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13 marca (piątek), godz. 18.00, Sala Noblistów Polskich, ul. Górna 5, bilety do kupienia w MDK-u
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Z okazji Dnia Kobiet, 
pragniemy złożyć wszystkim Paniom najserdeczniejsze

życzenia wszelkiej radości i pogody ducha, zadowolenia

z każdego dnia, pozytywnego myślenia oraz realizacji

marzeń, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Przewodniczący Rady Miejskiej                                              
Andrzej Wojda 

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna  
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I PODNOŚNIKOWE
oferujemy:

- dźwig 28T,
- podnośnik   koszowy - 18m

Cieśla Robert

tel. 7 1-363-5259

kino „Grunwald”, 17 marca
godz. 20:30, bilety w MDK-u

kino „Grunwald”,17 marca
godz. 16:30, bilety w MDK-u
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WIEŚCI Z MAGISTRATU

Co to jest profil zaufany?
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywa-

tela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bez-
piecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwali-
fikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy
administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektron-
iczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?
Dzięki prostej procedurze założenia konta na platformie ePUAP oraz

potwierdzenia profilu zaufanego będą mieli Państwo możliwość załatwia-
nia części  spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Do założenia pro-
filu potrzebny jest tylko dowód osobisty. 

Załóż konto na www.epuap.gov.pl • złóż i wyślij wniosek o profil zau-
fany  • udaj się z dowodem do punktu potwierdzającego w gminie  •
uzyskaj profil zaufany 

Gdzie wykorzystasz profil zaufany?

Jakie są korzyści z korzystania z profilu zaufanego?
- nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w

przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,

- nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi
podpisu elektronicznego,

- jest bezpłatny,
- pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,
- umożliwia składanie oświadczeń woli.

Co to jest ePUAP?
Elektroniczna Platforma Usług Administracji  Publicznej

(www.epuap.gov.pl) to system informatyczny służący udostępnianiu oby-
watelom oraz instytucjom publicznym usług administracyjnych drogą elek-
troniczną. To alternatywa dla papierowej administracji .
System ePUAP daje możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych przez
internet. Z ePUAPem można kontaktować się z dowolnego miejsca (dom,
praca, podróż) i w dowolnym czasie (weekend, noc, wakacje) – sprawy
urzędowe można załatwiać przebywając nawet poza granicami Polski.

Co będziesz mógł załatwić przez ePUAP?
- nadanie numeru adresowego nieruchomości
- złożysz informację w sprawie podatków: rolnego, leśnego i od nieru-

chomości
- deklarację na podatek : leśny, rolny od nieruchomości
- deklarację na podatek od środków transportowych
- zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
- zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie
- deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi
- i wiele innych spraw. Sprawdź sam!

W ramach projektu zostanie także utworzony portal e-usług budże-
towych, który będzie umożliwiał m.in.:
- wgląd w stan rozliczeń podatnika (bieżąca aktualizacja danych),
- rozliczanie wszelkich podatków i opłat na rzecz gminy Olsztynek,
- dostęp do danych 24 h na dobę, siedem dni w tygodniu,
- dokonywanie płatności przez Internet (e-płatności).

BURMISTRZ OLSZTYNKA
ZAPRASZA I ZACHĘCA DO ZAKŁADANIA I POTWIERDZANIA

PROFILU ZAUFANEGO ORAZ DO AKTYWNEGO KORZYSTANIA 
Z USŁUG E-ADMINISTRACJI

Partnerami projektu są:
Miasto Ełk, Miasto Górowo Iławeckie, Gmina Morąg, Gmina

Miłakowo, Gmina Łukta, Gmina Kętrzyn.
Projekt „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” w ramach Priory-

tetu V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1  Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

BURMISTRZ OLSZTYNKA INFORMUJE
Gmina Olsztynek realizuje projekt  „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach”,  który ma na celu zwiększenie zaawansowania usług e-administracji

w gminach objętych projektem poprzez zwiększenie ilości  spraw załatwianych drogą elektroniczną oraz popularyzację tych rozwiązań wśród
mieszkańców gminy. 

W ramach projektu  został otworzony  

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego
Siedziba: Urząd Miejski w Olsztynku, pok.  nr 2 (parter), 11-015 Olsztynek.
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1. Pią ty prze targ us tny nie og ra ni czo ny w spra wie sprze da ży dział ki nie -
za bu do wa nej oz na czo nej nr 227/8, o pow. 1365 m2, po ło żo nej w ob rę -
bie Je mio ło wo gm. Ol szty nek woj. war miń sko-ma zur skie. Nie ru cho mość
sta no wi włas ność gmi ny Ol szty nek. 

Nie ru cho mość ma u rzą dzo ną księ gę wie czys tą nr KW OL1O/00048068/5.
Ce na wy wo ław cza nie ru cho moś ci sta no wi kwo tę 35 000,00 zł (słow -

nie: trzy dzieś ci pięć ty się cy zło tych). Do wy li cy to wa nej ce ny ww. dział ki
zos ta nie do li czo ny 23% po da tek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
gotówką lub przelewem w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące
złotych) najpóźniej w dniu 04.03.2015 r., na konto Urzędu Miejskiego w
Olsztynku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdziel-
czym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków
finansowych na konto urzędu – uznanie konta). 

Dla przed mio to wej dział ki brak jest miej sco we go pla nu za gos po da ro -
wa nia przes trzen ne go gm. Ol szty nek. Na dział kę tę zos ta ła wy da na de cyz -
ja nr 12/2014 z dnia 30.01.2014 r. o wa run kach za bu do wy us ta la ją ca
wa run ki za bu do wy dla in wes tyc ji po le ga ją cej na bu do wie bu dyn ku miesz -
kal ne go jed no ro dzin ne go o raz ga ra żu wol nos to ją ce go wraz z niez będ ną
in fras truk tu rą tech nicz ną.

Prze targ od bę dzie się dnia 9 mar ca 2015 r. o godz. 1000 w pok. nr 1
U rzę du Miej skie go w Ol sztyn ku ul. Ra tusz 1.

2. Pią ty prze targ us tny nie og ra ni czo ny w spra wie sprze da ży dział ki nie -
za bu do wa nej oz na czo nej nr 238/5, o pow. 1635 m2, po ło żo nej przy ul.
Gra bo wej, ob ręb nr 2, m. Ol szty nek, woj. war miń sko-ma zur skie. Nie ru -
cho mość sta no wi włas ność gmi ny Ol szty nek. 

Nie ru cho mość ma u rzą dzo ną księ gę wie czys tą nr KW OL1O/00051800/3.
Ce na wy wo ław cza nie ru cho moś ci sta no wi kwo tę 61 000,00 zł (słow -

nie: sześ ćdzie siąt je den ty się cy zło tych). Do wy li cy to wa nej ce ny ww. dział ki
zos ta nie do li czo ny 23% po da tek VAT. 

Dział ka po ło żo na jest na te re nie za bu do wy miesz kal nej jed no ro dzin -
nej, oz na czo nym sym bo lem MN-1.

Wa run kiem przys tą pie nia do prze tar gu jest wpła ce nie wa dium go tów -
ką lub prze le wem w wy so koś ci 6 000,00 zł (słow nie: sześć ty się cy zło tych),
naj póź niej w dniu 04.03.2015 r. na kon to U rzę du Miej skie go w Ol sztyn ku
nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Ban ku Spół dziel czym w Ol -
sztyn ku (za dzień wpła ty uz na je się dzień wpły wu środ ków fi nan so wych na
kon to u rzę du – uz na nie kon ta).

Prze targ od bę dzie się dnia 9 mar ca 2015 r. o godz. 1010 w pok. nr 1
U rzę du Miej skie go w Ol sztyn ku ul. Ra tusz 1.

3. Dru gi prze targ us tny nie og ra ni czo ny w spra wie sprze da ży dział ki
nie za bu do wa nej oz na czo nej nr 24/45, o pow. 230 m2, po ło żo nej przy ul.
Sta ro miej skiej, ob ręb nr 6, m. Ol szty nek, woj. war miń sko-ma zur skie. Nie -
ru cho mość sta no wi włas ność gmi ny Ol szty nek. 

Nie ru cho mość ma u rzą dzo ną księ gę wie czys tą KW OL1O/00090073/2. 
Ce na wy wo ław cza nie ru cho moś ci sta no wi kwo tę 18 500,00 zł (słow -

nie: o siem naś cie ty się cy pięć set zło tych). Do wy li cy to wa nej ce ny ww.
dział ki zos ta nie do li czo ny 23% po da tek VAT. 

Wa run kiem przys tą pie nia do prze tar gu jest wpła ce nie wa dium go tów -
ką lub prze le wem w wy so koś ci 2 500,00 zł (słow nie: dwa ty sią ce pięć set
zło tych) naj póź niej w dniu 04.03.2015 r., na kon to U rzę du Miej skie go w
Ol sztyn ku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Ban ku Spół dziel -
czym w Ol sztyn ku (za dzień wpła ty uz na je się dzień wpły wu środ ków fi -
nan so wych na kon to u rzę du – uz na nie kon ta).

Dział ka po ło żo na jest na te re nie śród miej skiej zwar tej za bu do wy miesz -
kal no-us łu go wej z ob o wiąz ko wy mi us łu ga mi, oz na czo nym na ry sun ku pla -
nu sym bo lem Mu-1.

Prze targ od bę dzie się 9 mar ca 2015 r. o godz. 1020 w pok. nr 1 U rzę -
du Miej skie go w Ol sztyn ku ul. Ra tusz 1.

4. Dru gi prze targ us tny nie og ra ni czo ny w spra wie sprze da ży dział ki
nie za bu do wa nej oz na czo nej nr 24/44, o pow. 230 m2, po ło żo nej przy ul.
Sta ro miej skiej, ob ręb nr 6, m. Ol szty nek, woj. war miń sko-ma zur skie. Nie -
ru cho mość sta no wi włas ność gmi ny Ol szty nek.

Nie ru cho mość ma u rzą dzo ną księ gę wie czys tą nr KW OL1O/00090073/2.
Ce na wy wo ław cza nie ru cho moś ci sta no wi kwo tę 18 500,00 zł (słow -

nie: o siem naś cie ty się cy pięć set zło tych). Do wy li cy to wa nej ce ny ww.
dział ki zos ta nie do li czo ny 23% po da tek VAT.

Wa run kiem przys tą pie nia do prze tar gu jest wpła ce nie wa dium go tów -
ką lub prze le wem w wy so koś ci 2 000,00 zł (słow nie: dwa ty sią ce zło tych),
naj póź niej w dniu 04.03.2015 r., na kon to U rzę du Miej skie go w Ol sztyn -
ku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Ban ku Spół dziel czym w
Ol sztyn ku (za dzień wpła ty uz na je się dzień wpły wu środ ków fi nan so wych
na kon to u rzę du – uz na nie kon ta). 

Dział ka po ło żo na jest na te re nie śród miej skiej zwar tej za bu do wy miesz -
kal no-us łu go wej z ob o wiąz ko wy mi us łu ga mi, oz na czo nym na ry sun ku pla -
nu sym bo lem Mu-1.

Prze targ od bę dzie się 9 mar ca 2015 r. o godz. 1030 w pok. nr 1 U rzę -
du Miej skie go w Ol sztyn ku ul. Ra tusz 1.

5. Dru gi prze targ us tny nie og ra ni czo ny w spra wie sprze da ży dział ki
nie za bu do wa nej oz na czo nej nr 238/7, o pow. 1834 m2, po ło żo nej przy
ul. Gło go wej, ob ręb nr 2, m. Ol szty nek, woj. war miń sko-ma zur skie. Nie ru -
cho mość sta no wi włas ność gmi ny Ol szty nek. 

Nie ru cho mość ma u rzą dzo ną księ gę wie czys tą nr KW OL1O/00051800/3.
Ce na wy wo ław cza nie ru cho moś ci sta no wi kwo tę 74 000,00 zł (słow -

nie: sie dem dzie siąt czte ry ty sią ce zło tych). Do wy li cy to wa nej ce ny ww. dzi-
ał ki zos ta nie do li czo ny 23% po da tek VAT. 

Dział ka po ło żo na jest na te re nie za bu do wy miesz ka nio wej jed no ro -
dzin nej, oz na czo nym na ry sun ku pla nu sym bo lem MN-1.

Wa run kiem przys tą pie nia do prze tar gu jest wpła ce nie wa dium go tów -
ką lub prze le wem w wy so koś ci 8 000,00: o siem ty się cy zło tych), naj póź -
niej w dniu 18.03.2015 r., na kon to U rzę du Miej skie go w Ol sztyn ku
nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Ban ku Spół dziel czym w Ol -
sztyn ku (za dzień wpła ty uz na je się dzień wpły wu środ ków fi nan so wych na
kon to u rzę du – uz na nie kon ta).

Prze targ od bę dzie się dnia 23 mar ca 2015 r. o godz. 1000 w pok. nr 1
U rzę du Miej skie go w Ol sztyn ku ul. Ra tusz 1.

6. Dru gi prze targ us tny nie og ra ni czo ny w spra wie sprze da ży dział ki
nie za bu do wa nej oz na czo nej nr 238/6, o pow. 2016 m2, po ło żo nej przy
ul. Gra bo wej, ob ręb nr 2, m. Ol szty nek, woj. war miń sko-ma zur skie. Nie ru -
cho mość sta no wi włas ność gmi ny Ol szty nek. 

Nie ru cho mość ma u rzą dzo ną księ gę wie czys tą nr KW OL1O/00051800/3.
Ce na wy wo ław cza nie ru cho moś ci sta no wi kwo tę 83 000,00 zł (słow -

nie: o siem dzie siąt trzy ty sią ce zło tych). Do wy li cy to wa nej ce ny ww. dział ki
zos ta nie do li czo ny 23% po da tek VAT. 

Dział ka po ło żo na jest na te re nie za bu do wy miesz ka nio wej jed no ro -
dzin nej, oz na czo nym na ry sun ku pla nu sym bo lem MN-1.

Wa run kiem przys tą pie nia do prze tar gu jest wpła ce nie wa dium go tów -
ką lub prze le wem w wy so koś ci 9 000,00 zł (słow nie: dzie więć ty się cy zło -
tych), naj póź niej w dniu 18.03.2015 r., na kon to U rzę du Miej skie go w Ol -
sztyn ku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Ban ku Spół dziel -
czym w Ol sztyn ku (za dzień wpła ty uz na je się dzień wpły wu środ ków fi -
nan so wych na kon to u rzę du – uz na nie kon ta).

Prze targ od bę dzie się dnia 23 mar ca 2015 r. o godz. 1010 w pok. nr 1
U rzę du Miej skie go w Ol sztyn ku ul. Ra tusz 1.

7. Dru gi prze targ us tny nie og ra ni czo ny w spra wie sprze da ży dzia łek
nie za bu do wa nych oz na czo nych nr 199/2 i nr 19/95, o łącz nej pow.
3642 m2, po ło żo nych przy ul. O wo co wej, ob ręb nr 2, m. Ol szty nek woj.
war miń sko-ma zur skie. Nie ru cho moś ci sta no wią włas ność gmi ny Ol szty nek. 

