
rywki zamontowany na kół-
kach - kino 9D. Atrakcja 
cieszyła się ogromnym zain-
teresowaniem mieszkańców. 

8 października. Olszty-
necką publiczność do łez 
rozbawił kabaret Paranie-
normalni. Nowy program 
sławnych komików okazał 
się naprawdę świetny. Cie-

szymy się, że mogliśmy 
technicznie współorganizo-
wać ich występ, który odbył 
się w auli SP nr 1 w Olsz-
tynku. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejne. 

20 października. W tym 
dniu odbył się spektakl 
grupy teatralnej SENIO-
RiTA pod tytułem „Polska 
Dulszczyzna”, którego reży-
serem jest Katarzyna Kro-
pidłowska. MDK zajął się 
oprawą techniczną. 
 
21 października. Miasto 
Olsztynek oraz Miejski 
Dom Kultury zorganizowali 
szlachetne przedsięwzięcie 
społeczne, jakim było 
wspólne sprzątanie naszego 
miasta pod hasłem „Oj! 
Czysta nasza ziemia oj-
czysta!”. Grupy szkolne, 
przedszkolne, grupy doro-
słych i seniorów z całej 
gminy spacerowali poszcze-
gólnymi rejonami zbierając 
po drodze śmieci, które na-
stępnie zostały odpowiednio 
posegregowane. Finał miał 
miejsce na plaży miejskiej, 
gdzie wszystkie grupy 
mogły zjeść coś ciepłego  
i wziąć udział w ekologicz-
nych zabawach, quizach  
i konkursach. 
 
W tym dniu Kornelia Zych, 
jedna z wokalistek zespołu 
Sing and Live z naszego 
Domu Kultury, wzięła 
udział w XI Ogólnopolskim 
Konkursie Piosenki w Siedl-
cach. Gratulujemy wspania-
łego występu. 
 
9 listopada. Ogromnie nam 
miło, ponieważ w wyniku 
głosowania Olsztyneckiego 
Budżetu Obywatelskiego 
zwyciężył pomysł pani Dy-
rektor MDK, Katarzyny 

Miejski Dom Kultury w Olsztynku

z tym motywem, to popu-
larne i najczęściej wybierane 
dekoracje bożonarodzenio-
we. 

 
Mikołajki  
w Klubie Malucha  
i w Wypożyczalni  
dla Dorosłych 
Tradycyjnie w grudniu  

w naszej bibliotece pojawia 
się długo wyczekiwany gość, 
który zawsze wywołuje uś-
miech na twarzach naszych 
najmłodszych czytelników  
i ich rodziców. Tak też było 
w tym roku. W klubie malu-
cha pojawił się święty Mi-
kołaj z pomocnym Elfem. 

Był to dzień pełen wrażeń. 
Dzieci wspólnie z Mikołajem 
ubierały choinkę i oczywiście 
zostały obdarowane prezen-
tami. Na koniec spotkania 
zrobiliśmy sobie pamiątkowe 
zdjęcie. 

Mikołaj nie zapomniał także 
o starszych czytelnikach. Od-
wiedził Wypożyczalnię dla 
Dorosłych, aby zapropono-
wać jej użytkownikom do 
wypożyczenia na święta 
książki-niespodzianki. 

 
KAMILA KUPIEC 

WIOLETTA DYWIZJUSZ  
Więcej informacji: 

www.bibliotekaolsztynek.pl 

►

Spektakl grupy teatralnej SENIORiTA pod tytułem „Polska Dulszczyzna” / fot. MDK 
Olsztynek

Zespół Sing & Live z instruktorką Dorotą Partyka 
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►

Waluk, dotyczący postawie-
nia Sceny Letniej na plaży 
miejskiej w Olsztynku. 
Wszystkim głosującym ser-
decznie dziękujemy. 
 
Za nami kolejna edycja po-
pularnego już wśród olszty-
neckiej młodzieży Festiwalu 
Piosenki Polskiej „Już nie 
zapomnisz mnie”. W jury 
zasiedli: Agnieszka Symo-
lon, Joanna Jakubek, Jerzy 
Tytz, Katarzyna Waluk. 
Wszystkim serdecznie gra-
tulujemy wspaniałych, 
wzruszających występów. 
Wyniki przedstawiają się 
następująco: 
 
Kategoria klasy I-III 
1 miejsce – duet Hannna 
Kaczmarczyk i Helena Ro-
gowska, 2 miejsce – Lena 
Ruszczyk, 3 miejsce – Julia 
Druszkowska 
 
Kategoria klasy IV-VI 
1 miejsce – Maja Jaku-
bowska, 2 miejsce – Zofia 
Wiejak, 3 miejsce – Emilia 
Pokrzywnicka 
 
Kategoria szkół ponadpod-
stawowych 
1 miejsce – ex aequo – 
Maria Łukasiewicz i Korne-
lia Zych, 2 miejsce – duet 
Iga Ososińska i Agata Pas-
tuszko 
 
Kategoria zespoły 
1 miejsce - Sing and Live 
2 miejsce – Pochodnia 
3 miejsce - Miau 
 
11 listopada. Tego dnia od-
były się uroczystości zwią-
zane z Narodowym Świę- 
tem Odzyskania Niepodle-
głości. W tym roku forma 
obchodów odbiegła od do-
tychczasowej, co spotkało 
się z entuzjastyczną reakcją 
ze strony mieszkańców na-
szej gminy. Właściwie 
każdy punkt programu, 
przygotowany we współ-
udziale naszego Domu Kul-
tury, cieszył się dużym 
zainteresowaniem. 
Podczas uroczystości nastą-
piło rozstrzygnięcie kon-
kursu fotograficzno-malar- 
skiego „Złota Polska… Je-
sienią!”, który co roku orga-
nizuje Miejski Dom Kultury 
w Olsztynku.  
Dziękujemy za liczne prace 
- wszystkie zrobiły na nas 
ogromne wrażenie, jednakże 
musieliśmy wyłonić zwy-
cięzców, których ranking 

przedstawia się następująco: 
 
Kategoria malarstwo 
1 miejsce – ex aequo – Julia 
Ziencina (lat 10) MDK oraz 
Kornelia Skorobogata (lat 
11) SP nr 2, 2 miejsce – ex 
aequo – Pola Nieke (lat 9) 
MDK oraz Kaja Kinicka (lat 
10) SP nr 2, 3 miejsce – ex 
aequo – Kalina Urbanowicz 
(lat 12) SP nr 1 oraz Wero-
nika Konopińska (lat 7) ZSP 
WAPLEWO 
 
Kategoria fotografia 
1 miejsce – Marta Kolo-
czyńska, 2 miejsce – Iwona 
Horoch, 3 miejsce – Gab-
riela Kuligowska  
Wszystkim serdecznie gra-
tulujemy! 
 
16 listopada. W tym dniu 
odbył się finisaż wystawy 
sekcji plastycznej Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku  
w Olsztynku, którą prowa-
dzi pani Katarzyna Waluk, 
Dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury. Uroczystość odbyła 
się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Olsztynku, 
która była organizatorem 
tego wydarzenia. 
 
19 listopada. Grupa ta-
neczna Streetflow Dance 
Crew oraz dwie solistki – 
Kinga Lewandowska oraz 
Zosia Duch wzięli udział  
w XI Wojewódzkim Tur-
nieju Tańca Nowoczesnego 
„Warmia Power” organizo-
wanym w Stawigudzie. 
Konkurencja była ogromna, 
ale nasi tancerze jak zawsze 
utrzymali poziom. 
2 miejsce Streetflow Dance 
Crew w kategorii formacje 
15+ 
2 miejsce Kinga Lewan-
dowska w kategorii solo hip 
hop 15+ 
Zosia Duch, która ma do-
piero 6 lat, miała swój de-
biut i spośród ponad 40 
solistów zakwalifikowała 
się do 1/4 finału.  
Wszystkim serdecznie gra-
tulujemy. 
 
22 listopada. Zespół z pra-
cowni wokalnej MDK  
w Olsztynku, „Sing and 
Live”, zajął 2 miejsce  
w Wojewódzkim Festiwalu 
Piosenki i Poezji Śpiewanej 
„Perłowa Nuta” w Morągu. 
Jesteśmy niezwykle dumni! 
Gratulujemy  wokalistkom  
i trenerce – p. Dorocie Par-
tyka. 

25 listopada. Ruszyła Olsz-
tynecka Liga Futsalu 2022/ 
2023 i tego dnia miały 
miejsce uroczystości inau-
guracyjne oraz pierwsze 
rozgrywki piłkarskie. MDK 
przygotował oprawę tech-
niczną oraz artystyczną. 
 

2 grudnia. MDK wspierał 
technicznie przedstawienie 
„Chłopi” Władysława Rey-
monta, które przygotowali 
uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Olsztynku  
w ramach projektu „Śladami 
Noblistów Polskich”.  
Serdecznie gratulujemy 

młodym aktorom oraz ich 
opiekunom. 
 
3 grudnia. Niezwykłe wi-
dowisko mogli podziwiać 
mieszkańcy Olsztynka, bo-
wiem MDK zaprosił do na-
szego miasta artystów 
Olsztyńskiego Teatru Tańca 

Grupa taneczna Streetflow Dance Crew / fot. GOK Stawiguda

Morsowanie dla Niepodległej / fot. MDK Olsztynek

Mikołajki w Kinie Grunwald / fot. MDK Olsztynek
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Straż  
Miejska 
 
► Wybryki chuligańskie oraz spo-
żywanie alkoholu w miejscach pub-
licznych. 
► Dzięki monitoringowi miej-
skiemu ustalono sprawców bójki na 
targowisku miejskim. Kamery mo-
nitoringu zarejestrowały moment 
kradzieży kurtki wraz z telefonem – 
sprawca został ustalony - dalsze 
działania prowadzi policja. 
► W okresie od października do lis-
topada wykonano szereg interwencji 
dotyczących zwierząt, w tym:  
- 9 interwencji:  odłowienie i prze-

wiezienie do schroniska oraz lecz-
nicy weterynaryjnej psów i kotów 
m.in.: porzuconego psa w lesie,  
w Elgnówku wyrzuconych w kar-
tonie 8 małych kotów na ulicę, 

- 5 interwencji dotyczących złych 

warunków bytowych oraz trakto-
wania i utrzymywania zwierząt, 

- 6 interwencji dot. braku opieki 
nad zwierzęciem zgodnie z art. 77 
Kodeksu Wykroczeń (w tym po-
gryzienia przez psa 2 interwen-
cje), 

- 6 interwencji dotyczących uprząt-
nięcia padłej lub chorej zwie-
rzyny, w tym potrącone koty  

i sarny na drodze oraz  łoś w je-
ziorze Maróz, 

- usunięto 3 pojazdy (wraki) z: par-
kingów przy cmentarzu przy  
ul. Wilczej, parking ul. Szkolna, 
ul. Mazurska, 

- 20 interwencji dotyczących: kon-
troli pod kątem złożonej deklara-
cji śmieciowej, kontrola doku- 
mentów potwierdzających wywóz 

nieczystości płynnych z posesji, 
kontrola posesji pod względem 
czystości i porządku, spalania od-
padów  oraz gospodarki ścieko-
wej. Ustalenie i ukaranie sprawcy 
wykroczenia, który podrzucał 
śmieci na inną posesję. Mandat 
Karny w wysokości 500 zł, 

- zabezpieczono 15 miejsc niebez-
piecznych, w tym  awarii tech-
nicznych i infrastruktury, tj. 
zapadniętych studzienek, opusz-
czonej linii energetycznej, roz-
lanego oleju hydraulicznego oraz 
oleju napędowego na drodze, za-
bezpieczenie uszkodzonej latarni, 
silne zadymienie w mieszkaniu 
powstałe wskutek przypalenia się 
garnka. 

 
Łącznie przeprowadzono 131  inter-
wencji, w tym pouczono 15 osób, 
wystawiono 6  mandatów Karnych 
o łącznej kwocie 1900 zł, dwie 
sprawy jako ujawnienie przestęp-

Z  notesu mundurowego
Poniższe wydarzenia dotyczą okresu październik-listopad br. i opracowane zostały na podstawie 
informacji olsztyneckich służb mundurowych.

Nie
wyrzuca się

przyjaciół  

z powodu wakacji, starości czy choroby.

Ktokolwiek to robi, nie zasługuje na to  
             aby nazywać go przyjacielem.

W związku z rosnącym problemem wyrzucania zwierząt  
na terenie gminy Olsztynek apelujemy:

z ich elektryzującym, tanecz-
nym spektaklem „MOA”. 
Spektakl odbył się na auli  
w Szkole Podstawowej nr 1 
w Olsztynku. Publiczność 
była pod wielkim wraże-
niem.  
 
6 grudnia. Mikołajki w kinie 
Grunwald. Seanse dla dzieci 
wyświetlane były od rana do 
wieczora. Na  naszych milu-
sińskich czekał Mikołaj, pa-
miątkowe zdjęcia oraz elfy z 
cukierkami.  
 
Wkrótce: 
18 grudnia - Jarmark Bożo-
narodzeniowy  
5 stycznia - Koncert Kolęd 
w wykonaniu chóru Konso-
nans 
20-22 stycznia - Z okazji 
rozpoczęcia ferii zimowych 
odbędzie się bal przebierań-
ców dla najmłodszych oraz 
popis gitarowy uczniów pana 
Wiesława Gąsiorowskiego. 
29 stycznia - 31. Finał 
WOŚP. Sztab MDK przy- 
gotował niezliczoną ilość  
atrakcji - szczegółowy plan 
wkrótce! Serdecznie zapra-
szamy. 