BUR MISTRZ OL SZTYN KA
og ła sza prze tar gi us tne nie og ra ni czo ne w spra wie sprze da ży dzia łek nie za bu do wa nych i za bu do wa nych:
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Dział ka nr 199/2 ma u rzą dzo ną księ gę wie czys tą nr KW
OL1O/00051800/3, dział ka nr 19/95 księ gę wie czys tą nr KW
OL1O/00078701/4.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho moś ci sta no wi kwo tę 152 000,00 zł (słow -
nie: sto pięć dzie siąt dwa ty sią ce zło tych). Do wy li cy to wa nej ce ny ww.
dział ki zos ta nie do li czo ny 23% po da tek VAT. 

Dział ki po ło żo ne są na te re nie za bu do wy us łu go wej, oz na czo nym na ry sun ku
pla nu sym bo lem U-1.

Wa run kiem przys tą pie nia do prze tar gu jest wpła ce nie wa dium go tów -
ką lub prze le wem w wy so koś ci 15 000,00 zł (słow nie: pięt naś cie ty się cy
zło tych), naj póź niej w dniu 18.03.2015 r., na kon to U rzę du Miej skie go w
Ol sztyn ku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003
w Ban ku Spół dziel czym w Ol sztyn ku (za dzień wpła ty uz na je się dzień
wpły wu środ ków fi nan so wych na kon to u rzę du – uz na nie kon ta).

Prze targ od bę dzie się dnia 23 mar ca 2015 r. o godz. 1020 w pok. nr 1
U rzę du Miej skie go w Ol sztyn ku ul. Ra tusz 1.

8. Dru gi prze targ us tny nie og ra ni czo ny w spra wie sprze da ży dział ki za -
bu do wa nej bu dyn kiem ma ga zy no wym o pow. u żyt ko wej 268,90 m2, oz -
na czo nej nr 56/11, o pow. 3990 m2, po ło żo nej przy ul. Pio nie rów 9b, ob -
ręb nr 3, m. Ol szty nek, woj. war miń sko-ma zur skie. Nie ru cho mość sta no -
wi włas ność gmi ny Ol szty nek

Nie ru cho mość ma u rzą dzo ną księ gę wie czys tą nr KW OL1O/00134334/1.
Ce na wy wo ław cza nie ru cho moś ci sta no wi kwo tę 152 000,00 zł (słow -

nie: sto pięć dzie siąt dwa ty sią ce zło tych).
Nie ru cho mość moż na ob ej rzeć 16 mar ca 2015 r. od godz. 10:00 do

godz. 10:15.
Dział ka po ło żo na jest na te re nie za bu do wy prze mys ło wo-skła do wej,

oz na czo nym na ry sun ku pla nu sym bo lem P-1.
Wa run kiem przys tą pie nia do prze tar gu jest wpła ce nie wa dium go tów -

ką lub prze le wem w wy so koś ci 17 000,00 zł (słow nie: sie dem naś cie ty się -
cy zło tych), naj póź niej w dniu 18.03.2015 r., na kon to U rzę du Miej skie go
w Ol sztyn ku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003
w Ban ku Spół dziel czym w Ol sztyn ku (za dzień wpła ty uz na je się dzień
wpły wu środ ków fi nan so wych na kon to u rzę du – uz na nie kon ta).

Prze targ od bę dzie się dnia 23 mar ca 2015 r. o godz. 1030 w pok. nr 1
U rzę du Miej skie go w Ol sztyn ku ul. Ra tusz 1.

9. Szós ty prze targ us tny nie og ra ni czo ny w spra wie sprze da ży dział ki
za bu do wa nej bu dyn ka mi i u rzą dze nia mi po by łej o czysz czal ni ście ków oz -
na czo nej nr 154/146, o pow. 1,3301 ha, po ło żo nej w ob rę bie Wap le wo
gm. Ol szty nek, woj. war miń sko-ma zur skie. Nie ru cho mość sta no wi włas -

ność gmi ny Ol szty nek. 
Nie ru cho mość ma u rzą dzo ną księ gę wie czys tą nr KW OL1O/00072504/1.
Ce na wy wo ław cza nie ru cho moś ci sta no wi kwo tę 125 000,00 zł (słow -

nie: sto dwa dzieś cia pięć ty się cy zło tych).
Dział ka po ło żo na jest na ob sza rze, dla któ re go nie ma ob o wią zu ją ce go

pla nu za gos po da ro wa nia przes trzen ne go. 
Wa run kiem przys tą pie nia do prze tar gu jest wpła ce nie wa dium go tów -

ką lub prze le wem w wy so koś ci 13 000,00 zł (słow nie: trzy naś cie ty się cy
zło tych), naj póź niej w dniu 18.03.2015 r., na kon to U rzę du Miej skie go w
Ol sztyn ku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Ban ku Spół dziel -
czym w Ol sztyn ku (za dzień wpła ty uz na je się dzień wpły wu środ ków fi -
nan so wych na kon to u rzę du – uz na nie kon ta).

Przetarg odbędzie się dnia 23 marca 2015 r. o godz. 1040 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku ul. Ratusz 1.

Wpła co ne wa dium na prze targ:
- za li czo ne zos ta nie na po czet ce ny na by cia nie ru cho moś ci, je że li o so -

ba wpła ca ją ca wyg ra prze targ,
- nie pod le ga zwro to wi je że li o so ba, któ ra wyg ra prze targ od stą pi od

za war cia ak tu no ta rial ne go,
- zos ta nie zwró co ne, je że li o so ba wpła ca ją ca nie wyg ra prze tar gu.
W przy pad ku wspól noś ci us ta wo wej wa dium na prze targ po win no być

o no wpła co ne przez ob o je mał żon ków. Po nad to wy ma ga na jest ob ec ność
ob oj ga mał żon ków pod czas prze tar gu lub zwyk łe peł no moc nic two u dzie -
lo ne w zwyk łej for mie przez nie o bec ne go mał żon ka do wnie sie nia wa -
dium, u czes tnic twa w prze tar gu w je go i mie niu i skła da nia oś wiad czeń
zwią za nych z u dzia łem w prze tar gu. 

O so ba praw na przys tę pu ją ca do prze tar gu win na być rep re zen to wa na
przez up raw nio ne go przed sta wi cie la lub przez peł no moc ni ka właś ci wie u -
mo co wa ne go. U zys ka na w prze tar gu ce na nie ru cho moś ci płat na jest jed -
no ra zo wo przed pod pi sa niem u mo wy no ta rial nej. 

Bur mistrz Ol sztyn ka mo że od wo łać og ło szo ny prze targ z u za sad nio nej
przy czy ny.

Og ło sze nie o prze tar gu po da je się do pub licz nej wia do moś ci pop rzez
wy wie sze nie na tab li cach og ło szeń w sie dzi bie U rzę du Miej skie go w Ol -
sztyn ku o raz na stro nach in ter ne to wych u rzę du.

Bliż sze in for mac je moż na u zys kać w U rzę dzie Miej skim w Ol sztyn ku w
Re fe ra cie Gos po dar ki Nie ru cho moś cia mi, pok. nr 16 lub pod nr tel.
89 519 54 85 i 89 519 54 86.

Bur mistrz Ol sztyn ka
Ar tur Wroch na

I nic ja to rem spot ka nia
był Bur mistrz Li dzbar ka
Ma ciej Si ta rek. W skład de -
le gac ji z Ol sztyn ka wesz li:
Prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej w Ol sztyn ku An drzej
Woj da o raz peł no moc nik
do spraw Cit tas low Ka rol
Kij kow ski.

Ce lem spot ka nia by ła
pre zen tac ja i de i Cit tas low
spo łecz noś ci li dzbar skiej.
Przedstawiono  wa run ki i
ko niecz ne pro ce du ry, ja kie
mu si speł nić mias to pre ten -
du ją ce do człon kos twa w
sie ci. Ob ec nie do Cit tas low
na le ży blis ko 200 mias te -
czek z 27 kra jów ca łe go
świa ta, m.in. mias ta po ło -
żo ne na War mii i Ma zu -

rach: Bar cze wo, Bis ku piec,
Bisz ty nek, Dob re Mias to,
Goł dap, Gó ro wo I ła wec kie,
Li dzbark War miń ski, Lu ba -
wa, Ni dzi ca, No we Mias to
Lu baw skie, Pa sym, Re szel,
Ryn o raz Ol szty nek, a po za
na szym wo je wó dztwem:
Re jo wiec Fab rycz ny, Ka le -
ty, No wy Dwór Gdań ski i
Mu ro wa na Goś li na.

Spot ka nie mia ło cha rak -
ter ro bo czo-in for ma cyj ny.
Li czy my, że wy mia na doś -
wiad czeń i wspar cie Ol -
sztyn ka po mo że Mias tu Li -
dzbark przys tą pić do Sie ci i
za o wo cu je dal szą współ -
pra cą ob u gmin.

Ka rol Kij kow ski

9 lu te go przed sta wi cie le gmi ny Ol szty nek u czes tni czy li w ses ji Ra dy Miej skiej
w Li dzbar ku, w po wie cie dział dow skim, do ty czą cej przys tą pie nia Li dzbar ka do
Mię dzy na ro do wej Sie ci Miast Dob re go Ży cia – Cit tas low.

Ol szty nek po ma ga Li dzbar ko wi
w przys tą pie niu do Cit tas low



W ko mu nis tycz nej Pol sce był
pat ro nem ty się cy szkół, u lic, pla -
ców, fab ryk. Pi sa no o nim wier sze,
książ ki, nak rę ca no fil my, sta wia no
pom ni ki, wie sza no por tre ty. Je go
skrwa wio ny mun dur, prze cho wy -
wa ny w sa li zwy cięs twa Mu zeum
Woj ska, stał się na ro do wa re lik wią.

Zgod nie z pa nu ją cą mo dą i na -
ka zem par tii, rów nież w Ol sztyn ku
jed ną z waż niej szych u lic naz wa no
i mie niem ge ne ra ła Ka ro la Świer -
czew skie go. Po 1989 ro ku na fa li
de ko mu ni zac ji w ca łej Pol sce za -
czę to u su wać pom ni ki i naz wy u lic,
pla ców, fab ryk i szkół no szą cych i -
mio na „bo ha te rów” z czer wo ny mi
ży cio ry sa mi. Pro ces ten trwa do
chwi li ob ec nej. W niek tó rych miej -
sco woś ciach po zos ta wio no jesz cze
sta re naz wy, nies te ty, do ty czy to
tak że na sze go mias ta.

Ko lej ny raz roz go rza ła w Ol -
sztyn ku dys kus ja na te mat zmia ny
naz wy u l i  cy Świer czew skie go.
Więk szość bez poś red nio za in te re -
so wa nych miesz kań ców tej u li cy
wy po wie dzia ła się prze ciw ko tym
za mia rom, ma jąc głów nie na
wzglę dzie kosz ty ca łej o pe rac ji, któ -
re w rze czy wis toś ci nie są tak du że.
Niek tó rzy miesz kań cy Ol sztyn ka
mó wią ot war cie, że ge ne rał Ka rol
Świer czew ski nie był wca le ta ki zły i
nie moż na go po rów ny wać np. z
Bo les ła wem Bie ru tem, czy os ła wio -
nym Fe lik sem Dzier żyń skim. Je że li
więc ta ka naz wa u li cy w cen trum
mias ta ma po zos tać, to przy naj -
mniej war to wie dzieć kim nap raw -

dę był Ka rol Świer czew ski, że by
póź niej na sze dzie ci i wnu ki nie za -
rzu ci ły nam zwyk łe go nieuc twa.

Ka rol Świer czew ski był Po la -
kiem z krwi i koś ci, u ro dził się 22
lu te go 1897r. w War sza wie w ro -
dzi nie ro bot ni czej. Po u koń cze niu
szko ły pow szech nej pra co wał w
fab ry ce Ger la cha ja ko to karz. W
ok re sie I woj ny świa to wej, w 1915
ro ku, wy co fu ją ce się woj ska car skie
wy wioz ły w głąb Ros ji u rzą dze nia
fab rycz ne pot rzeb ne do pro duk cji
zbro je nio wej. E wa ku o wa no też ro -
bot ni ków ra zem z ro dzi na mi. Mło -
dy Ka rol wraz z mat ką i dwie ma
sios tra mi tra fił do Ka za nia, gdzie
pra co wał na dal w fab ry ce przy to -
kar ni. Po wy bu chu re wo luc ji paź -
dzier ni ko wej wstą pił o chot ni czo do
Gwar dii Czer wo nej, a w 1918r.
zos tał człon kiem par tii bol sze wic -
kiej. W la tach 1918-1920 wal czył
na wie lu fron tach prze ciw ko wro -
gom re wo luc ji. Bił się dziel nie i
wkrót ce a wan so wał na do wód cę
ba ta lio nu. Czło wiek ten, któ ry po -
dob no tak moc no ko chał Pol skę,
nie za wa hał się wziąć u dzia łu w
woj nie prze ciw ko swo jej oj czyź nie.
Tak pi sał o nim Wła dys ław Bro -
niew ski: 

Bia�łych�wro�gów�top�nia�ły�sze�re�gi,

Ka�rol�w�bo�ju�się�z�ni�mi�nie�cac�kał

I�szu�mia�ła�mu�w�ser�cu�po�brze�gi

re�wo�luc�ja�pro�le�ta�riac�ka.�(...)

Dob rze się zas łu żył spra wie Kra -
ju Rad i w nag ro dę zos tał wyk ła -

dow cą i ko mi sa rzem w Szko le
Czer wo nych Ko mu nar dów. Zaj mo -
wał się tam szko le niem grup dy -
wer syj nych, któ rych za da niem by ło
m.in. przy go to wa nie re wo luc ji ko -
mu nis tycz nej na ob sza rze „bia łej”
Pol ski. W la tach 1924-1927 stu dio -
wał w A ka de mii Woj sko wej im. M.
Frun ze go w Mos kwie. W naj gor -
szych cza sach sta li now skich ro bi
błys kot li wą ka rie rę, peł niąc waż ne
fun kcje na róż nych szczeb lach do -
wód czych i szta bo wych. W la tach
1930-1936, a więc w ok re sie wiel -
kie go ter ro ru (z roz ka zu Sta li na wy -
mor do wa no wte dy kil ka mi lio nów
lu dzi, w tym człon ków par tii ko mu -
nis tycz nej), Ka rol Świer czew ski był
sze fem od dzia łu w Szta bie Ge ne ral -
nym Ar mii Czer wo nej. Biog ra fo wie
nie wie le wspo mi na ją o tym pra co -
wi tym ok re sie ży cia na sze go „bo ha -
te ra”, wie my tyl ko, że zos tał ra -
dziec kim ge ne ra łem i szko lił o fi ce -
rów Ar mii Czer wo nej. Wresz cie,
naj więk sza za gad ka to je go u dział
w woj nie do mo wej w Hisz pa nii.
Mu siał być wy jąt ko wo od da nym so -
wiec kim ge ne ra łem, sko ro Sta lin
wys łał go za gra ni cę w tak waż nej
mis ji. Świer czew ski wal czył w Hisz -
pa nii w la tach 1936- 1938 na róż -
nych fron tach, do wo dząc ja ko ge -
ne rał Wal ter si ła mi mię dzy na ro do -
wy mi, w skład któ rych wcho dzi -
l i  o chot ni cy z róż nych kra jów,
głów nie ko mu niś ci.