MDK OLSZTYNEK 

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

ŚWIĄTECZNY CUD 
Dramat / Komedia  
16.12 (piątek)            - godz. 13:30 
17.12 (sobota)          - godz. 13:30 
18.12 (niedziela)       - godz. 13:30 
19.12 (poniedziałek) - godz. 13:30 
20.12 (wtorek)           - godz. 13:30 
 
AVATAR ISTOTA WODY 
Sci-Fi  
16.12 (piątek)            - godz. 15:30 3D dubbing i 19:00 3D napisy 
17.12 (sobota)           - godz. 15:30 3D dubbing i 19:00 3D dubbing 
18.12 (niedziela)       - godz. 15:30 3D dubbing i 19:00 3D dubbing 
19.12 (poniedziałek) - godz. 15:30 3D dubbing i 19:00 3D napisy 
20.12 (wtorek)           - godz. 15:30 3D dubbing i 19:00 3D napisy 
27.12 (wtorek)           - godz. 15:30 3D dubbing i 19:00 3D napisy 
28.12 (środa)             - godz. 15:30 3D dubbing i 19:00 3D dubbing 
29.12 (czwartek)       - godz. 15:30 3D dubbing i 19:00 3D napisy 
30.12 (piątek)            - godz. 15:30 3D dubbing i 19:00 3D dubbing 
2.01 (poniedziałek)   - godz. 15:30 3D dubbing i 19:00 3D dubbing 
3.01 (wtorek)             - godz. 15:30 3D dubbing i 19:00 2D napisy 
4.01 (środa)              - godz. 15:30 3D dubbing i 19:00 2D napisy 
5.01 (czwartek)         - godz. 15:30 3D dubbing i 19:00 2D napisy 
 
bil. - 17 zł, bil. ulgowy - 15 zł, bil. rodzinny - 14 zł (min. 3 osoby) 
bil. 3-D - 19 zł + okulary 3 zł, bil. ulgowy 3-D - 17 zł + okulary 3 zł 

www.kino.olsztynek.com.pl
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stwa zostały skierowane na policję 
do dalszego procedowania. 
 
► Zabezpieczono odbywające się 
na terenie gminy Olsztynek imprezy 
kulturalne oraz o charakterze religij-
nym (procesje, przemarsze oraz im-
prezy organizowane przez MDK 
podczas świąt państwowych oraz 
promocji urzędu miasta). 
► Przeprowadzono zajęcia profi-
laktyczne we wszystkich szkołach 
podstawowych z uczniami klas 
pierwszych dotyczące bezpiecznego 
poruszania się po drodze, a także 
prawidłowego przechodzenia przez 
przejście dla pieszych. Omówiono 
także zasady bezpiecznych relacji  
z otoczeniem. 
 
Naucz dziecko 3 kroków  
w kontakcie z podejrzanymi 
osobami: 
1. Pierwszy krok – powiedz NIE  

i w razie potrzeby głośno krzycz. 
2. Drugi krok – szybko odejdź od  

tej osoby. 
3. Trzeci krok – poproś o pomoc  

innych dorosłych 
 

OPRAC. NA PODSTAWIE  
INFORMACJI STRAŻY MIEJSKIEJ 

W OLSZTYNKU 
 
 
 

OSP 

 
► Na początku pragniemy serdecz-
nie podziękować za zaufanie i od-
dane głosy na nasz projekt, pn. 
„BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM 
NA RATUNEK” - 125 lat Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Olsztynku. 
Realizacja tego projektu będzie słu-
żyć  wszystkim mieszkańcom. 
Warto nadmienić, że jest to już 3 
projekt, który uda nam się zrealizo-
wać dzięki państwa głosom w ra-
mach Olsztyneckiego Budżetu Oby- 
watelskiego. 
 
Jednocześnie pragniemy 
przypomnieć, że w okresie 
grzewczym dochodzi do 
bardzo niebezpiecznych 
zdarzeń i to bardzo często 
niestety z winy człowieka.  
 
Straż Pożarna przypomina: 
Jeśli jesteś właścicielem lub za-
rządcą nieruchomości, ciąży na 
Tobie obowiązek przeprowadzania 
okresowych kontroli stanu technicz-
nego przewodów kominowych (art. 
62 ustawy prawo budowlane). Wię-
cej na stronie 8. 
 
► Alarm - Królikowo. Pożar wę-
dzarni. W hali produkcyjnej zapaliła 
się wewnątrz budynku wędzarnia. 

Pożar ugaszono jednym strumie-
niem wody – przyczyna nieznana. 
Nie wszystko się uwędziło. 
► Alarm - Olsztynek. Plama oleju 
na drodze. Ambulans z Olsztynka 
najechał na plamę oleju, która się 
ciągnęła od ulicy Mrongowiusza do 
skrzyżowania z ulicą Wilczą w wy-
niku czego doszło do kolizji z innym 
autem osobowym. W wyniku zda-
rzenia nikt nie został poszkodo-
wany.  
► Alarm - (droga S-51) Gryźliny. 
Wypadek motocyklisty. Starszy 
mężczyzna prowadząc motocykl 
pod wpływem alkoholu, jadąc pod 
prąd na drodze ekspresowej zderzył 
się z samochodem osobowym. Męż-
czyzna z ogólnymi obrażeniami tra-
fił do szpitala na obserwację. Dalsze 
czynności prowadzi policja. Gdyby 
był trzeźwy, zapewne nic by się nie 
wydarzyło.   
 
► Alarm -  Królikowo (droga ser-
wisowa). Pożar samochodu osobo-
wego. Podczas jazdy kierowca 
zauważył dym wydobywający się  
z komory silnika. Niestety auto 
spłonęło doszczętnie. W zdarzeniu 
uczestniczyły 2 osoby, które bez-
piecznie opuściły auto. Po dojecha-
niu pierwszych zastępów pożar był 
na tyle zaawansowany, że nie było 
co ratować. Przyczyną prawdopo-
dobnie  zwarcie instalacji elektrycz-
nej.  
► Alarm - Sudwa. Ognisko bez 
nadzoru w opuszczonym budynku 
gospodarczym. Pożar został rozpro-
szony przy pomocy pozostawionych 
śmieci przez osoby postronne. Pier-
wotnie zgłoszenie dotyczyło pożaru 
warsztatu samochodowego. Po do-
jechaniu na miejsce okazało się, że 
to tylko papiery i śmieci. Sprawą za-
jęła się policja.   
► Alarm - Gaj. Pożar stodoły.  
W nocnym pożarze doszczętnie 
spłonęła drewniana stodoła oraz 
nadpaleniu uległy pojazdy, które 
znajdowały się w pobliżu ognia. Po 
dojeździe na miejsce pierwszych 
jednostek straży pożarnych pożarem 
objęta była już cała stodoła. Przy-
czyna pożaru nieznana. 
► Alarm - droga wojewódzka 58 - 
Swaderki. Wypadek busa. Autem 
podróżowały 4 osoby. Z niewyjaś-
nionych przyczyn auto wpadło  
w poślizg i dachowało. Jedna osoba, 
która wypadła z auta na zewnątrz 
została poszkodowana i zabrana 
przez ZRM do szpitala. Prawdopo-
dobnie osoba ta nie miała zapiętych 
pasów na skutek czego wypadła  
z rozbitego auta. Mamy przykład, 
jak ważne jest zapinanie pasów bez-
pieczeństwa.  
► Alarm - Łutynówko. Zgłoszenie 
o nieprzytomnej poszkodowanej 
osobie. Podczas spaceru do lasu 