Któż cię pro wa dzi do sła wy, 
Kto do wo dzi twą lu dzką miaz gą?
- Me ta lo wiec, ro bo ciarz z War sza wy,
- ge ne rał Wal ter, znasz go.
Wśród hisz pań skich spę ka nych pół
spo koj nym 
kro kiem to on, mi mo świs tu kuł, 
prze cha dzał się nad o ko pem. (...)

W ma ju 1939r. wró cił le gen dar -
ny już ge ne rał Wal ter do Mos kwy,
do nor mal ne go, po ko jo we go ży cia
w Kra ju Rad. W tym sa mym cza sie
z roz ka zu Sta li na zlik wi do wa no
wie lu do wód ców ra dziec kich przy -
by łych z woj ny do mo wej w Hisz pa -
nii, m.in. wez wa no do Mos kwy ge -
ne ra ła Kle be ra (Ster na). W kil ka
dni po przy jeź dzie a resz to wa no go
i roz strze la no. Ka rol Świer czew ski
zos tał wyk ła dow cą A ka de mii Woj -
sko wej w Mos kwie. Kie dy Sta lin
wy rzy nał ty sią ce ra dziec kich o fi ce -
rów, Świer czew skie go a wan so wa -

no do stop nia ge ne ra ła ma jo ra. Ze
sta li now skich rze zi wy szedł ob ron -
na rę ką i nikt nie wie dla cze go.

Po wy bu chu woj ny nie miec ko -
ra dziec kiej w 1941 r. do wo dził 248
dy wiz ją pie cho ty na fron cie za -
chod nim, któ ra z je go wi ny zos ta ła
roz bi ta. Prze nie sio no go na ty ły,
gdzie w A czyń sku zos tał ko men -
dan tem o fi cer skich kur sów pie cho -
ty. W sier pniu 1943 roku skie ro wa -
no Świer czew skie go na sta no wis ko
zas tęp cy do wód cy I Kor pu su Woj -
ska Pol skie go w ZSRR. W two rzą -
cej się Ar mii Pol skiej w Związ ku
Ra dziec kim u miesz cze ni zos ta li naj -
bar dziej zau fa ni lu dzie Sta li na. By li
o ni prze wi dzia ni do ob sa dy, po
woj nie, klu czo wych sta no wisk w a -
pa ra cie pań stwo wym i par tyj nym.
Ka rol Świer czew ski ko lej no zos ta je:
zas tęp cą do wód cy I Ar mii LWP,
człon kiem Cen tral ne go Biu ra Ko -
mu nis tów Pol skich, człon kiem Ko -
mi te tu Cen tral ne go Pol skiej Par tii
Ro bot ni czej, do wód cą II Ar mii
LWP, pos łem do Kra jo wej Ra dy
Na ro do wej i, wresz cie, pos łem Sej -
mu Us ta wo daw cze go.

Rze czy wiś cie wsła wił się ja ko
do wód ca II Ar mii LWP, wal cząc
m.in. pod Bu dzi szy nem i Drez nem.
Jed nak za je go błę dy stra te gicz ne i
nie pot rzeb ną bra wu rę ty sią ce pol -
skich żoł nie rzy zap ła ci ło ży ciem. W
ma ju 1945 ro ku a wan so wał do
stop nia ge ne ra ła bro ni. Zos tał
głów nym in spek to rem o sad nic twa
woj sko we go, nas tęp nie do wo dził
Poz nań skim Ok rę giem Woj sko -
wym. W lu tym 1946r. ot rzy mał no -
mi nac ję na wi ce mi nis tra ob ro ny
na ro do wej. Na tym sta no wis ku ra -
zem z mar szał kiem Mi cha łem Ro lą
Ży mier skim pod pi sy wał wy ro ki
śmier ci żoł nie rzy i o fi ce rów Ar mii
Kra jo wej.

Jesz�cze�po�la�sach�klu�czą�fa�szyś�ci,�

rę�ce�ich�ka�i�no�we.�Ar�mia�jest�z�lu�du,�

o�na�o�czyś�ci�zie�mie�Pol�ski�Lu�do�wej.

(...)

Je go śmierć też jest o wia na ta -
jem ni cą. Wed ług o fic jal nej wer sji
zgi nął śmier cią bo ha ter ską 28 mar -
ca 1947r. w za sa dzce zor ga ni zo wa -
nej pod Ba lig ro dem przez od dzia ły
Uk ra iń skiej Pow stań czej Ar mii. Po e ta
Wła dys ław Bro niew ski tak przed -
sta wił to wy da rze nie:
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O czło wie ku, któ ry się
ku lom nie kła niał

Jak że pro ro cze są sło wa za war te w tym wier szu o pi su ją cym ży -
cie i śmierć Ka ro la Świer czew skie go. Ge ne rał Wal ter, któ ry się ku -
lom nie kła niał, zos tał wyk re o wa ny przez ko mu nis tycz ną pro pa gan -
dę na bo ha te ra na ro do we go, sta wia no go w jed nym rzę dzie z Ta -
deu szem Koś ciusz ko, Ja ros ła wem Dąb row skim, Jó ze fem Be mem.

Nie o każ dym śpie wa ją pieśń,
nie każ de mu sta wia ją pom nik,

pieś ni nie raz his to ria przek reś li,
pom ni ki zbu rzą po tom ni.

W. Bro niew ski
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Sam�przy�kie�row�cy.�Dwa�au�ta�przo�dem�

posz�ły,�trze�cie�zos�ta�ło.�

Stop!�To�za�sa�dzka�pod�Ba�lig�ro�dem,

wko�ło�łos�kot�wys�trza�łów.

„Z�wo�zów�i�nap�rzód!�Za�jąć�to

wzgó�rze!”�

Es�kor�ta�już�w�ty�ra�lie�rze.�

To�fa�szys�tow�skie�ban�dy�tam�w�gó�rze�

wa�lą�w�na�szych�żoł�nie�rzy.

Już�kil�ku�pad�ło�ra�żo�nych�cel�nie,�

od�siecz�jesz�cze�da�le�ko,�

pa�da�ge�ne�rał�ran�ny�śmier�tel�nie,�

dru�ga�ku�la�nie�cze�ka.

Praw da wyg lą da ła bar dziej pro -
za icz nie. Ge ne rał Świer czew ski do -
ko ny wał in spek cji pol skich od dzia -
łów wal czą cych w Biesz cza dach z
nie do bit ka mi U PA. Wbrew su ges -
tiom do wód ców WOP - u pos ta no -
wił od wie dzić naj da lej wy su nię ty
pos te ru nek w Cis nej. Ra no wy pił
du żą daw kę al ko ho lu - od dłuż sze -
go cza su był na ło go wym al ko ho li -
kiem, po dob nie jak więk szość ów -
czes nych o fi ce rów ra dziec kich - i w
ża den spo sób nie dał się prze ko nać
o nie bez pie czeń stwie ta kie go wy -
jaz du. Do dat ko wo, z trzech sa mo -
cho dów och ro ny je den się pop suł,
więc po je cha li dwo ma sa mo cho da -
mi cię ża ro wy mi. Po dro dze, ko ło
miej sco woś ci Jab łon ki, wpad li w
za sa dzkę, w o gień z ka ra bi nów ma -
szy no wych. Moc no pi ja ny ge ne rał

roz ka zał żoł nie rzom och ro ny a ta -
ko wać niep rzy ja cie la dob rze u moc -
nio ne go w le sie na wzgó rzu. Spo -
wo do wa ło to nie pot rzeb ne, du że
stra ty wśród pol skich żoł nie rzy.
Świer czew ski dos tał w brzuch, póź -
niej w ple cy, po ni żej pa sa. Bar dzo
trud ną sy tu ac ję u ra to wał trze ci sa -
mo chód z och ro ną, któ ry nad je -
chał po u su nię ciu us ter ki tech nicz -
nej. U PO–wcy, wi dząc nad cią ga ją -
ce wspar cie, wy co fa li się. Ra ny
Świer czew skie go by ły śmier tel ne.
Wkrót ce zmarł. Is tnie ją rów nież te -
o rie, któ re su ge ru ją, że ge ne ra ła
za bi li swo i, strza łem w ple cy, z roz -
ka zu Sta li na, a le brak jest do wo -
dów na pot wier dze nie tej hi po te zy.
Śmierć ge ne ra ła Świer czew skie go
da ła pre tekst do wy sied le nia po nad
150 tys. lud noś ci uk ra iń skiej z
Biesz czad w ra mach ak cji „Wis ła”.

W nas tęp nych la tach li te ra tu ra i
sztu ka soc re a lis tycz na o raz pro pa -
gan da ko mu nis tycz na u czy ni ły z
ge ne ra ła jed ne go z naj więk szych
bo ha te rów na ro do wych w his to rii
Pol ski. Przez dłu gi czas był wzo rem
do naś la do wa nia dla pol skich dzie -
ci. Te mu ce lo wi słu ży ła m.in. ob o -
wiąz ko wa lek tu ra szkol na „O czło -
wie ku, któ ry się ku lom nie kła niał”
au tor stwa Ja ni ny Bro niew skiej, wy -
da wa na w la tach 1948 - 1987 w
łącz nym nak ła dzie po nad mi lion
eg zem pla rzy.

W na szej ob ec nej rze czy wis toś ci
Ka rol Świer czew ski nie mo że być
pol skim bo ha te rem na ro do wym.
Przez ca łe ży cie słu żył ob ce mu mo -
car stwu, któ re znie wo li ło nasz kraj.
Był so wiec kim, sta li now skim ge ne -
ra łem i dzia łał prze ciw ko na ro do wi
pol skie mu, któ ry nie chciał uz nać
ko mu nis tycz nej wła dzy. Ka rol
Świer czew ski to ta ki sam bo ha ter
jak mar sza łek Kon stan ty Ro kos -
sow ski, czy pre zy dent Bo les ław
Bie rut. Wszys cy trzej zos ta li wyz na -
cze ni przez Sta li na do wy peł nie nia
spec jal nych za dań, ma ją cych na ce -
lu o pa no wa nie klu czo wych sta no -
wisk w pol skich wła dzach. Z tej trój -
ki Świer czew ski zgi nął w od po wied -
nim mo men cie i dzię ki te mu zro -
bio no z nie go bo ha te ra. Jest to naj -

lep szy przyk ład sku tecz noś ci ko mu -
nis tycz nej pro pa gan dy, któ ra na -
wet ban dzio ra pot ra fi ła wyk re o wać
na bo ha te ra.

Zmia ny nazw ob ec nej ul. Świer -
czew skie go w Ol sztyn ku są pew -
nym sym bo lem na szej pog mat wa -
nej rze czy wis toś ci his to rycz nej. W
cza sach nie miec kich u li ca ta na zy -
wa ła się naj pierw Bah nhof stras se,
póź niej A dolf Hit ler stras se. Po
1945 r. ot rzy ma ła naz wę Dwor co -
wa, nas tęp nie Sta li na i, wresz cie,
gen. K. Świer czew skie go. Czas naj -
wyż szy a by ta u li ca ot rzy ma ła od -
po wied nią naz wę zgod ną z praw -
dzi wą his to rią Pol ski (np. Trzech
Łot rów).

Bo gu mił Kuź niew ski

Pogrzeb generała Ka rola Świer czew skiego.

bezpłatne ogłoszenia

Młoda, energiczna, uczciwa, podejmie się opieki nad osobą starszą, chorą.

Ostrzygę, poprowadzę dom. Opieka również nad dziećmi (10 lat

doświadczenia). Tel. 515620502.

Dekarz z kwalifikacjami podejmę stałą pracę (dobra znajomość i wykonal-

ność prac ogólnobudowlanych. 15 lat doświadczenia).

Tel. 518951810

Udzielę korepetycji z JĘZYKA NIEMIECKIEGO, 20 zł / 45min. Pomogę

w odrobieniu lekcji, przetłumaczę list, email etc (cena ustalana indywidu-

alnie). Posiadam wykształcenie nauczyciela języka niemieckiego.  Miejs-

cowość KUNKI.  Kontakt: 519 867 710

Ogłoszenia przyjmowane są w biurze redakcji  (MDK w Olsztynku, ul.
Chopina 29, tel. 89 519 22 01, w godz. 8.00-18.00)

Re kord wy bor czy Ja nu sza Dem biń skie go

W u bieg ło rocz nych wy bo rach sa mo rzą do wych miesz kań cy na szej
gmi ny już czwar ty raz wyb ra li na rad ne go po wia to we go Ja nu sza
Dem biń skie go. Ten ol szty nec ki „dok tor Ju dym” niez mien nie cie szy
się og rom nym zau fa niem i po par ciem więk szoś ci spo łe czeń stwa.
Dos ko na ły le karz ro dzin ny, kon tak to wy, we so ły, życz li wy wszys tkim
lu dziom, szcze gól nie pac jen tom. Czło wiek og rom ne go ser ca, go to wy
nieść po moc wszys tkim pot rze bu ją cym. 

Je go do ko na nia na rzecz gmi ny są prze og rom ne. Prak tycz nie
wszys tko co tu taj pow sta ło w cią gu os tat nich 12 lat to je go zas łu ga.
Re wi ta li zac ja zam ku, bu do wa zi mo we go or li ka, prze bu do wa u lic i
dróg po wia to wych, dar mo we szcze pie nia, no we ka ret ki po go to wia,
szko ła mu zycz na, re or ga ni zac ja Do mu dla Dzie ci nad Je zio rem, ut -
rzy ma nie li ceum o gól nok ształ cą ce go, itd, itd.

Ten skrom ny, szla chet ny spo łecz nik miał tak du że po par cie, że
prak tycz nie bez żad nej kam pa nii wyg rał nas tęp ne wy bo ry. Nie mu -
siał prze ko ny wać do swo jej o so by pac jen tów pod czas ich wi zyt w ga -
bi ne cie le kar skim, a ni wy sy łać lis tów z wy ko rzys ta niem ad re sów z ba -
zy da nych w przy chod ni. Wyg rał cał ko wi cie ucz ci wie i zas łu że nie.
O je go szla chet noś ci świad czy zna mien ny fakt, że po wyg ra nych wy -
bo rach zło żył dek la rac ję w Ga ze cie Ol sztyń skiej (04.12.2014) o prze -
ka za niu ca łej die ty rad ne go w ka den cji 2014-2018 na ce le spo łecz -
ne. Jest to ko lej ny do wód wraż li woś ci i zro zu mie nia i de i dzia łal noś ci
spo łecz nej na rzecz lu dzi pot rze bu ją cych. Ta kich rad nych, dzia ła ją -
cych bez in te re sow nie i z pot rze by ser ca, w tych trud nych cza sach
pot rze bu je my szcze gól nie i mo że my sta wiać ja ko wzór god ny naś la -
do wa nia.

Wdzięcz ni wy bor cy i pac jen ci
Ed ward Lip ski, Jó zef Rącz kow ski, E we li na Koz łow ska

LIST DO REDAKCJI

Integracja przez zabawę

Jak co roku,  w Miejskim Domu Kultury odbyła się integracyjna
zabawa karnawałowa dla członków Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych i ich Rodzin. Prezes Radosław Juszczyk powitał zapros-
zonych m.in. władze miejskie, przedstawił również plany zarządu na nad-
chodzący rok. Uczestnicy bawili się dobrze,  był poczęstunek i prezenty od
Mikołaja. Dziękujemy wszystkim za przybycie, także organizatorom, dyrek-
torowi domu kultury i wolontariuszom.

Zarząd Stowarzyszenia
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O kobietach nie tylko 8 marca

Pat rząc na fo tog ra fię sprzed
pięć dzie się ciu lat, jed na z nau czy -
cie lek by łej „Ty siąc lat ki” po wie dzia -
ła: By łyś my pięk ne i mło de- da lej
żar tob li wie do da jąc - a te raz już jes -
teś my tyl ko pięk ne. Na py ta nie o
Dzień Ko biet od po wie dzia ła tak: W
na szej szko le był ob cho dzo ny. By ły
a pe le i kwia ty o raz drob ne u po min -
ki. Po ja wiał się rów nież  po częs tu -
nek. Tu wtrą cę ta ką ob ser wac ję, że
szko da mi tro chę bar dzo ład nych
kwia tów ja ki mi są goź dzi ki, bo chy -
ba niech cą cy pad ły o fia rą te go
świę ta, a le przyj mo wa nie kwia tów
zaw sze jest mi łe. Po lek cjach spo ty -
ka łyś my się w tzw. pod gru pach ko -
le żeń skich. Pa no wie w tym dniu by -
li bar dzo szar manc cy. Mo że żo ny
tro chę by ły zaz dros ne, a le nie o ka -
zy wa ły te go. Ja z tej o kaz ji zaw sze
lu bi łam so bie ku pić coś no we go,
do cze go za chę cał mnie rów nież
mąż. Spra wia ło mi to ta ką ma łą,
ko bie cą przy jem ność. Te raz, kie ro -
wa na sen ty men tem, też z przy jem -
noś cią przy cho dzę na kul tu ral ne
pro po zyc je ol szty nec kie go MDK- u
z o kaz ji Dnia Ko biet.

Pat rząc na ży cie wstecz zaw sze
bę dzie my pod u ro kiem mi nio nej
mło doś ci i zaw sze wspom nie nia
bę dą na ce cho wa ne bar wnoś cią,
fas cy nac ją i, być mo że, nie cał kiem
rze czy wis te.. A wspo mi na jąc też
szko łę „ Ty siąc lat kę”, chcę po wie -
dzieć, że pra wie ca łe gro no to by li
lu dzie mło dzi, w więk szoś ci ko bie ty.
By liś my po szko łach ta kich jak li -
ceum pe da go gicz ne i stu dium nau -
czy ciel skie. Dziew czy ny wy cho dzi ły
za mąż, po ja wia ły się dzie ci. Kad ra
co pe wien czas się zmie nia ła, a to z
po wo du zas tępstw z rac ji ur lo pów

ma cie rzyń skich nau czy cie lek lub
roz sze rza ła się , bo by ły ta kie pot -
rze by szko ły. W tym miej scu chcę
wtrą cić jed ną, wed ług mnie waż ną,
rzecz. W PRL- u, na po cząt ku – po
woj nie, a by od bu do wać wy nisz czo -
ną in te li gen cję pow sta wa ły li ce a
pe da go gicz ne, czy li 5- let nie szko ły
śred nie kształ cą ce nau czy cie li klas
I- IV. Ja u koń czy łam Li ceum Pe da -
go gicz ne w Ol szty nie, a po tem kon -
ty nu o wa łam nau kę w stu dium nau -
czy ciel skim by zdo być  u kie run ko -
wa ną wie dzę przed mio to wą. Chcę
pod kreś lić fe no men li ceum pe da -
go gicz ne go, któ re to u czy ło mło de -
go czło wie ka od 15. ro ku ży cia, jak
być nau czy cie lem. U czo no nas me -
to dy ki posz cze gól nych przed mio -
tów, od by wa liś my prak ty ki w szko -
łach miej skich i wiej skich, mie liś my
prak ty ki ko lo nij ne i ob o zy spor to -
we, nie mó wiąc już o lek cjach pro -
wa dzo nych w przysz kol nych szko -
łach ćwi czeń, pod na dzo rem nau -
czy cie la, czy o moż li woś ci og lą da -
nia lek cji po ka zo wych nau czy cie li
spec ja lis tów. I tak to mło dy czło -
wiek, w wie ku 19 lat, miał już wyp -
ra co wa ne po dej ście do za wo du
nau czy cie la i je go e to su.

In na nau czy ciel ka swo ja pra cę
w „ Ty siąc lat ce” wspo mi na tak:
Pro wa dzi łam dru ży nę zu cho wą. To
by ła bar dzo wdzięcz na pra ca. Dzie -
cia ki lu bi ły przy cho dzić na zbiór ki.
Ba wiąc się zdo by wa ły róż ne spraw -
noś ci, np: „ Kuch ci ka”, „ Dok to ra
Oj bo li”, czy „Wszę do byl skie go”.
Po do ba ły się im mun dur ki zu cho -
we i to, że po zdo by ciu spraw noś ci
na szy wa ne by ły na rę kaw od po -
wied nie znacz ki spraw noś cio we.
Dzie cia ki by ły dum ne ze swo ich o -

siąg nięć. Za ję cia by ły dob ro wol ne i
cie szy ły się bar dzo du żym po wo -
dze niem. Nie by ło żad ne go przy -
mu su. U cząc śpie wu cie szy łam się,
że dzie ci i mło dzież są ta kie roz -
śpie wa ne i zna ją sło wa na wet kil ku
zwro tek. O czy wiś cie, pio sen ki i
pieś ni by ły róż ne. Ja lu bi łam szcze -
gól nie pio sen ki har cer skie, bo two -
rzy ły nas trój przy og nis ku, a tak że
po ma ga ły w mar szu, a by wa ło, że
na wet dłu gim. Zbiór ki zu cho we,
har cer skie, ob o zy, czy bi wa ki to
właś nie naj pięk niej sza i nie za pom -
nia na część mo jej pra cy. W tym
miej scu chcę przy pom nieć rów -
nież, że w tej pra cy har cer skiej zas -
łu ży li się ta cy lu dzie, jak Zo fia i Ed -
ward Szczer scy, czy Luc jan Ho dy -
ra. In ną spra wą god ną przy pom -
nie nia jest to, że przy na szej „ Ty -
siąc lat ce” pa ni Ir ma Ba ar pro wa -
dzi ła og ró dek bio lo gicz ny z wa rzy -
wa mi, w tym np. z niez na nym jar -
mu żem. Na to miast pan Wi told Ja -
siń ski pro wa dził og ró dek ge og ra -
ficz ny. By ły to bar dzo cie ka we za ję -
cia z ge og ra fii. Ucz nio wie ob ser wo -
wa li spec ja lis tycz ne u rzą dze nia na
wol nym po wiet rzu do ba da nia, np.
i loś ci o pa dów, kie run ku i si ły wiat -
ru, czy bry łę met ra sześ cien ne go i
in ne po mo ce nau ko we.

Na to miast ja, ja ko nau czy ciel ka
śpie wu, pa mię tam jak  prof. Ich iel -
czyk u czy ła nas śpie wać „Bo gu ro -
dzi cę”. Do dziś pa mię tam sło wa i
me lo dię tej naj star szej pol skiej
pieś ni, tak sa mo jak wie le pieś ni
pat rio tycz nych, np. z cza sów pow -
sta nia stycz nio we go, a tak że pio se -
nek lu do wych. Oś mie lam się po -
wie dzieć, że to by ły pięk ne dni.
Mnie to już nie zasz ko dzi.  

We wspom nie niach z „ Ty siąc -
lat ki” na  u wa gę zas łu ży ła rów nież
nie ży ją ca już woź na tej szko ły, pa ni
Ja ni na Kry siak. Jed na z by łych ucz en -
nic wspo mi na pa nią Kry sia ko wą
tak: Pa ni Ja ni na swo je sta no wis ko
woź nej szko ły  trak to wa ła po waż -
nie. U wa ża ła, że od niej za le ży ja ki
bę dzie po rzą dek i dys cyp li na, a tym
sa mym bez piecz ne fun kcjo no wa nie
szko ły. Zaw sze pier wsza po ja wia ła
się w szko le i sy tu o wa ła w tzw. „
po zyc ji stra te gicz nej”, czy li w miej -
scu mię dzy wej ściem do szko ły a
ga bi ne tem kie row ni ka ( dy rek to ra)
szko ły. Gdy my, ucz nio wie, zbyt
bar dzo za czy na liś my sza leć na prz-
er wach, to mi giem przy wo ły wa ła
nas do po rząd ku. Jak krzyk nę ła, to
wmu ro wy wa ło nas w pod ło gę na
dru gim koń cu ko ry ta rza. Mo gę żar -
tob li wie po wie dzieć, że „za cza sów”
pa ni Kry siak nie pot rze ba by ło mo -
ni to rin gu, czy spec jal nej fir my och -
ro niar skiej. Fa ma nios ła, że Kry sia -
ko wej ba li się wszys cy. To „ ba nie
się” by ło jed nak przy jaz ne, bo po
chwi li na mys łu, każ dy, czy to u -
czeń, nau czy ciel, kie row nik do cho -
dził do wnios ku, że O na ma po
pros tu rac ję, ut rzy mu jąc w swo is ty
spo sób  po rzą dek, czy też bez pie -
czeń stwo ucz niów i szko ły. Ra zem
z mę żem ( pa la czem) dba ła o ob ej -
ście szko ły, tzn. o ko sze nie traw ni -
ków, ho do wa nie róż przed szko łą.
Te raz to myś lę, że szko ła by ła po
pros tu Jej ży ciem. In nym wspom -
nie niem zwią za nym z pa nią Ja ni ną
Kry siak był przy ję ty zwy czaj tzw.
„os tat nie go dzwon ka” dla kla sy
koń czą cej nau kę. To pa ni Ja ni na
ja ko woź na szko ły, ma jąc w rę ku
ta ki du ży, ręcz ny dzwo nek, pięk nie
przy oz do bio ny, wyp ro wa dza ła nas
ab sol wen tów z  kla sy i do noś nie

KOBIECY WSPOMNIEŃ CZAR  
z olsztyneckiej „ Tysiąclatki”

Dzień Kobiet, mimo swej historii sięgającej końca XIX wieku, powszechnie kojarzy się głównie z PRL-
em. Z okazji Święta Kobiet warto może poznać wspomnienia z tamtych lat. Nie wszyscy skorzy są do
wspomnień z czasów PRL- u, ale udało mi się, przy zachowaniu pewnej dyskrecji, namówić trzy panie
do wypowiedzi. 

50 lat temu - od lewej p. Serbinowicz, p. Gilewicz, Z. Zaręba, S.
Mejsner, K. Wysocki, E. Baukrowitz, Z. Zaręba, K. Cyronek,
W.Jasiński, Z.Kalbarczyk, L.Hodyra, H.Szydłowska.

Marsz zuchów i harcerzy z Tysiąclatki 
na cmentarz  wojenny w Sudwie.
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dzwo niąc kro czy ła na cze le i wpro -
wa dza ła do sa li gim nas tycz nej na
po żeg nal ny a pel. Po tem ro bi liś my
so bie wspól ne zdję cie z ca łą ra dą

pe da go gicz ną, pra cow ni ka mi ad -
mi nis trac ji i ob słu gi. Te raz to chy ba
na le ży już do przesz łoś ci.

Przy pom nie nie:

„ Ty siąc lat ka”- to jed na ze szkół
bu do wa nych pod has łem „ Ty siąc
szkół na Ty siąc le cie Pań stwa Pol -
skie go”. Mi mo, że wła dza by ła lu -
do wa, to jed nak przy ję ła da tę Chrz-
tu Pol ski, 966 rok, za po czą tek
pań stwo woś ci pol skiej. To właś nie
do 1966 ro ku mia ło pow stać te ty -
siąc szkół. Wpraw dzie to by ło has ło
i wie le po dej rzeń się za tym kry je,
a le i og rom ny wy si łek, by po lep -
szyć wa run ki pra cy nau czy cie li,
ucz niów i u no wo cześ nić pol ską
szko łę. War to przy pom nieć, że w
cza sie trwa nia II woj ny świa to wej
zos ta ło znisz czo ne 60 % ma jąt ku
trwa łe go pol skich szkół. W wy ni ku
te go has ła pow stał Spo łecz ny Fun -
dusz Bu do wy Szkół Ty siąc -

le cia, któ ry zeb rał w la tach 1959-
1966 - 8,6 mld zło tych, a do 1972
ro ku, już ja ko Spo łecz ny Fun dusz
Bu do wy Szkół i In ter na tów – 15,1
mld zł. (Po lo nia wspar ła ten czyn
kwo tą 210 ty się cy do la rów). Łącz -
nie wy bu do wa no 1417 szkół sta no -
wią cych u ty li tar ny, czy li ma ją cy
prak tycz ne zas to so wa nie Pom nik
Ty siąc le cia Pań stwa Pol skie go.

P.S.
Ser decz nie dzię ku ję za u dos tęp -

nie nie ar chi wal nych zdjęć pa ni Zo -
fii Za rę bie. Mo że jed nak te fo tog ra -
f ie przy czy nią się do mi łych
wspom nień, mi mo róż nych trud -
noś ci tam tych lat.

Sta nis ła wa Zią tek

Pierwsza z prawej p.Janina Krysiak wraz z radą  pedagogiczną

autor 
Czesław 

Kazimierz 
Bandzwołek

NA WESOŁO

Logika

Rabina się pyta Icek zmartwiony
O powód nadwagi Salci swej żony.
Rabin Ickowi na to odpowiada - 
Na nadwagę logiczna jest jedna rada:
Nadmiar jedzenia – po co je  trawić-
Salcia na talerzu powinna zostawić.

Powód

Czy głupota mężczyzny jest powodem
Że małżeństwo jego kończy się rozwodem?
Głupotą raczej u mężczyzny tego
Było zawarcie związku małżeńskiego.
Taką odpowiedź Icek usłyszał,
O powód rozwodu gdy rabina pytał.

Fenomen

W karty wygrywasz, w derby jesteś przegrany,
Przez przyjaciela Goldman jest pytany?
Twoją ciekawość ja dobrze rozumiem,
Końmi jak kartami tasować nie umiem.