upadła ona. Nastąpiło u niej NZK 
(nagłe zatrzymanie  krążenia). Po-
nieważ karetki zostały wcześniej za-
dysponowane do innych zdarzeń  
i nie mogły dojechać na miejsce po-
lecenie wyjazdu otrzymali druho-
wie z OSP. Zastępom z Olsztynka  
i Olsztyna pomimo ponad godzinnej 
reanimacji przy użyciu defibrylatora 
AED nie udało się przywrócić czyn-
ności życiowych. Po przybyciu  
lekarza stwierdzono zgon poszkodo-
wanego.  
► Alarm - Wilkowo. Nocny pożar 
domu. W momencie przybycia jed-
nostek OSP, pożar był w bardzo za-
awansowanym stadium. Dach 
budynku był objęty w dużym stop-
niu ogniem. Niestety w pożarze 
śmierć poniosła jedna osoba. To 
mężczyzna, który znajdował się  
w chwili zdarzenia na poddaszu. 
Prawdopodobną przyczyną było  za-
prószenie ognia. Górna kondygnacja 
domu spłonęła doszczętnie. Z po-
mocą przybył burmistrz Olsztynka, 
który zadeklarował pomoc i zakwa-
terowanie poszkodowanej rodzinie. 
Trwa wyjaśnianie przyczyn i oko-
liczności pożaru. 
► Alarm - Platyny. Pożar sadzy  
w przewodzie kominowym. W bu-
dynku mieszkalnym doszło do zapa-
lenia się sadzy w przewodzie ko- 
minowym. Apelujemy o zadbanie  
i pilnowanie, by przeglądy były do-
konywane regularnie i przez osoby 
wykwalifikowane.  
► Alarm -Witramowo (droga S7). 
Potrącenie pieszego. Osoba pod 
wpływem alkoholu awanturująca się 
z partnerką na stacji benzynowej 
nagle wybiegła ze stacji pod nadjeż-
dżające auto. W wyniku tego  
poszkodowany mężczyzna, przy-
tomny, ze złamaną nogą i ogólnymi 
potłuczeniami został zabrany do 
szpitala.  
► Alarm - Olsztynek. Otwarcie 
mieszkania.  Zgłoszenie dotyczyło 
podejrzenia o osobie nieprzytomnej 
w środku mieszkania. Po otwarciu 
drzwi i dotarciu do osoby na miejsce 
lekarz stwierdził zgon mężczyzny. 
Potwierdziły się przypuszczenia 
osoby zgłaszającej. Pamiętajmy  
o sąsiadach i zainteresujmy się cza-
sem, jeśli dłuższy czas ich nie wi-
dzimy.   
► Alarm - Olsztynek. Przy ul. Nie-
podległości w budynku mieszkal-
nym doszło do zadymienia na klatce 
schodowej. W działaniach brało 
udział kilka zastępów straży poża-
rnej, bo zgłoszenie dotyczyło pożaru 
budynku mieszkalnego. Na szczę-
ście było to tylko niegroźne zady-
mienie, jednak nie ustalono jego 
przyczyny. 
 

OPRAC. NA PODSTAWIE  
INFORMACJI OSP W OLSZTYNKU 

Policja 
 

► Mężczyzna w średnim wieku 
zgłosił włamanie do przyczepy cam-
pingowej. Po przyjeździe na miejsce 
zdarzenia patrolu policji okazało się, 
że nie było żadnego włamania,  
a rzekomo poszkodowany chciał do-
stać się do miasta po zakupy. Był 
przekonany, że policjanci go pod-
wiozą. Za bezpodstawne wezwanie 
policji dostał mandat i musiał poszu-
kać innego środka transportu. 
► Kolizja na rondzie u zbiegu ulic 
Mrongowiusza – Niepodległości – 
Emila von Behringa. Dwóch kie-
rowców „spotkało się” na środku 
ronda - obaj kierujący byli pewni, że 
mają pierwszeństwo. Do tego doszły 
inwektywy i wzajemne wyzwiska  
i obarczanie się winą. Po przyjeź-
dzie na miejsce zdarzenia  policjanci 
uznali, że obaj kierujący przyczynili 
się do zdarzenia i wina jest po obu 
stronach. Panowie dostali mandaty  
i to ich pogodziło.  
► W ostatnim czasie policjanci za-
trzymują coraz więcej nietrzeźwych 
kierujących. Niektórzy z nich, to re-
cydywiści. Są zatrzymywani po 
kilka razy, pomimo sądowego za-
kazu poruszania się pojazdami me-
chanicznymi.   
► Nagła zmiana warunków atmos-
ferycznych w dalszym ciągu nie 
zmusza kierujących do zmiany opon 
na zimowe. Wraz z opadami pierw-
szego śniegu policjanci z Olsztynka 
odnotowali kilkanaście zdarzeń dro-
gowych, gdzie większość pojazdów 
wyposażona była w opony letnie.  
A to raczej nie jest rozsądne.    
► Policjanci wspólnie ze strażą 
leśną ujawnili sprawcę kradzieży 
drewna z lasu. Sprawca został uka-
rany mandatem karnym. Zbliżający 
się okres świąteczny spowoduje na-
silenie takich zjawisk. W związku z 
powyższym będą częstsze kontrole 
w miejscach, gdzie rosną choinki.   
 
Z uwagi na zimową  porę  policja  
i straż miejska sprawdza miejsca, 
gdzie mogą przebywać osoby bez-
domne. Podajemy numer telefonu, 
pod którym osoby potrzebujące 
mogą uzyskać pomoc: 800 165 320.  
Jeżeli wiemy o kimś, komu trzeba 
pomóc, warto zawiadomić o tym od-
powiednie służby. Szczególnie te-
raz, w okresie zimowym uczulamy 
wszystkich szczególnie. 
Oprócz codziennych zadań poli-
cjanci wraz ze strażą miejską oraz 
wsparciem UM Olsztynek przepro-
wadzili zajęcia „Bezpieczna droga 
do szkoły”. W ich trakcie rozdawali 
odblaski oraz mówili, jak zachować 
się na drodze. OPRAC.  

NA PODSTAWIE INFORMACJI  
KP W OLSZTYNKU 
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SZYNKA PIECZONA  
Z NOGĄ 
Składniki: 
- szynka kilkukilogramowa 

z nogą 
Solanka: 
na każdy litr wody 
- 1 łyżka soli 
- 4 ziarenka pieprzu 
Odstawiamy na 1 dobę. 
Macerat: 
- główka czosnku 
- ½ szklanki oleju 
- 2 łyżki papryki słodkiej 
- 2 łyżeczki papryki ostrej 
- 1 łyżka pieprzu 
- szczypta cukru 
Połączyć składniki i dobrze 
wymieszać. 
Glazura: 
- ½ szklanki miodu 
- 2 łyżki musztardy dijon 
- 2 łyżki musztardy  

miodowej 
- ½ szklanki cukru  

trzcinowego 
- 1 szklanka soku  

pomarańczowego 100% 
Wymieszać dokładnie skład-
niki. 
Szynkę ponacinać od strony 
słoniny w kratkę. Zalać so-
lanką i odstawić na 24 go-
dziny. W tym czasie nakłu-
wamy mięso kilka razy, aby 
solanka weszła w głąb. Po 
wyjęciu z solanki osuszoną 
szynkę natrzeć maceratem. 
Tak przygotowaną szynkę 
wkładamy w rękaw foliowy. 
Jeżeli nie zmieści się w go-
towy rękaw robimy sobie 
taki z folii aluminiowej. Pie-

czemy 7-8 godzin, do mięk-
kości, w temperaturze 1400C. 
Na godzinę przed końcem 
pieczenia rozrywamy folię  
i smarujemy mięso glazurą. 
Pilnujemy, aby słonina nie 
spiekła się mocno. Można 
przykryć z góry papierem do 
pieczenia i pilnować, by po 
upieczeniu skórka była zło-
cista.  
 