Sugestia

Kuszące pytanie – pewność daje,
Że pozytywną odpowiedź się dostaje.

Tania metoda

Wierząc, że przysłowie mądrości  uczy,
Myślimy- to kradzione nigdy nie tuczy.
Tania metoda by nadwagę stracić -
W sklepie spożywczym za żywność nie płacić.

Za ję cia pił kar skie u kie run ko wa ne by ły na
pod nie sie nie po zio mu o gól nej spraw noś ci fi -
zycz nej i mo to rycz nej o raz u mie jęt noś ci tech -
nicz nych. Od by wa ły się dwa tre nin gi dzien nie.
Ran ne za ję cia o pie ra ły się na bie ga niu, roz cią -
ga niu i pra co wa niu nad si łą. Po po łud niu wy jeż -
dża liś my na ha lę, pra co wa liś my nad tech ni ką i
zgra niem. Nie zab rak ło rów nież pod czas tre -
nin gów na cis ku na kształ to wa nie si ły wo li, sa -
mo dziel noś ci, wyt rwa łoś ci w dą że niu do ce lu,
współ pra cy w zes po le, któ re w znacz ny spo sób
przek ła da ją się na o siąg nię cie dob re go wy ni ku
spor to we go. 

Mi mo du żej in ten syw noś ci za jęć zna leź liś my
też czas na zwie dza nie o ko lic i rek re ac ję. By liś -
my w Mor skim In sty tu cie Ry bac kim - Ak wa rium
Gdyń skim, gdzie mie liś my o kaz ję po dzi wiać
świat pod wod ny, a tak że w Oś rod ku Przy go to -
wań O lim pij skich im. Fe lik sa Stam ma Cet nie wo
we Wła dys ła wo wie; od wie dzi liś my a qu a park i
ki no. 

Du że za an ga żo wa nie na tre nin gach, tur nie je
pił kar skie o raz dob ra za ba wa to czyn ni ki, któ re

w przysz łoś ci na pew no zap ro cen tu ją o siąg nię -
ciem dob re go wy ni ku spor to we go. Ce le i za da -
nia ob o zu spor to we go zos ta ły zre a li zo wa ne w
100%, a te raz po zos ta je nam cze kać na je go e fek ty.

Już wkrót ce, 7 mar ca, dru ży na mło dzi czek
weź mie u dział w ha lo wym tur nie ju pił ki noż nej
dziew cząt No we Mias to Cup. Na to miast 21
mar ca w Ol sztyn ku w Ha li Spor to wej Gim naz -
jum przy u li cy Gór nej 5 w go dzi nach 10.00 –
18.00. od bę dzie się IX O gól no pol ski Wio sen ny
Tur niej Ha lo wej Pił ki Noż nej Dziew cząt o Pu -
char Bur mis trza Ol sztyn ka. Roz gryw ki roz eg ra -
ne zos ta ną w trzech gru pach wie ko wych rocz -
nik 2002-2003 ,2004 i młod sze o raz rocz nik
2007 i młod sze, na któ ry ser decz nie ZAP RAS -
ZA MY. 

Za rząd UKS Per ły Ol szty nek skła da ser decz -
ne sło wa po dzię ko wa nia  in sty tuc jom i o so bom
pry wat nym za  wspar cie fi nan so we  na or ga ni -
zac ję ob o zu.

Pre zes UKS „ Per ły Ol szty nek”
Zbig niew Se ro wiń ski

Per ły nad Bał ty kiem 
– Ob óz zi mo wy 2015 

Ob óz zi mo wy to je den z naj waż niej szych e ta pów przy go to wań do se zo nu let nie go. W
dniach od 25 stycz nia do 1 lu te go Jas trzę bia Gó ra k. Wła dys ła wo wa by ła miej scem, w
któ rym mło de pił kar ki UKS Per ły Ol szty nek nie tyl ko u dos ko na la ły swo je u mie jęt noś ci pił -
kar skie, a le rów nież zży wa ły się ze so bą, za wią zy wa ły przy jaź nie i dob rze się ba wi ły.
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MŁODZI MAJĄ GŁOS

Jest wie le dróg, niek tó re są wąs -
kie, in ne sze ro kie, są te krę te i te
pros te. I choć byś żył set ki lat nie
przej dziesz ich wszys tkich, więc nie
sta raj się po ko ny wać ich zbyt wie le,
gdyż pę dząc przed sie bie tyl ko po
to by te dro gi poz nać nie dos trze -
żesz te go, co na wet naj mniej sza z
nich mo że Ci dać. Ciąg le pa mię -
tam kie dy zro bi łam pier wszy krok
w stro nę właś nie tej właś ci wej. Był
to bar dzo nie pew ny krok, pe łen
nie chę ci, stra chu, a le też og rom nej
cie ka woś ci. Szyb ko prze ko na łam
się, że to był dob ry wy bór. 

Nie raz mó wi się o ma łych
dziew czyn kach, któ re z u tęs knie -
niem pro szą ta tu siów o ku cy ka, bo
to ta kie u ro cze wsiąść na grzbiet
swo je go śnież no bia łe go ru ma ka i
po ga lo po wać w stro nę tę czy. Ma -
rze nie 10-let niej dziew czyn ki rzad -
ko kie dy wią że się z cięż ką pra cą fi -
zycz ną i psy chicz ną, ja ką w rze czy -
wis toś ci jest jeź dziec two. Nie każ dy
zda je spra wę, że w grę wcho dzi wy -
bie ra nie gno ju ze ściół ki, za mia ta -
nie staj ni, czy wy czysz cze nie swo je -
go wierz chow ca po dniu spę dzo -
nym na pas twis ku, gdzie po ło wę
dnia pa dał deszcz i nasz bo ha ter o -

czy wiś cie nie pot ra fił pow strzy mać
się od wy ta rza nia w świe żym ba -
gien ku. Zes kro ba nie z ko nia tej
błot nej pa nier ki to praw dzi we wyz -
wa nie, kto pró bo wał, ten wie. Do -
daj do te go wiad ro sys te ma tycz noś -
ci, zwią za nej np. z po ra mi kar mie -
nia, zmie szaj z wy sił kiem wło żo -
nym w ut rzy ma nie ko ni ka w dob rej
for mie pop rzez sta łe tre nin gi, nie -
ko niecz nie pod siod łem, przyp raw
od po wie dzial noś cią za bez pie czeń -
stwo zwie rzę cia i cier pli woś cią, bo
nie od ra zu nau czysz ko nia pos łu -
szeń stwa i do pie ro na sam ko niec
do daj jaz dę, któ ra po win na być u -
ko ro no wa niem ca łej pra cy. 

Jaz da kon na pot ra fi nieść ze so -
bą nie sa mo wi te prze ży cia. Ten ca ły
„wiatr we wło sach” po czu łam nap -
raw dę do pie ro wte dy, kie dy do siad -
łam ko nia. Nie pot ra fię traf niej zde -
fi nio wać ra doś ci. Przy tym wszys -
tkim trze ba pa mię tać, że koń to nie
przy rząd do ćwi czeń. Wie lok rot nie
wi dzia łam jak wierz chow ce po
pow ro cie z tre nin gów w te re nie pa -
da ją wy czer pa ne, bo ko muś pa so -
wa ło dłu żej ga lo po wać niż wska zu -
je na to zdro wy roz są dek. Dzię ki te -
mu wiem jak waż na jest har mo nia

mię dzy czło wie kiem, a wierz chow -
cem. 

Tu taj nie li czy się sam mo ment,
kie dy sie dzi my na ko niu. Za da niem
jeź dźca jest nie tyl ko od po wied nie
przy go to wa nie ru ma ka, a le rów -
nież re lac ji z nim. To, że koń po zy -
tyw nie re a gu je na nasz wi dok, że
nam u fa, da je wiel ką ra dość i te go
ja szu kam w staj ni. Tam pa nu je zu -
peł nie in na at mos fe ra i spo kój.
Pra ca przy ko niach, na wet to niesz -
częs ne wy no sze nie ob or ni ka przy -
no si za do wo le nie, a sam kon takt z
ni mi nap raw dę wie le mo że nau czyć.

Im dłu żej prze by wam w staj ni,
tym wię cej wiem o tych zwie rzę -
tach. Zaw sze lu bi łam sie dzieć na
og ro dze niu pas twis ka i pod pat ry -
wać ich za cho wa nia. W rze czy wis -
toś ci każ de z nich ma swój cha rak -
ter i po zyc ję w sta dzie. Źre ba ki do -
ku cza ją so bie naw za jem zu peł nie
jak ma łe dzie ci, do mi nu ją ce kla cze
ja ko pier wsze do bie ra ją się do sia -
na, a u leg łe im ko nie nieś mia ło sta -
ra ją się skub nąć coś, co zos ta ło po -
mię dzy jed nym, dru gim, a trze cim
łbem łap czy wie po ły ka ją cym pa szę. 

Czym jesz cze jest czas spę dzo ny
z koń mi? Na pew no niez wyk łą
szko łą cha rak te ru i te go, cze go
nau czy łam się tam, nie nau czy
mnie ża den nau czy ciel, w żad nej
szko le. Koń jest świet nym prze wod -
ni kiem w nau ce o pa no wa nia i sa -
mo kon tro li, po nie waż sam jest
zwie rzę ciem bar dzo płoch li wym.
Nie moż na ro bić przy nim gwał -
tow nych ru chów, de ner wo wać się z
by le po wo du, krzy czeć… i moż na
by tak dość dłu go wy mie niać, gdyż
koń dos ko na le wy czu wa na sze e -
moc je. 

Ła god ność i cier pli wość to ce -
chy, któ ra o pa no wa łam dzię ki ko -
niom. Wi dzia łam, jak dłu go trwa
pro ces nau ki ru ma ka cho dze nia
pod siod łem i jak ma ły, nies for ny
źre bak prze ra dza się we wspa nia łe -
go wierz chow ca. To nie trwa mo że
krót ko, a le nap raw dę jest na co
cze kać. Na wet po raż ka da je du żo
do myś le nia i mo ty wu je do dal sze -
go dzia ła nia. Prze cież mó wi się, że
praw dzi wym jeź dźcem sta je my się
do pie ro, gdy spad nie my z ko nia.
Każ dy ko lej ny u pa dek to no we doś -
wiad cze nie, któ re skła nia nas do
zas ta no wie nia się nad tym co ro bi -
my źle. Jeź dziec two nie jest spor -
tem dla te go, kto za wszel ką ce nę
pró bu je szu kać wi ny u in nych, a
nie wi dzi sen su w pop ra wia niu,
zmie nia niu sa me go sie bie. 

Każ dy z nas prze mie rza ży cie
włas nym szla kiem. Nig dy nie na le -
ży się pod da wać w po szu ki wa niu
te go właś ci we go. Waż ne jest, że by
ro bić to na czym nam za le ży, od na -
leźć w dzia ła niu ra dość. Jeś li coś
nap raw dę ko cha my nie zat rzy muj -
my się, a każ dą przesz ko dę po ko -
na my, je że li tyl ko ma my ze so bą u -
ko cha ne go przy ja cie la… w mo im
przy pad ku jest to wierz cho wiec.

Ol ga Gro cho wal ska

Do tej pory w niniejszej rubryce ukazywały się teksty dotyczące działań młodych adeptów sztuki
dziennikarskiej. Były to różne formy dziennikarskie, próbki naszej wspólnej twórczości. W cyklu wywia-
dów pod hasłem Ciekawi ludzie, niezwykłe pasje uczestnicy projektu sami musieli wybrać osoby, które
ich zdaniem są intrygujące i oddają się swojej pracy/hobby z pasją. Na łamach ALBO ukazały się
efekty poszukiwań i rozmów z pasjonatami.

Tym razem chciałabym pokazać, przybliżyć Państwu uczestników projektu i ich pasje i zainteresowa-
nia. Ci młodzi ludzie oprócz nauki, realizowania projektów oraz tysiąca spraw, w które się włączają,
znajdują jeszcze kilka chwil na rozwijanie własnych pasji i talentów. Chciałabym zaprosić Czytelników
do świata moich uczniów. Na pierwszy ogień zgodziła się opowiedzieć o sobie i swojej miłości pewna
amazonka.

Opiekun projektu 
Małgorzata Zapadka 

Dwa serca, jedno bicie…

De le gac ja fran cus ka przy by ła w
skła dzie: Jean-Jacques Philip -
przewodniczący ACAWM, syn jed-
nego z więźniów obozu Stalag I B
Hohenstein, Aleksandra Go rze la -
ny-Quérard - ko or dy na tor w A -
CAWM, Fran cis Blanchard, his to ryk,
dy rek tor Mu ze um Lnu z St Thélo, A -
na ďs Laud ren - ko or dy na tor w Mu -
zeum Ru chu O po ru z St Con nan,
Je an-Jac qu es Mon nier - his to ryk z
Lan nion spec ja li zu ją cy się w his to -
riog ra fii re gio nal nej. W spot ka niu
rów nież u czes tni czy li: Mał go rza ta

Czap lar ska - De par ta ment Współ -
pra cy Mię dzy na ro do wej U rzę du
Mar szał kow skie go w Ol szty nie,
Krzysz tof Wil czek - Sto wa rzy sze nie
„DRO GA” Bo gu mił Kuź niew ski -
pre zes Za rzą du To wa rzys twa Przy -
ja ciół Ol sztyn ka, historyk, Krzysz tof
So kal - od po wie dzial ny za pow sta -
ją ce Mu zeum His to rii Ol sztyn ka,
Pa weł Kuź niew ski - czło nek To wa -
rzys twa Przy ja ciół Ol sztyn ka.

De le gac je spot ka ły się w Gim -
naz jum im. Nob lis tów Pol skich,
gdzie zwie dzi ły Iz bę Pa mię ci Sta lag

IB Ho hen ste in, nas tęp nie cen trum
mias ta i po miesz cze nia pod przysz -
łe, two rzą ce się mu zeum. 

Na spot ka niu z Bur mis trzem Ol -
sztyn ka Ar tu rem Wroch ną, pod ję to
wstęp ne de cyz je o zor ga ni zo wa niu
kon fe ren cji we Fran cji i w Pol sce,
wys ta wy ob jaz do wej, kon kur su his -

to rycz ne go w wyb ra nych szko łach
gim naz jal nych i śred nich, us ta wie -
niu ob e lis ku pa mię ci jeń ców z Bre -
ta nii na te re nie by łe go ob o zu Sta -
lag IB Ho hen ste in. Wi zy ta de le gac -
ji za koń czy ła się zwie dza niem ol -
szty nec kie go skan se nu.