PIECZONY  
SCHAB W SOSIE 
CHRZANOWYM 
Składniki: 
- 1 kg schabu (wąski i długi  

kawałek) 
- przyprawa do mięs 
- 1 łyżka majeranku 
- 1 łyżka czosnku  

granulowanego 
- 1 łyżka soli 
- 1 łyżka pieprzu 
 
Schab obsypujemy wymie-
szanymi wyżej wymieniony-
mi przyprawami. Odstawia-
my na kilka godzin do lo-
dówki. 
3 łyżki smalcu rozgrzewamy 
na patelni. Układamy schab 
i podsmażamy z każdej strony 
na ciemno złoty kolor. Tak 
przygotowane mięso prze-
kładamy do naczynia żaro-
odpornego i wlewamy 1 
szklankę wody. Pieczemy 50 
minut w temperaturze 1900C. 
Pod koniec pieczenia wle-
wamy drugą szklankę gorącej 
wody. Po upieczeniu mięso 
wyjmujemy z naczynia, a do 

pozostałego płynu dodajemy 
sos do pieczenia jasny. Go-
tujemy przez chwilę. Chrzan 
tarty, około 100 gramów, od-
ciskamy z soku. Dodajemy 
do sosu. Doprawiamy 18% 
gęstą śmietaną – 200 ml. Na-
stępnie dodajemy sól i pieprz 
do smaku. Gotujemy 5 minut, 
aż otrzymamy odpowiednią 
konsystencję. 
Schab kroimy w plastry i po-
lewamy sosem chrzanowym. 
Podajemy z ziemniakami.  
 
DORSZ POD SEROWĄ 
PIERZYNKĄ 
Składniki: 
- 500 g dorsza (oczyścić  

z ości)  
- 100 ml śmietanki 30% 
- 50 g sera żółtego 
- 1 opakowanie - fix Ryba  

pod serową pierzynką 
 
Do naczynia żaroodpornego 
układamy kawałki pokrojo-
nego dorsza. Opakowanie 
przyprawy rozprowadzamy 
w 100 ml zimnej wody i 100 
ml śmietanki. Gotujemy  
w garnku, a następnie zale-
wamy dorsza i obsypujemy 
go startym serem. Pieczemy 
około 40 minut w tempera-
turze 2000C. Po upieczeniu 
obsypujemy koperkiem. Po-
dajemy z kartofelkami. Po-
leca to bardzo smaczne i lek-
kie danie. 
 
ŚLEDŹ POD  
PIERZYNKĄ 
Składniki: 
- 5 filetów śledziowych  

solonych 
- 1 cebula duża (drobno  

posiekana) 
- 3 ogórki konserwowe  

(obrane i pokrojone  
w pałeczki) 

- 3 ziemniaki (ugotowane, 
pokrojone w drobną  
kostkę) 

- 3 buraczki (ugotowane,  
zetrzeć na grubych  
oczkach) 

- 2 łyżki majonezu 

- 3 jajka (ugotowane  
na twardo i starte) 

- sól, pieprz do smaku 
Wymoczone i osączone filety 
pokrój w paseczki. W prze-
zroczystym naczyniu ułóż 
warstwy: śledzie, cebulę, ma-
jonez, ogórki, ziemniaki, ma-
jonez, buraki majonez. Po-
szczególne warstwy można 
posypać pieprzem. Wierzch 
sałatki posyp startymi jajkami 
i udekoruj ogórkami. 
 
PIERNIK 
Składniki: 
- 125 g masła 
- 1 szklanka cukru 
- 2 łyżki miodu 
- 2 łyżki powideł  
śliwkowych lub takich,  
jakie lubimy 

Wszystkie te składniki roz-
puścić w garnku ciągle mie-
szając. 
Dodać: 
- 2 łyżki kakao (gorzkie) 
- 1 łyżeczka cynamonu 
- 4 łyżeczki przyprawy  

piernikowej 
Podgrzać na małym ogniu 
ciągle mieszając. Odstawić 
z ognia i lekko wystudzić.  
Następnie do masy dodajemy 
ciągle mieszając: 
- 2 łyżeczki sody 
- 2 łyżki kawy zbożowej  

INKA 
- 1 szklanka mleka  
- 2 roztrzepane jajka 
Ciągle mieszając wsypuje-
my: 

- 2 szklanki przesianej mąki  
tortowej 

Formę keksową smarujemy 
masłem, obsypujemy mąką 
lub bułką tartą. Wlewamy 
masę. Pieczemy około 50 
minut w temperaturze 180 
0C (do suchego patyczka). 
Po wystudzeniu przecinamy 
piernik wzdłuż i smarujemy 
powidłami. Następnie całość 
zalewamy polewą czekola-
dową. 
 
KRUCHE CIASTECZKA 
MAŚLANE 
Składniki: 
- 1 kostka masła 200 g 
- 1 szklanka cukru 
- 600 g mąki tortowej 
- szczypta soli 
- cukier waniliowy duże 
 opakowanie 
Wszystkie składniki zagnia-
tamy. Ciasto zawijamy w fo-
lię spożywczą i chowamy na 
1 godzinę do lodówki. Schło-
dzone ciasto rozwałkowuje-
my i wycinamy foremkami 
gwiazdki, choinki, księżyce, 
kwiatki, bałwanki czy inne 
kształty na jakie mamy ocho-
tę. Układamy na blasze wy-
łożonej papierem do piecze-
nia. Pieczemy około 10 minut 
w temperaturze 1800C. 
Fantastyczna zabawa z dzieć-
mi. Po wystudzeniu dekoru-
jemy mazakami z lukrem 
czekoladowym, płatkami 
migdałowymi, kwiatkami z 
opłatka lub tym, co podpowie 
nam nasza wyobraźnia. 
 
MAKOWY PLEŚNIAK 
Ciasto kruche: 
- 5 żółtek 
- 3 szklanki mąki tortowej 
- ¾ kostki masła 
- 5 łyżek cukru 
- cukier waniliowy duże 

opakowanie 
- 2 łyżki kwaśnej śmietany 
- 1 łyżeczka proszku  

do pieczenia 
- szczypta soli 
Wszystkie składniki zagnia-
tamy, zawijamy w folię spo-

Kulinarny kącik  Ewy

EWA WARAKSA

Boże Narodzenie, to 
piękny, uroczysty czas.  
I znów myślimy, jak udeko-
rować stół , co na nim po-
stawić, aby było pięknie  
i pysznie.  