GOŚCIE Z FRANCJI
5 lu te go w Ol sztyn ku mia ła miej sce wi zy ta de le gac ji de par ta -

men tu Côtes d’Armor z Fran cji. Głów nym ce lem wi zy ty by ło us ta le -
nie har mo nog ra mu ko lej nych dzia łań przy go to wu ją cych do zło że -
nia wnios ku o do fi nan so wa nie i re a li zac ję pro jek tu u nij ne go w ra -
mach prog ra mu „Eu ro pa dla ob y wa te li”.
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- Pro szę po wie dzieć kil ka słów o so bie.
A.K. - Jes tem ro do wi tym miesz kań cem Ol -

sztyn ka. Tu zda łem ma tu rę, a po tem u koń czy -
łem Po ma tu ral ne Stu dium Po lig ra ficz ne w War -
sza wie. I tak ca łe swo je ży cie za wo do we spę dzi -
łem w róż ne go ro dza ju dru kar niach, za czy na jąc
od Ol sztyń skich Zak ła dów Gra ficz nych. Przez
30 lat wraz z żo ną, któ ra jest nau czy ciel ką, i cór -
ką, ob ec nie koń czą cą stu dia na U AM w Poz na -
niu, miesz ka liś my w Je zio ra nach. Sie dem lat te -
mu wró ci liś my do Ol sztyn ka. Ak tu al nie jes tem
już e me ry tem.

- Co skło ni ło Pa na do u dzia łu w kon kur sie
or tog ra ficz nym?

A.K. - Przy pad ko wo prze czy ta łem zap ro sze -
nie do u dzia łu w kon kur sie i, właś ci wie nie zas -
ta na wia jąc się,  zgło si łem swój ak ces. Zaw sze
zaz droś ci łem tym, któ rzy bio rą u dział w kon kur -
sie o gól no pol skim w Ka to wi cach, a po nie waż
na da rzy ła się moż li wość u dzia łu w Ol sztyn ku,
pos ta no wi łem spró bo wać.

- Co trze ba zro bić, a by zos tać Mis trzem Or -
tog ra fii?

A.K. - Przed e wszys tkim du żo czy tać, a jak
da le ko się gam pa mię cią, zaw sze czy ta łem. Po za
tym cha rak ter mo jej pra cy za wo do wej wią zał się
z ob co wa niem z książ ką i to róż ne go ro dza ju.
Spraw dza łem ja kość tek stów do dru ku, a w
związ ku z tym nie raz i błę dy or tog ra ficz ne.  Mo -
że zab rzmi to nies krom nie, a le mam bar dzo
dob rą pa mięć wzro ko wą. Po nad to pot rak to wa -
łem wyz wa nie po waż nie i przez pra wie mie siąc
co dzien nie, sys te ma tycz nie stu dio wa łem róż ne -
go ro dza ju słow ni ki, pi sa łem rów nież wie le tek -
stów pod dyk tan do mo jej żo ny. 

- Jak o ce nia Pan tekst dyk tan da? Czy był
trud ny? Jeś li tak, to pi sow nia ja kich wy ra zów
spra wi ła Pa nu naj wię cej trud noś ci?

A.K. - U wa żam, że tekst był trud ny. Po pier -
wszym us ły sze niu dyk tan da ob a wia łem się, że
chy ba nie dam ra dy. Jed nak w trak cie pi sa nia
po czu łem, że wąt pli woś ci mo je ma le ją. Naj wię -
cej trud noś ci spra wi ła mi pi sow nia łącz na, roz -
dziel na i z łącz ni kiem, u ży cie wiel kich i ma łych
li ter o raz wy ra zów za po ży czo nych, gdyż w więk -
szoś ci wy ni ka to z kon tek stu.

- Czym dla Pa na był u dział w dyk tan dzie?
A.K. - Przed e wszys tkim spraw dze niem się,

przy pom nie niem za sad pi sow ni i pew ne go ro -
dza ju wyz wa niem. Do dat ko wym im pul sem by ło
miej sce kon kur su, gdyż w tej szko le 46 lat te mu
pi sa łem ma tu rę.

-  Wie my już, że  lu bi Pan czy tać książ ki. Ja ką
li te ra tu rę Pan pre fe ru je?

A.K. - In te re su je mnie przed e wszys tkim li te -
ra tu ra fak tu, biog ra fie, a tak że li te ra tu ra his to -
rycz na i współ czes na. Przyz nam się, że wie le
ksią żek po le ca mi cór ka, koń czą ca stu dia e dy -
tor skie. 

- Czy wed ług Pa na czy ta nie ksią żek ma
wpływ na to, że le piej za pa mię tu je my za sa dy
pi sow ni?

A.K. - Zde cy do wa nie tak. Wy raz wie lok rot nie
prze czy ta ny na pew no po zos ta je w pa mię ci.
U wa żam, że dzię ki czy ta niu nie tyl ko za pa mię tu -
je my pi sow nię, a le przed e wszys tkim po sze rza -
my swo je słow nic two i ćwi czy my na sze sza re ko -
mór ki, nie mó wiąc już o po sze rza niu wie dzy.

- Co po wie dział by Pan , że by  za chę cić in -
nych do bra nia u dzia łu w te go ty pu kon kur sie?

A.K. - By łem zdzi wio ny, że tak wie le o sób
zech cia ło wziąć u dział. U wa żam, że dos ko na ła
or ga ni zac ja kon kur su jest og rom ną za chę tą, a by
po now nie zmie rzyć się z tym wyz wa niem. Myś -
lę, że zna ko mi ta at mos fe ra i chęć za ba wy z or -
tog ra fią bę dzie pro cen to wać w przysz łoś ci. 

- Te raz, kie dy e moc je o pad ły, pro szę o po wie -
dzieć o swo ich wra że niach na te mat kon kur su
or tog ra ficz ne go zor ga ni zo wa ne go przez Zes pół
Szkół dla miesz kań ców mias ta i gmi ny Ol szty -
nek.

A.K. -Or ga ni za to rzy wło ży li wie le wy sił ku w
przy go to wa nie tak świet nej im pre zy, a i lość
nag ród od spon so rów i dyp lo mów dla wszys tkich
u czes tni ków dyk tan da by ła zas ka ku ją ca. O cze ki -
wa nie na wy ni ki nie by ło rów nież mar twym cza -
sem. Wys tęp mło dzie ży i u gosz cze nie u czes tni -
ków kon kur su by ło do dat ko wą at rak cją. Cie szę
się og rom nie, że zos ta łem pier wszym „Ol szty -
nec kim Mis trzem Or tog ra fii 2015”.  Mam na -
dzie ję, że kon kurs ten sta nie się na szą ol szty nec -
ką  tra dyc ją. 

- Dzię ku ję za roz mo wę.

Byli to uczniowie Zespołu Szkół,

Gimnazjum SPSK,  jak również inni

mieszkańcy Olsztynka i pracownicy

różnych instytucji, np. Poradni Pedagog-

icznej, Gimnazjum im. Noblistów Pols-

kich, Szkoły Podstawowej, Komisariatu

Policji i Urzędu Miejskiego, nie zabrakło

również emerytów. Miło było patrzeć,

jak ludzie w różnym wieku , różnych pro-

fesji, pochylili się nad polską ortografią.

Przyświecał nam wszystkim podsta-

wowy cel, a mianowicie, troska o

poprawną pisownię w epoce dominacji

skrótów i niedbałości pisania.

Podczas przerwy, w oczekiwaniu
na wyniki, uczestnikom umiliły czas
śpiewające i grające, utalentowane
dziewczyny :Paulina Gilarska,
Agnieszka Kowalewska, Monika
Malinowska. Nie zabrakło również
akompaniującego, niezawodnego
W. Gąsiorowskiego. Uczniowie
Zespołu Szkół, pod okiem nauczy-
cieli przedmiotów zawodowych,
przygotowali   poczęstunek. Tytuł
„Olsztynecki  Mistrz Ortografii
2015” zdobył pan Aleksander
Kruszewski, II miejsce – zajęła pani
Małgorzata Zapadka,  III miejsce
–pani Violetta Panasiuk- Michalak,
IV miejsce – pani Elżbieta  Łuniewska,
V miejsce – pani Joanna Rogozińska.

Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali upominki i dyplomy.

Cieszymy się, że mogliśmy
spotkać tylu wspaniałych ludzi, a
dla młodzieży była to cudowna
lekcja  nauki o języku polskim.

Gratulujemy wszystkim i do
zobaczenia za rok.

Organizatorzy konkursu składa-

ją serdeczne podziękowania  wszys-

tkim lokalnym Sponsorom  za

pomoc  rzeczową przeznaczoną na

zorganizowanie I edycji konkursu

orograficznego. 
„Olsztynecki Mistrz Ortografii 2015”

17.02.15r.  w Zespole Szkół w Olsztynku odbył się I Konkurs
Ortograficzny o Tytuł Olsztyneckiego Mistrza Ortografii , nad
którym honorowy patronat objął Burmistrz Olsztynka Artur Wroch-
na. Udział w dyktandzie zgłosiło 37 uczestników.

Roz mo wa  z pier wszym 

Ol szty nec kim Mis trzem Or tog ra fii, pa nem

A lek san drem Kru szew skim
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Jak mit ob jaś nia Zyg munt Ku biak (1920 -
2004) w swo jej „Mi to lo gii Gre ków i Rzy mian”?

„Wed ług o po wieś ci (...) En dy mion spał w pie -
cza rze, czy to na Pe lo po ne zie, czy ra czej w Ka rii
w Az ji Mniej szej, w pob li żu Mi le tu. Czy Se le ne
wy pat rzy ła go kie dyś przy pad kiem, gdy jej sreb -
rne świat ło wkrad ło się do pie cza ry, i bła ga ła
Zeu sa, a by mog ła mieć tak pięk ne go zaw sze ?
Czy ra czej sam Zeus (...) przy siągł, iż speł ni je go
ży cze nie, on zaś pop ro sił o to, by wiecz nie spał,
zaw sze mło dy - i ta kie go już uś pio ne go doj rza ła
Se le ne ? To pew ne, że zstę po wa ła do nie go z
nie ba, cie szy ła się z nim mo że już na wie ki uś -
pio nym. Mia ła z nie go po no pięć dzie siąt có rek.

Póź niej Gre cy zas ta na wia li się i nad tym, co
by się sta ło, gdy by En dy mion się pos ta rzał”.

W XIX wie ku wą tek En dy mio na po ja wił się w
krót kim po e ma cie o ko licz noś cio wym „We se le”,
na pi sa nym przez Cyp ria na Nor wi da (1821 -
1883).

Ut wór był po da run kiem ślub nym dla pa ry
no wo żeń ców, A da ma Po toc kie go i Ka ta rzy ny
Bra nic kiej. Wyk re o wa ny na En dy mio na pan
mło dy tyl ko z wyg lą du przy po mi na mi tycz ne go
ko chan ka, na szczęś cie dla je go żo ny, wca le nie
jest uś pio ny, ży je w peł ni świa do moś ci. Od mie -
nio na przez po e tę pan na mło da, w po e ma cie
przy bie ra pos tać in nej bo gi ni, zja wis ko wo pięk -
nej He be. U o sa bia o na wiecz ną mło dość i nieś -
mier tel ność (rzym ska Ju ven tus). Pa ra więc i de -
al nie dob ra na, a nas trój we sel nej no cy i wspa -
nia łe go ba lu two rzą tak że - za pa chy a kac ji,
szmer wo dy z kas kad par ku i nas tro jo wa mu zy -
ka. Jed nym sło wem, i dyl licz ny ob raz.

Ut wór Nor wi da swo ją poch wa łą ra doś ci zde -
cy do wa nie gó ru je nad dziw ną i właś ci wie zas -
mu ca ją cą treś cią mi tu. Po e ta pi sze:

„Lu bo o ser cach mó wić tu przys to i,
Któ re są peł ne za let, a mi łość je stro i.

Jak ar fy dwie o zło tej siat ce strun, tak drżą cej,
Że wi dzisz tyl ko je den ob łok go re ją cy...”

W po e ma cie nie brak cha rak te rys tycz ne go
dla Nor wi da za myś le nia zwią za ne go z ów czes ną
rze czy wis toś cią.

„I ciesz my się że tań czą na pła czu pa do le,
Bo spo ro jest u mar twień i ża łob o gól nych,

Bo w pew nym wzglę dzie cno tą we so łość swo bod na,
Gdy ro la cza sów krwa wo o rze się niep łod na...”

Do dać na le ży, że ut wór na pi sał Nor wid w
1847 ro ku pod czas po by tu we Wło szech.
Wkrót ce Eu ro pę o gar nie Wios na Lu dów 1848
ro ku.

John Ke ats (1795 - 1821), je den z głów nych
przed sta wi cie li dru gie go po ko le nia ro man ty ków
an giel skich, na kan wie mi tu o En dy mio nie stwo -
rzył ut wór e pic ki, w któ rym na no wo, o ry gi nal -
nie, po swo je mu o pi sał dzie je niez wyk łej węd -
rów ki mi tycz ne go ko chan ka w po szu ki wa niu
mi łoś ci. Au to rem pier wszych przek ła dów ut wo -
rów Ke at sa na ję zyk pol ski był Jan Kas pro wicz,
a współ cześ nie zna ne są przek ła dy Sta nis ła wa
Ba rań cza ka i Zyg mun ta Ku bia ka. O to przek ład
frag men tu „En dy mio na” do ko na ny przez po e tę
Sta nis ła wa Ba rań cza ka (1946 - 2014).

Co pięk ne, cie szyć nig dy nie przes ta nie:
Za miast w ni coś ci zgi nąć o ce a nie -
Bę dzie pięk nia ło jesz cze bar dziej; stwo rzy
Ci chą al ta nę, w któ rej, gło wę zło ży
Każ dy, kto prag nie śnić słod ko, spać zdro wo.
Co ra no te dy wi je my na no wo
Gir lan dy z kwia tów, któ re nas jak sznu ry
Wią żą z pla ne tą, na prze kór po nu rej
Dzien nej pom ro ce, pus tce niecz ło wie czej
Szu ka niu, któ re ni cze go nie le czy
I nie wy jaś nia...

Fe lic jan Fa leń ski (1825 - 1910), po e ta i dra -
ma turg, na pi sał wier szem ciąg łym ut wór „En dy -
mion”. Ko chan ką uś pio ne go mło dzień ca jest
rzym ska księ ży co wa bo gi ni - Lu na. Od wie dza o -
na En dy mio na pod czas no cy roz świet lo nej
przez nią sa mą i to wa rzy szą ce jej gwiaz dy. O to
frag men ty ut wo ru, do syć dłu gie go, bo 44 - wer -
so we go.

„Bla de go ob li cza
Bo gi ni dzie wi cza
Z kra i ny gwiazd spły wa na wie dzić ko chan ka.
Ra mio ny bia ły mi sta cza mu szy ję
I cis nąć do ło na,
Pat rzy weń stęs knio na
I znów go ra mio ny bia ły mi ob wi je
I skroń mu, i us ta ca łu je dzie wi ca
[...]
Aż dreszcz mu roz ko szy
Po człon kach roz pro szy..”

Po e ta wkła da w us ta ko chan ki py ta nie:
„Czyż�wstyd�ma�być�ser�cu,�że�ko�cha�jak�u�mie?”