Bardzo dobrze na świą-
tecznym stole prezentują się 

mięsa pieczone w całości, 
np. szynka z nogą, gęś  
z jabłkami, kaczka w poma-
rańczach czy indyk nadzie-
wany farszem. Nie bójmy 
się takich wyzwań. Zawsze 
gdy zostaną po świętach 
końcówki gotowanych i pie-

czonych mięs, nawet z do-
datkami śliwek, żurawiny 
czy nadzienia, możemy to 
wszystko zmielić, dodać 
jajka, masło, śmietankę, ma-
jeranek i upiec pyszny pasz-
tet. Z przyjemnością zjemy 
go na kanapkach. 

Święta to doskonała okazja 
by coś wyjątkowego, mało 
popularnego na powszedni 
dzień. Dlatego też w dzisiej-
szym numerze proponuję 
Państwu między innymi 
wspomnianą wcześniej szyn-
kę pieczoną z nogą.

►
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żywczą i wkładamy do lo-
dówki na około 1 godzinę. 
Mak: 
- 1 puszka gotowego maku, 

np. Bakaland 
To wersja dla zapracowanych 
albo troszkę leniwych.  
LUB 
Masa makowa: 
- ½ kg mielonego maku (mak 

zalewamy wrzątkiem, od-
stawiamy na kilka godzin; 
odciskamy przy użyciu 
gazy; mielimy w maszynce 
kilka razy) 

- 1 szklanka cukru 
- 2 łyżki miodu 
- ½ kostki masła 
- olejek migdałowy kilka 

kropli 
- rodzynki (wcześniej  

sparzone) 
- orzechy pokrojone 
- migdały pokrojone 
- 2 białka ubite ze szczyptą 

soli 
Masło, miód, cukier rozpusz-
czamy w garnku. Dodajemy 
pozostałe składniki, a na koń-
cu ubitą pianę. 
Beza: 
- 4 białka 
- ¾ szklanki cukru 
- 2 łyżeczki mąki  

ziemniaczanej lub  
budyniu waniliowego  

- szczypta soli 
Białka ubijamy ze szczyptą 
soli. Ciągle miksując stop-
niowo wsypujemy cukier,  
a na końcu sypiemy mąkę 
ziemniaczaną i delikatnie 
mieszamy.  
Na średniej wielkości blachę 
wyłożoną papierem do pie-
czenia tarkujemy połowę cias-
ta. Na to wykładamy masę 
makową. Następna warstwa 
to ubite białka bezowe. Na 
całość tarkujemy pozostałą 
część ciasta kruchego. Pie-
czemy 1 godzinę w tempe-
raturze 1800C. Na początku 
pieczenia okrywamy ciasto 
papierem do pieczenia, a w 
połowie ściągamy go i pil-
nujemy, aby się ładnie zru-
mieniło.  
P.S. Jeżeli zamiast maku uży-
jemy uprażonych jabłek bę-
dziemy mieli pyszną szarlotkę 
z bezą. 
 
Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 
życzę Państwu zdrowych, 
spokojnych, radosnych, 
smacznych i oprószonych 
śniegiem świąt oraz szczę-
śliwego Nowego Roku 2023. 
 

Pozdrawiam serdecznie 
 

EWA WARAKSA 

Zawodnicy WM Warriors 
Olsztynek nie zwalniają tem-
pa. Październik przywitał 
nas Pucharem Polski DFN 
połączonym z galą sportów 
walki Duet Fight Night 25, 
która odbyła się w Bez-
ledach.  

Nasi wojownicy długo pra-
cowali na swoją renomę  
i dlatego dostaliśmy aż 4 
pojedynki na gali, w tym 
jeden w karcie głównej  
i byliśmy najliczniej repre-
zentowaną ekipą podczas 
tego wydarzenia.  

Pierwszy do ringu wszedł 
Daniel Miłek, który walczył 
w K1 z zawodnikiem z Za-
lewa i po trzech rundach 
nieustępliwej, twardej wy-
miany, to jego ręka powęd-
rowała do góry. Daniel był 
tego wieczora świetnie dys-
ponowany i doskonale wy-
pełniał założenia taktyczne 
oraz uważnie słuchał wska-
zówek narożnika. Cała wal-
ka była prowadzona pod 
jego dyktando i nawet na 
moment nie stracił nad nią 
kontroli. 

W pozostałych pojedyn-
kach karty wstępnej gali 
DFN25 swoje walki stoczyli 
Bartosz Purzycki i Kamil 
Lendzionowski w katego-
riach 81 i 86 kg. Obaj nasi 
zawodnicy dostali szanse 
starcia z dużo bardziej do-
świadczonymi fighterami, 
którzy mają już za sobą star-
ty w najważniejszych im-
prezach w kraju i ogrom 
doświadczenia, który wy-
korzystali i tym razem. Za-
równo Bartek, jak i Kamil 
zaprezentowali się naprawdę 
dobrze. Pokazali ogromne 
serce do walki i wyszli wal-
czyć o wygraną bez kom-
pleksów. Ich wyników nie 
można nazwać przegraną, 
bo przegranym jest ten, kto 
nie próbuje. Chłopaki zebrali 
ogrom doświadczenia i po-
czucie, że do czołówki bra-
kuje już naprawdę niewie-
le. 

Wisienką na torcie występu 
olsztyneckich kickbokserów 
była walka z karty głównej, 
w której Paweł Jakubowski 
w formule k1 skrzyżował 
rękawice z zawodnikiem  

z Nowej Soli. Jego prze-
ciwnik był stawiany w roli 
faworyta jako dużo bardziej 
doświadczony i mający na 
swoim koncie medale mist-
rzostw Polski, a także pu-
charu świata. Paweł swoją 
walkę zaczął bardzo mocno 
od razu rzucając się z gra-
dem ciosów na swojego 
przeciwnika i wyraźnie 
przejmując inicjatywę  
w pierwszej rundzie. Jego 
odważna taktyka wiązała 
się jednakże z ryzykiem, bo 
już w pierwszej rundzie zos-
tał trafiony mocnym kola-
nem w nos, które niemal 
zakończyło się nokautem.  
I tu trzeba oddać Pawłowi 
pokłony za jego ogromny 

hart ducha i determinację, 
bo Paweł nie tylko wytrzy-
mał samo kopnięcie. Prze-
trwał nawałnicę ciosów, któ-
ra po nim nastąpiła, ale fi-
nalnie dotrwał do końca run-
dy, by w kolejnych dwóch 
udowodnić swoją wyższość 
nad rywalem. Sama walka 
przez wielu (w tym organi-
zatora) została okrzyknięta 
walką wieczoru. Ponadto 
organizator gali złożył Pa-
włowi deklarację, że chce 
go widzieć na kolejnej gali 
w walce o pas federacji 
DFN!!! 

Ledwo opadły emocję po 
październikowej gali, a za-
wodnicy WM Warriors sta-
wili się w Skarżysku-Ka-

miennej na turnieju kickbo-
xingu w formułach low kick 
i kick light. Turniej ten miał 
za zadanie sprawdzić formę 
przed decydującą fazą se-
zonu na tle innych doświad-
czonych zawodników. Świę-
tokrzyski Turniej Kickbo-
xingu co roku wyróżnia się 
tym, że przyjeżdżają na nie-
go czołowi polscy kick- 
boxerzy, których później 
spotkać można w rywalizacji  
o Mistrzostwo czy Puchar 
Polski. Była to więc dosko-
nała okazja, by zweryfiko-
wać swoje umiejętności  
i ewentualnie dokonać ko-
rekt w przygotowaniu za-
wodników. Najważniejszym 
punktem wyjazdu był test 
dyspozycji Pawła i spraw-
dzenie założeń taktycznych 
na rywalizację turniejową, 
gdzie jednego dnia trzeba 
stoczyć kilka pojedynków, 
więc trzeba umiejętnie roz-
łożyć siły. Chyba można 
mówić o sukcesie, bo star-
tujący w kategorii 81 kg 
Paweł wygrał 3 pojedynki  
i stanął na najwyższym stop-
niu podium nie dając naj-
mniejszych szans swoim ry-
walom. 

 
Następne cele? Mała ta-

jemnica, ale obiecujemy, że 
będzie głośno o olsztynec-
kim Kickboxingu. 

 
WOJCIECH JAROSZ 

Olsztynecki kickboxing  
wchodzi na salony

SPORT

Paweł Jakubowski podczas werdyktu Duet Fight Night 25 / fot. Tomasz Miroński 

Daniel Miłek podczas Duet Fight Night 25  
/ fot. Tomasz Miroński 

►
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MKS Olimpia Olsztynek 
prowadzi zajęcia trenin-
gowe w 6 grupach wieko-
wych: od skrzata do ju-
niora młodszego.  

W listopadzie zakoń-
czyły się rozgrywki ligowe 
i turnieje poszczególnych 
roczników. Drużyna senio-
rów po rundzie jesiennej 
zajmuje 13 miejsce w ta-
beli forBet 4 ligi. 

W połowie listopada dru-
żyna seniorów i trenerzy 

wszystkich grup mieli 
okazję spotkać się na za-
kończeniu rundy i pod-
sumować dotychczasową 
pracę. Tutaj należą się po-
dziękowania trenerom za 
ich ciężką pracę, która 
przynosi efekty na bois-
kach i daje tyle radości 
młodym piłkarzom. 

Grudzień, to czas turnie-
jów halowych, w których 
startujemy z licznymi suk-
cesami. 

Wesołych Świąt! 
Wszystkim zawodnikom, 

trenerom, działaczom, 
sponsorom i sojusznikom 
klubu życzymy zdrowych  
i rodzinnych Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz 
wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym i zawo-
dowym w nadchodzącym 
Nowym Roku 2023. 

 
ZARZĄD MKS OLIMPII 

OLSZTYNEK

w Olimpii? 
Co słychać  

SPORT

1         GKS LZS Wikielec     15  36   11 3   1      41:12 
2         Jeziorak Iława             15  30   9   3   3      42:21 
3         Mamry Giżycko          15  28   9   1   5      33:25 
4         Znicz Biała Piska        15  28   8   4   3      35:21 
5         Granica Kętrzyn          15  28   8   4   3      31:17 
6         Polonia Lidzbark        15  28   9   1   5      44:23 
          Warmiński 
7         Mrągowia Mrągowo    15  26   8   2   5      42:31  
8         Olimpia II Elbląg        15  25   8   1   6      44:27  
9         Tęcza Biskupiec          15  24   7   3   5      31:30  
10       Rominta Gołdap          15  19   6   1   8      23:39  
11       Polonia Iłowo              15  16   5   1   9      21:44  
12       Motor Lubawa             15  14   3   5   7      22:36  
13       Olimpia Olsztynek     15  13   4   1   10    17:36  
14       Dobre Miasto               15  12   3   3   9      26:35  
15       Huragan Morąg           15  10   3   1   11    20:44  
16       Pisa Barczewo             15  5     1   2   12    17:48 

Poz    Drużyna                     M  Pkt  Z  R   P     Bramki

forBET IV liga

Do Olsztynka powró-
ciły rozgrywki Olszty-
neckiej Ligi Futsalu.  
25 listopada, rozpoczęły 
się zmagania w ramach 
Olsztyneckiej Ligi Fut-
salu.  

W tegorocznej edycji ligi 
rywalizuje ze sobą 8 dru-
żyn: Kuźnia Formy, Kap-
sel, Markus Stawiguda, 
Iter-Bus Argalski & Sklep 
Ciszkowski, PBS Futsal 
Olsztynek, Falco Olsztyn, 
Ratuszowa-Grom Lich-
tajny oraz  Fortuna Gąg-
ławki, które rywalizują ze 
sobą systemem „każdy  
z każdym”.  

Rozgrywki zainauguro-
wał Burmistrz Olsztynka 
Robert Waraksa. Drużyny 
zachęcał do sportowej ry-
walizacji Poseł na Sejm 
RP Paweł Papke.  

Oprawę artystyczną roz-
grywek przygotowały ze-
społy z Miejskiego Domu 
Kultury w Olsztynku.  

Zaplanowane rozgrywki 
są na 14 kolejek w każdy 
piątek do końca lutego 
przyszłego roku (pierwszy 
mecz rozpoczyna się  
o godz. 18:00). Sponsorzy 
przygotowali nagrody dla 
kibiców, którzy przyjdą 
zobaczyć rozgrywki. Or-
ganizatorami tegorocznej 
Olsztyneckiej Ligi Futsalu 
są: Burmistrz Olsztynka, 
Miejski Dom Kultury oraz 
UKS Olimpijczyk.  
  

UM OLSZTYNEK

WYSTARTOWAŁA OLSZTYNECKA LIGA FUTSALU

Nowe piłkochwyty są 
już na boisku Agricoli 
Mierki i czekają na roz-
poczęcie nowego sezo-
nu piłkarskiego.  

W ramach zadania 
zostały zamontowane 
dwa urządzenia o wy-
miarach 30x6 m. Zada-
nie było możliwe dzięki 
dofinansowaniu z kon-
kursu „Małe granty na 
infrastrukturę sportową 
w województwie war-
mińsko-mazurskim  
w 2022 roku” na pro-
jekt: „Wyposażenie bo-
iska wiejskiego w Mier-
ki poprzez montaż  
piłkochwytów”. Po roz-

strzygnięciu wyżej wy-
mienionego konkursu 
Gmina Olsztynek otrzy-
mała dotację w wyso-
kości 10 tys. złotych. 
Nie bez  znaczenia była 
też wrześniowa wizyta 
Wicemarszałka Woje-
wództwa Warmińsko-
Mazurskiego Marcina 
Kuchcińskiego. Zapre-
zentowano wówczas 
ostatnie inwestycje na 
boisku w Mierkach. 
Łączna wartość zadania, 
to blisko 25 tys. zło-
tych. 

„Dzięki środkom 
uzyskanym z budżetu 
województwa wspiera-

my modernizację obiek-
tów kluczowych dla lo-
kalnych społeczności. 
Są to obiekty gminne, 
służące klubom sporto-
wym oraz ogólnodo-
stępne, z których mogą 
korzystać mieszkańcy 
całej gminy”- powie-
dział Burmistrz Olsztyn-
ka Robert Waraksa. 

 
Urządzenia te znaczą-

co poprawią estetykę  
i bezpieczeństwo za-
wodników oraz kibi-
ców. Zminimalizują tak-
że ryzyko ewentualnej 
szkody.   