Od po wie dzi nie ma, bo jest o na aż naz byt
o czy wis ta ! A co sprzy ja szczęś ciu ?

„Bo szczęś ciu, bo du szy wie ku iś cie mło dej,
Bo ser cu pot rze ba
Błę kit ne go nie ba
I ci szy pół sen nej, i jas nej po go dy.”
Na pew no - po go dy du cha- chcia ło by się do po -
wie dzieć.

Od mie nio ne go En dy mio na, o ży wio ne go,
mo że wy bu dzo ne go, a tym sa mym przyw ró co -
ne go ży ciu, po ka zał Pa weł Hertz (1918 - 2001)
w wier szu” En dy mion.

En dy mion i dzie pod księ ży cem
Pob rze żem rze ki, w cie niu drzew.
Cie nie - złe wło sy to pie li cy
Co z dna za wo dzi szum ny śpiew.

Tu pod ar ka dy cię przy wio dą
Ten śpiew i sen, i księ życ w mgłach,
Tu po chy lo ny po nad wo dą
Roz róż nisz noc i śpiew, i strach.

Ze po ra ro ku no cy blis ka,
Gwiaz dy zwias tu ją ci śpiew...
Patrz En dy mio nie! Znów og nis ka
Pa lą pas te rze w gąsz czu drzew.

Mi tycz ne go pas te rza u mieś cił po e ta w świe -
cie bal lad. Jest więc ca ła o tocz ka nas tro jo wej
no cy, ta jem ni cze po ja wie nie się bo ha te ra, sły -
chać ża łos ny śpiew to pie li cy, któ ra za pew ne bę -
dzie chcia ła u wieść niesz częś ni ka, a po tem por -
wać go w ot chłań wod ną. Pa ra li żu ją cy strach
ka że mu zbli żyć się do pob ra tym ców-pas te rzy.

Miej my na dzie ję, że En dy mion, też pas terz,
a le mi tycz ny, u nik nie zdra dziec kiej pu łap ki ! Wy -
ob raź nia czy tel ni ków poz wo li snuć dal szą o po -
wieść...

„En dy mion” au tor stwa Zbig nie wa Her ber ta
(1924 - 1998) jest jed nym z licz nych e se jów o
Grec ji, któ re po e ta pub li ko wał  w la tach 60. i
70. na ła mach li te rac kich mie sięcz ni ków.

Ut wór ok reś la ny jest rów nież ja ko po e mat
pro zą.

POETYCKIE STROFY ZNAD SPREWY 

Literacki wątek o mitycznym Endymionie

W literaturze europejskiej, w tym także polskiej, od wieków przewijają się wątki mitolo-
giczne. Jedne bardziej znane, inne mniej, trochę nawet zapomniane. Takim jest chociażby
wątek mitycznego pasterza Endymiona i jego kochanki, księżycowej bogini Selene.

Ich postacie zostały utrwalone na fresku z „Casa Grande” w Pompejach.
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O to frag menty pro zy Zbig nie wa Her ber ta.
„Hyp nos w lot po jął swo je za da nie. Na le ża ło

wpro wa dzić En dy mio na w stan hi ber nac ji, niez -
byt wsze la ko głę bo kiej, a by mógł od czu wać
pew ne pod nie ty zew nęt rzne, i ut rzy mać go w
tym sta nie moż li wie dłu go. Hyp nos był a nes tez -
jo lo giem. Zeu so wi, któ re mu ob ce by ły sub tel -
noś ci wie dzy, wy jaś nił, że u nie ru cho mie nie ko -
chan ka Se le ne na sto ku gó ry, tak, a by mog ła go
spo ty kać w tym sa mym miej scu, przyw ró ci me -
cha ni ce nie ba jej zwyk łą a ku rat ność. Oj ciec bo -
gów był zach wy co ny. Se le ne usz częś li wio na.
Pac jen ta nie py ta no o zda nie. I tak się sta ło.
Mio do wy mie siąc – i nas tęp ne mie sią ce – mi nę -
ły jak sen w niez mą co nej har mo nii, ku ob o pól -
nej ra doś ci wszech świa ta i ko chan ków. Se le ne
od zys ka ła daw ną rów no wa gę. By ła tyl ko tro chę
bar dziej mil czą ca i za myś lo na. O wo cem mi łoś ci
En dy mio na i Se le ne by ła – za is te as tro no micz -
na – i lość po tom stwa: pięć dzie siąt dziew czy nek i
ty luż chłop ców, przy cho dzą cych na świat re gu -
lar nie, każ de go księ ży co we go mie sią ca.
I tu lu ka, wię cej, skan dal, ka ry god ne za nied ba -
nie mi tog ra fów. Nikt nie wie, co się z ni mi sta ło.
Żad na pa mięć lu dzka nie prze ka za ła na wet ich
i mion. A prze cież moż na ży wić u za sad nio ne ob -
a wy o los is tot lek ko myś lnie po wo ła nych do ży cia,

jeś li zwa żyć, że ich oj ciec był śpio chem, a mat ka
włó czy ła się po no cach.

[...]
Nikt dok ład nie nie wie, kie dy to się sta ło. Se -

le ne przes ta ła od wie dzać En dy mio na. Żad nej
sce ny roz sta nia, wy rzu tów, łez, to zna czy te go
wszys tkie go, co świad czy o głę bo kiej pas ji – bi -
cia por ce la ny, pom po wa nia żo łąd ka czy choć by
lek kiej ner wi cy. Naj gor szy z moż li wych fi na łów
– nag ły a tak ob coś ci. Jak lal ka, któ ra wy pad ła z
łóż ka, En dy mion zos tał sam na zie lo nym u sy pis -
ku gó ry Lat mos.„

Do wąt ku o En dy mio nie na wią za ła też po et -
ka z Ber li na Ja ni na Dob ro wol ska, two rząc pięk -
ny ut wór po e tyc ki „Tęs kno ta” Szczy cę się de dy -
kac ją pa ni Ja ni ny.

Wiersz jest wyz na niem li rycz nym o so by, któ -
ra tęs kni za mi nio ny mi po ry wa mi ser ca lub tyl -
ko za ut ra co ną bez pow rot nie mło doś cią, „poś -
piesz ną mło doś cią”

Po wyż szy ar ty kuł na pi sa łam przy wspar ciu ze
stro ny pa ni Ja ni ny. To o na zwró ci ła mo ją u -
wa gę na ma ło zna ny wą tek En dy mio na i wska -
za ła ut wo ry pi sa rzy za in spi ro wa nych o wym te -
ma tem.

Dzię ku ję, pa ni Ja ni no!

A lic ja Chrza now ska
Li te ra tu ra:

Dob ro wol ska Ja ni na, Pisz do mnie... , War sza -
wa 2014.

Drze wuc ki Ja nusz, Czy ta nie po bu rzy, „Rzecz -
pos po li ta” z 28 lip ca 1999r.

Ku biak Zyg munt, Mi to lo gia Gre ków i Rzy mian,
War sza wa 2003.

Schmidt Joël, Słow nik mi to lo gii grec kiej i
rzym skiej, Ka to wi ce 1992.

Fe rie z bib lio te ką
Tra dy cyj nie w ok re sie fe rii zi mo -

wych zor ga ni zo wa liś my w bib lio te -
ce za ję cia dla dzie ci. Te go rocz ny
te mat ak cji to „Kras no lud ki, cza ro -
dzie je - ma gicz ny świat baś ni”. 
Spo ty ka liś my się co dzien nie (26.01
– 6.02) na war szta tach ma nu al -
nych, plas tycz nych, grach i za ba -
wach. Jed nym z pun któw prog ra -
mu by ło przy go to wa nie spek tak lu z
włas no ręcz nie wy ko na ny mi rek wi -
zy ta mi. Jak się do te go zab rać,
pod pat rzy liś my pod czas wy ciecz ki
do Ol sztyń skie go Te at ru La lek
(28.01), gdzie po spek tak lu („Bo te -
atr jest po to by wszys tko by ło in ne
niż do tąd”) zwie dzi liś my zap le cze
te at ru i wzię liś my u dział w spec jal -
nej lek cji te at ral nej. E fekt na szych
dzia łań dzie ci zap re zen to wa ły se -

nio rom w Klu bie Se nio ra dzia ła ją -
cym przy Miej skim Oś rod ku Po mo -
cy Spo łecz nej w Ol sztyn ku (5.02) i
o czy wiś cie swo im ro dzi nom (bib lio -
te ka, 6.02).

Fe rie z bib lio te ką do fi nan so wa -
ne by ły z Gmin ne go Prog ra mu
Pro fi lak ty ki i Roz wia zy wa nia Prob -
le mów Al ko ho lo wych.

I BUK lib ra - CZY TASZ GDZIE
CHCESZ I JAK CHCESZ

Z przy jem noś cią in for mu je my,
że od dnia 1 lu te go 2015 r. mo gą
Pań stwo ko rzys tać z e bo ok-ów w

sie dzi bie Miej skiej Bib lio te ki Pub -
licz nej w Ol sztyn ku lub na kom pu -
te rze do mo wym. 

I buk Lib ra u moż li wia bez płat ny
dos tęp on li ne do pub li kac ji nau ko -
wych z róż nych dzie dzin wie dzy -
łącz nie 1265 ty tu łów ! Ko rzys ta jąc
z ser wi su www.lib ra.i buk.pl: ro bisz
włas ne no tat ki bez poś red nio w
książ ce, do da jesz zak ład ki, ta gu jesz
waż ne frag men ty i zak reś lasz ko lo -
ra mi, wy szu ku jesz w książ ce sło wa i
fra zy, masz włas ną e-pół kę z książ -
ka mi.

Ko rzys ta nie z us ług ser wi su
moż li we jest wy łącz nie po za re jes -
tro wa niu się w sys te mie i za poz na -
niu z re gu la mi nem. Jed no cześ nie
na le ży zgło sić się do wy po ży czal ni

dla do ros łych Miej skiej Bib lio te ki
Pub licz nej w Ol sztyn ku (ul. Ra -
tusz1, e-ma il:mgbpolsz@wbp.ol -
sztyn.pl) po PIN/kod dos tę pu, któ -
ry u moż li wia bez płat ny dos tęp do
e bo ok-ów po za sie dzi bą bib lio te ki.

In for mu je my, że wcześ niej wy -
da ne ko dy są już nie ak tu al ne. Czy -
tel ni ków ko rzys ta ją cych do tych czas
z I BUK lib ra zap ra sza my po no we
PIN-y.

Za sa dy ko rzys ta nia z ser wi su i
in struk cje dos tęp ne są na na szej
stro nie in ter ne to wej http://www.ol -
szty nek.na sza bib lio te ka.com 

KAR TA CZY TEL NI KA
Dro dzy czy tel ni cy ! Zgod nie z re -

gu la mi nem Miej skiej Bib lio te ki
Pub licz nej w Ol sztyn ku każ dy czy -
tel nik zo bo wią za ny jest do po sia da -
nia kar ty czy tel ni ka. No we kar ty
moż na od bie rać w go dzi nach ot -
war cia bib lio te ki. Zap ra sza my !

Pa weł Ro gow ski 

Miej ska Bib lio te ka Pub licz na w Ol sztyn ku

Nie tyl ko lek tu ra
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Projekt „Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europe-
jskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja

KOMPETENCJE KLUCZOWE W FOTOGRAFICZNYM SKRÓCIE
Drugi rok realizacji projektu „Kompetencje kluczowe otworzą twoją

głowę”, współfinansowanego ze środków UE, mija nam niepostrzeżenie.
Niemal trzystu uczniów Szkoły Podstawowej w Olsztynku kształciło lub
kształci w ramach tego projektu kompetencje kluczowe w procesie
uczenia się przez całe życie.

Należą do nich:

- porozumiewanie się w języku ojczystym,

- porozumiewanie się w językach obcych,

- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-
techniczne, 

- kompetencje informatyczne, 

- umiejętność uczenia się

- kompetencje społeczne i obywatelskie

- inicjatywa i przedsiębiorczość

- świadomość i ekspresja kulturowa.
Wykaz umiejętności kluczowych przytoczono na podstawie strony

internetowej:http://europa.eu/legislation_summaries/education_train-
ing_youth

Zdjęcia i opracowanie: 
specjalista ds. promocji, monitoringu i ewaluacji Anna Ciesielska
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U czes tni czy ło w nim w
dniach 26 – 30 stycz nia
trzy dzieś cio ro dzie ci z kl. I-III. 

O fer ta za jęć ad re so wa -
nych do naj młod szych ucz -
niów na szej szko ły by ła
prze bo ga ta: przep ro wa dzo -
no za ję cia z zak re su pro fi -
lak ty ki (m.in. gry i za ba wy
in teg ru ją ce gru pę, ćwi cze -
nia do ty czą ce au top re zen -
tac ji i roz poz na wa nia u -
czuć), nau kę jaz dy na łyż -
wach, za ba wy na śnie gu,
tur niej spor to wy, za ję cia
plas tycz ne i mu zycz ne. Jed -
nym sło wem – praw dzi we
har ce! Dzie ci mia ły mnós -
two at rak cji, na wet przez
chwi lę nie zdą ży ły się po nu -
dzić, a po za tym u czy ły się
za sad współ pra cy w gru pie
o raz e le men tów pro fi lak ty -
ki. Mia ły też o kaz ję spoj -
rzeć na szko łę i na czej – ja -
ko na miej sce za ba wy
i dru gi dom, bo wiem za -
pew nio no im też ob ia dy.
Nic więc dziw ne go, że frek -
wen cja na za ję ciach by ła
wy so ka.

A le to nie ko niec nies -
po dzia nek – dwa dni u czes -
tni cy prog ra mu spę dzi li na
wy ciecz kach do Ol szty na,
gdzie po har co wa li w Cen -
trum Za baw i Rek re ac j i
„Mał pi gaj” o raz na ba se -
nie „A qas fe ra”. By zad bać
o roz wój in te lek tu al ny i za -

pew nić u czes tni kom kon -
takt z kul tu rą wy so ką, zor ga -
ni zo wa liś my wi zy tę w te at rze
la lek. 

To wszys tko by ło moż li -
we dzię ki do fi nan so wa niu z
Gmin ne go Prog ra mu Pro -
fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia
Prob le mów Al ko ho lo wych
dla Mias ta i Gmi ny Ol szty -
nek, z fun du szy Ra dy Ro -
dzi ców przy SP Ol szty nek
o raz od spon so rów: pa na
Ka zi mie rza Gą sio row skie -
go i Nad leś nic twa Ol szty -
nek. O so ba mi wspie ra ją cy -
mi pro jekt by li: Piotr Ro -
gow ski, E wa Szer sze niew -
ska, Ra dos ław Le wan dow -
ski i Ma rio la Szos tek.