UM OLSZTYNEK

Wieści z Agricola Mierki
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Wszystkim przyjaciołom, znajomym, sąsiadom,  
księdzu Proboszczowi parafii pw. bł. Anieli Salawy,  

Władzom miasta Olsztynka oraz firmie pogrzebowej 
„Arka” za wyrazy współczucia oraz pomoc  

i uczestnictwo w ostatnim pożegnaniu  
 

Naszej Mamy, Teściowej, Babci i Prababci 
 

JANINY GENOWEFY WIECZERZAK 
                                 

składa Rodzina

 
PODZIĘKOWANIA

 

            

Pani Emilii Dumka 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Olsztynku 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci 

MĘŻA - Roberta Dumka 

Radnego Rady Miejskiej w Olsztynku  
składają 

 
   Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Olsztynka  

Andrzej Wojda     Robert Waraksa                      

 

            

Pani Jadwidze Wieczerzak 

Wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla Olsztynka” 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci Mamy  

składają 
 

   Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Olsztynka  
Andrzej Wojda     Robert Waraksa                      

 

            

Panu Mirosławowi Obrębskiemu 

Dyrektorowi Zespołu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Olsztynku 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Teściowej  
składają  

   Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Olsztynka  
Andrzej Wojda     Robert Waraksa                      

 

            Pani Irenie Pisarewicz 
Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Olsztynku 

oraz Rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Teścia 
 

składają  
   Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Olsztynka  

Andrzej Wojda     Robert Waraksa                      

 

            Panu Jerzemu Tytzowi 
Radnemu Rady Powiatu Olsztyńskiego, Rodzinie oraz Bliskim 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy  
składają  

   Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Olsztynka  
Andrzej Wojda     Robert Waraksa                      

 

            Pani Beacie Pieniak 
Kierownikowi Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska 

Urzędu Miejskiego w Olsztynku  
 Panu Ryszardowi Pieniak 

Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Olsztynku 
oraz Rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Teścia i Ojca  
składają  

   Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Olsztynka  
Andrzej Wojda     Robert Waraksa                      

 

            

Panu Kazimierzowi Kujawie 
Współwłaścicielowi Spółki oraz Rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci  

Żony Lucyny 
składają  

   Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Olsztynka  
Andrzej Wojda     Robert Waraksa                      

Przekazujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie 

śp. Roberta Dumka,  
mszy św. i dzielili z nami ogromny żal oraz smutek, okazali 

wiele serca i słowa wsparcia, wyrazy wdzięczności.  
Pogrążone w bezgranicznym smutku  

Żona z Córkami                          

 
PODZIĘKOWANIA
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Poziomo: 
1) brzydka rada, 5) istota w bezsensie, 9) broń 
biologiczna, 10) biska sercu, 11) uprawiał 
jeździectwo w latach 60-tych, 12) chowa głowę  
w Atakamie, 13) lampa z lampy, 14) upadły 
kompozytor, 15) nie potrzebowała miotły,  
16) tkanina z końcówką, 18) większość grosza,  
19) modne wodne, 21) gryzie w czosnku,  
23) wydatek Szkota, 24) łatwopalna w hangarze,  
25) znajduje się na liście, 26) dobrze, gdy równy,  
27) do niej bilety  
Pionowo: 
1) mało czasu, 2) miejsce na datki, 3) dawna 
księgowość do brania, 4) kradnie faworki,  
6) pierwiastek kontynentalny, 7) człowiek w masce, 
8) pekińczyk, 16) postać, ale nie na nogach,  
17) zakaz handlu w barze, 19) zdziwienie na widok 
maratonu, 20) jest na pokaz, 22) broń naciągacza

1

Krzyżówka nr 264

Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartkach  
pocztowych do 15 stycznia 2023 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 263 była 
myśl łacińska: “Nie kupuj kota w worku”, nagrodę 
(kartę podarunkową) wylosowała Jadwiga Ro-
gowska.

3

4

5

6

7

9

10 11

2

13

12

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 21, 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

autor krzyżówki: Wiesław Gąsiorowski
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reklama

ZAŁATW TO
PO SĄSIEDZKU!

POTRZEBUJESZ 
GOTÓWKI?

KREDYT NA MIARĘ

3% od 6,5%

RRSO 12,31%do 36 mc

prowizja
zmienne 
oprocentowanie

okres 
kredytowania

KREDYT NA TWOJE POTRZEBY

 › Szukasz gotówki na bieżące wydatki? Może na święta  
lub inne ważne okazje?

 › Planujesz remont domu lub mieszkania?

 › Nie chcesz odkładać wymarzonego wyjazdu albo realizacji 
innych pomysłów?

 › Chcesz się rozwijać albo opłacić edukację dzieci?

 › Czeka Cię wyjątkowy czas, który wymaga dodatkowych 
pieniędzy w Twoim portfelu?

 › A może masz jeszcze inne plany?

ZAPYTAJ W NASZYM BANKU! 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyj-
ny. Do udziału w loterii upoważnia zawarcie w terminie od 01.06.2022 r. umowy na produkt bankowy w Banku 
Spółdzielczym z Grupy BPS lub Banku BPS S.A. W loterii możesz wygrać codziennie, w okresie od 1.07.2022 r. 
do 20.12.2022 r. Regulamin dostępny na www.loteria.mojbank.pl.

DLACZEGO WARTO?

Zapraszamy!

Teraz codziennie masz szansę na  
500 zł, możesz też wygrać laptop,  
a nawet samochód!
Szczegóły na www.loteria.mojbank.pl 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu na dzień 15.06.2022r. 
wynosi: 12,31% dla następujących założeń : całkowita kwota kredytu : 12 000,00 PLN , okres kredytowania :             
36 miesięcy,  oprocentowanie kredytu: 7,20% w skali roku, rata miesięczna : 371,62 PLN. Całkowity koszt 
kredytu : 2 131,44 PLN , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania :1 378,44 PLN , prowizja nie 
kredytowania za udzielenie kredytu : 3% kwoty udzielonego kredytu tj. 360,00 PLN , koszt ubezpieczenia           
393,00 PLN . Całkowita kwota do zapłaty wynosi : 14 131,44 PLN.

Dogodne raty

kwota kredytu
nawet do 30 000 zł

minimum formalności

niska prowizja za 
udzielenie kredytu

okres kredytowania  
do 36 miesięcy

obsługa doradcy

3%

Bank Spółdzielczy w Olsztynku 
Ul. Rynek 2, 11-015 Olsztynek 

tel. 502-171-724 
e-mail: centrala-bs.olsztynek@bankbps.pl

Wszystkim naszym  
czytelnikom oraz  

użytkownikom składamy  
serdeczne życzenia  

z okazji Świąt Bożego  
Narodzenia oraz samych 

dobrych chwil  
w nadchodzącym  

Nowym Roku 2023   
Dyrektor oraz pracownicy 

Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Olsztynku



Ewa Pyrzanowska  
Edyta Kaczmarska

Mariusz Malik  
Dawid Miszczak  

Wspaniałych Świąt  
Bożego Narodzenia,  
spędzonych w ciepłej  
rodzinnej atmosferze. 
Aby nowy 2023 rok  

upłynął nam wszytkim 
w dobrym zdrowiu, spokoju  
i radości oraz pomyślności  

 
życzą  

przewodniczący Rad Osiedli