War to poś wię cić swój
wol ny czas i tro chę e ner gii
w zor ga ni zo wa nie dzie ciom
fe rii. Zwłasz cza ci naj młod -
si pot rze bu ją na szej u wa gi i
za an ga żo wa nia, o czym
prze ko na li się pro wa dzą cy
za ję cia. Uś mie chy na twa -
rzach na szych po do piecz -
nych pot wier dza ły za sad -
ność or ga ni zo wa nia po -
dob nych przed sięw zięć.
Zro zu mia ły jest więc fakt, iż
pro jek ty przy go to wy wa ne
co rocz nie przez p. Ka ta rzy -
nę Ha cia cie szą się du żym
za in te re so wa niem ro dzi -
ców. 

An na Cie siel ska

Ta kie za da nie pos ta wi li przed so bą nau -
czy cie le Szko ły Pod sta wo wej w Ol sztyn ku,
pań stwo Ka ta rzy na i Ma ciej Ha cia. 22 sty-
cz nia 2015r od by ła się pod pat ro na tem
pa ni dy rek tor Be a ty Bu kow skiej u ro czys -
tość za ty tu ło wa na Ro dzin ne ko lę do wa nie z
bab cią i dziad kiem. 

O kaz ją do spot ka nia z se nio ra mi ro dzin
sta ły się dni bab ci i dziad ka, któ re ob cho -
dzi my 21 i 22 stycz nia każ de go ro ku. Pa ni
Ka ta rzy na wraz z ucz nia mi kla sy II A, któ -
rej jest wy cho waw czy nią, przy go to wa ła
prog ram ar tys tycz ny. Ucz nio wie mie li o -
kaz ję zap re zen to wać swo je u mie jęt noś ci
re cy ta tor skie, a le przed e wszys tkim prze ka -
zać dziad kom wy ra zy swo jej mi łoś ci i wdz-
ięcz noś ci za ich poś wię ce nie i tros kę. 

Dek la mo wa ne ut wo ry przep la ta ne by ły
pięk ny mi pol ski mi ko lę da mi, któ re przy a -
kom pa nia men cie pa na Ma cie ja śpie wa li

wszys cy u czes tni cy spot ka nia. At mos fe ra
te go wie czo ru na dłu go po zos ta nie w pa -
mię ci, za rów no dzie ci jak i ich naj bliż szych. 

W ro dzin nym ko lę do wa niu wzię li u dział
se nio rzy z Do mu Dzien ne go Po by tu w Ol -
sztyn ku, któ rzy chęt nie zasz czy ca ją nas
swo ją ob ec noś cią. 

To już ko lej na ro dzin na im pre za, któ ra
or ga ni zo wa na jest przez pań stwo Ha cia,
pod pat ro na tem Dy rek cji Szko ły Pod sta -
wo wej w Ol sztyn ku. Każ de ta kie spot ka nie
to o kaz ja do e du ko wa nia mło dzie ży w spo -
sób nie ty po wy. Dzie ci poz na ją tam ta kie
war toś ci jak: ro dzi na, sza cu nek dla star -
szych, pat rio tyzm i tra dyc ja, dzię ki te mu
ma ją szan sę stać się lep szy mi i mąd rzej szy -
mi ludź mi. Ob y wię cej ta kich pe da go gów. 

I za be la Da ni le wicz 
– ma ma Kor nel ki, ucz en ni cy kl. IIa 

Ro dzin ne ko lę do wa nie z bab cią i dziad kiem 

Ro la bab ci i dziad ka u leg ła znacz nej zmia nie na przes trze ni os tat nich lat, kie -
dyś by ła więk sza i nie co bar dziej do nios ła. Dzi siej szy świat w swo im sza lo nym
pę dzie dot knął tak że na szych dziad ków, któ rzy sta li się bar dziej „nud ni i nie cie ka -
wi” w zde rze niu z fa ce bo o kiem czy kom pu te ro wy mi gra mi. Dla te go tak waż ne
jest, a by e du ko wać mło dych lu dzi i przy po mi nać im, jak wiel ką skar bni cą mi łoś ci i
wie dzy są se nio rzy ro dzin.

PO HAR CO WA LIŚ MY!
Wśród licz nych o fert cie ka we go spę dze nia fe rii

dla ucz niów Szko ły Pod sta wo wej w Ol sztyn ku zna -
lazł się prog ram wy cho waw czo – pro fi lak tycz ny „Zi -
mo we har ce 2015”, op ra co wa ny przez pa nią Ka ta -
rzy nę Ha cia. 

Psycholog
mgr Kamil Jarmoszuk

Oferuję profesjonalną pomoc osobom zmagającym się
z problemami natury emocjonalnej, zaburzeniami 

psychicznymi (schizofrenia, zaburzenia osobowości,
nerwice, depresja i inne), zaburzeniami odżywiania,

uzależnieniem, problemami wychowawczymi  i inny-
mi trudnymi sytuacjami życiowymi. 
Przyjmuję w Olsztynie i Olsztynku.

sesje indywidualne -100 zł

sesje grupowe - 120 zł

tel. 883 047 309 
www.olsztynpsycholog.pl
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Pi sa no już o wie lu his to rycz nych
miej scach w Ol sztyn ku na ła mach
róż nych wy daw nictw, lecz pra wie
nig dy nie wspom nia no o koś cio -
łach e wan ge li kal nych, któ re w
mieś cie Ol szty nek w ok re sie mię -
dzy wo jen nym pro wa dzi ły swą ak -
tyw ną dzia łal ność dusz pas ter ską. 

W do ku men tach z AP do ty czą -
cych spraw wyz nań i ob iek tów sak -
ral nych z póź nych  lat 40-tych do -
wie dzie liś my się m.in. o wy ka zie
kap lic i koś cio łów znaj du ją cych się
wów czas na te re nie Ol sztyn ka. Do -
wia du je my się m.in., że przy ul.
Cho pi na za cho wał się Koś ciół p.w.
Ser ca Je zu sa z 1890r., mu ro wa ny
z ceg ły, w dob rym sta nie. A tak że o
in nych ob iek tach, jak: na ul. Ol -
sztyń skiej – e wan ge lic ka kap li ca
gmin na z 1937r., koś ciół e wan ge -
lic ki przy ul. Ra tu szo wej, daw niej
krzy żac ki z 900r., (spa lo ny w lu tym
1945r., za cho wa ły się tyl ko ścia ny),
mu ro wa na kap li ca bap tys tów z
1925r. przy ul. Mic kie wi cza. W in -
nym do ku men cie z dn. 27 VIII
1946r., o po dob nej treś ci, czy ta my,
że w spi sie nie ru cho moś ci wid nie je
koś ciół rzym sko-ka to lic ki przy ul.
Sta li na (2005 wyz naw ców), koś ciół
drew nia ny przy ul. Spor to wej, e -
wan ge lic ka kap li ca mu ro wa na (82
wyz naw ców) przy ul. Ol sztyń skiej,

kap li ca mu ro wa na bap tys tów (5
wyz naw ców) przy ul. Mic kie wi cza,
kap li ca mu ro wa na – „Nie bies ki
Krzyż” prze ję ta przez pa ra fię rzym -
sko-ka to lic ką przy ul. Cho pi na o raz
kap li ca mu ro wa na „a pos to łów”
przy ul. In wa li dów (nie za ję ta). W
ko lej nym do ku men cie znaj du je my
m.in. in for mac ję, że przy ul. Sta li na
znaj du je się koś ciół i ple ba nia z or -
ga nis tów ką (o po wierz chni pla cu
200 x 80 m) o raz dom mod lit wy
„Nie bies ki Krzyż” przy ul. Cho pi na.
Czy ta my, że ob iek ty te prze jął Koś -
ciół Rzym sko-Ka to lic ki na pod sta -
wie ar ty ku łu praw ne go z dn. 3 III
1946r. Do wia du je my się też, że ks.
Woj ciech Ka miń ski był czło wie -
kiem spo koj nym i zrów no wa żo -
nym, lecz sła bym mów cą. Był on
za rząd cą z ra mie nia Koś cio ła Ka to -
lic kie go tych że ob iek tów sak ral -
nych. Zaś w do ku men cie z dn. 24
XI 48r. prze wod ni czą ce go M.R.N.
Be re zow skie go do Sta ros twa Po -
wia to we go w Os tró dzie czy ta my,
że: „Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na -
ro do wej nie sta wia przesz kód na
przy dzie le nie kap li cy pod naz wą
>>„Blau Kre iz”<< – >>Nie bies ki
Krzyż<< dla koś cio ła wyz na nia ka -
to lic kie go”. Ja ko au tor tych ba dań i
ref lek sji nad przesz łoś cią zas ta na -
wiam się, czy kap li ca „Nie bies ki

Krzyż” nie jest właś nie tą, któ ra sta -
łą przy ul. Cho pi na (daw niej nr 8.,
te raz 29.), gdzie ob ec nie mieś ci się
Miej ski Dom Kul tu ry (MDK). Pos -
ta no wi łem więc spraw dzić to pod -
czas ba dań w ar chi wum w Ol szty -
nie o raz w te re nie, pod czas roz -
mów z o so ba mi, któ re mo gą coś
na ten te mat wie dzieć.  

Po kil ku spot ka niach, m.in. w
U rzę dzie Mias ta w Ol sztyn ku, gdzie
ot rzy ma liś my frag ment ma py ka tas -
tral nej z in te re su ją cym nas ob iek-
 tem po szu ki wań, od wie dzi liś my
miej ską bib lio te kę, gdzie nat ra fi liś -
my na kro ni kę Ol sztyn ka t. I, au tor -
stwa pa na Luc ja na Ho dy ry, w któ -
rej zna leź liś my sta rą fo tog ra fię
(praw do po dob nie z lat 50-tych )
kap li cy przy ul. Cho pi na i spot ka liś -
my się z pra cow ni kiem MDK, od
któ re go u zys ka liś my tak że kil ka in -
for mac ji. Bar dzo o woc ne o ka za ły
się dwa ko lej ne spot ka nia w Ol -
sztyn ku. Pier wsze z pp. Jad wi gą i
An to nim Ro ma nos, któ ry od XII
1947r. za miesz ki wał o wą kap li cę.
Od p. A. Ro ma no sa ot rzy ma liś my
bar dzo cie ka we ma te ria ły. Zaś po
roz mo wie z p. A lic ją Chrza now ską,
któ ra miesz ka ła ja ko dziec ko z ro -
dzi ca mi w są sied nim do mu, za raz
za kap li cą, ot rzy ma liś my in te re su ją -
ce ar ty ku ły z jej wspom nie nia mi w
ga ze cie „Al bo”. 

Oj ciec p. An to nie go, rów nież
An to ni  (ur.1908r. w Chi ca go) 27
VIII 1947r. skie ro wał pis mo do Za -
rzą du Miej skie go w Ol sztyn ku z
proś bą o przyz na nie mu (i ro dzi -
nie) miesz ka nia. W dniu 23 XII b.r.
ot rzy mał pis mo in for mu ją ce,
że:„(…) w od po wie dzi na po da nie z
dn. 27 VIII 47r. Za rząd Miej ski
przy dzie la ob y wa te lo wi Ro ma nos
An to nie mu z dn. 23 XII 47r. miesz -
ka nie skła da ją ce się z 2 po ko i i
kuch ni w bu dyn ku Nr 8 [nr 29.]
przy ul. Cho pi na, na par te rze(…)”. 

Wcześ niej jed nak A. Ro ma nos
se nior ot rzy mał od księ dza Woj cie -

cha Ka miń skie go, pro bosz cza pa -
ra fii z Ol sztyn ka, (któ ry przy był
spod Rów ne go na Wo ły niu) w dniu
5 IX b.r., zaś wiad cze nie, w któ rym
ksiądz za pi sał: „stwier dza my, że dla
do zo ru nad kap li cą na ul. Szo pe na
N 8. o sa dzi łem p. Ro ma nos An to -
nie go w miesz ka niu przy le ga ją cym
do - kap li cy z wa run kiem do ko na -
nia od po wied nie go re mon tu”. A.
Ro ma nos wraz z ro dzi ną za jął bu -
dy nek kap li cy. Wspo mi na syn An -
to ni Ro ma nos: Kap l i  ca już w
1947r. sta ła pus ta, nic tam nie by -
ło, a le by ły tam wcześ niej od pra -
wia ne na bo żeń stwa. Znaj do wa ła
się tam du ża sa la, w któ rej jeź dzi -
łem na wet ro we rem. Mia łem wte dy
8 lat. Co ro ku w piw ni cy wy le wa ła
wo da, któ ra - kie dy za ma rza ła- słu -
ży ła za lo do wis ko. W miesz ka niu
by ły 2 du że po ko je z kuch nią o raz
ła zien ką, a tak że du ży hol. Na stry -
chu był 1 po kój. Na to miast na do le
mieś cił się ma ga zy nek  Ko le jo we go
Klu bu Spor to we go „O lim pia”.
Znacz nie póź niej miesz ka ła z na mi
dru ga ro dzi na, chy ba pp. Kor sak.
Fun kcjo no wał tu tak że chór ko le ja -
rzy, w któ rym śpie wa łem te no rem.
Za cho wa ło się na wet zdję cie jed ne -
go z na szych wys tę pów
(ok.1955r.). Na sza ma ma, Ste fa nia
Ro ma nos, ot rzy ma ła 1 V 1955r. za
pra cę spo łecz ną Ko le Spor to wym
Z.S. „Ko le jarz” dyp lom uz na nia.
Gdy mia łem ok. 17 lat, w klu bie
„Ko le jarz”, miesz czą cym się w tym
bu dyn ku, or ga ni zo wa ne by ły co ty -
dzień ta necz ne za ba wy. Or ga ni za -
to rem tych za baw był p. Zyg munt
Do ma gal ski, nasz są siad”.[Re lac ja
p. A.R.,Ol szty nek,11 II 15r.]. 

Ja ko au tor za chę cam już dziś do
śle dze nia dru giej i trze ciej częś ci ar -
ty ku łu o his to rii kap li cy przy ul.
Cho pi na, lo sów pp. Ro ma nos
o raz p. A lic ji Chrza now skiej. 

C.d.n. 

Piotr Rafalski (Olsztyn) 

Kaplica Ewangelikalna 
przy ul. Chopina w Olsztynku  (cz. I)

Rozmowa z Pastorem Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów
Marcinem Chrząszczem z Olsztynka zainspirowała nasze obecne
poszukiwania źródeł archiwalnych dawnej Kaplicy Ewangelikalnej
przy ul. Chopina nr (8) 29., a za czasów niemieckich ul. Leipzi-
gerstr. Otrzymałem także pełnomocnictwo od Pastora Zboru
Kościoła Zielonoświątkowego Adama Giski z Olsztyna, które
uprawniło mnie do poszukiwań w Archiwum Państwowym (AP) w
Olsztynie w imieniu kościoła. Już dwa dni po rozpoczęciu badań
archiwalnych w AP natrafiliśmy z pastorem M. Chrząszczem na
pierwsze ogólne informacje dotyczące dawnych obiektów sakral-
nych w Olsztynku. 

Kaplica Ewangelikalna przy ul. Chopina nr (8) 29. 
w Olsztynku, lata 50-te

Ks. Wojciech Kamiński  w Olsztynku, 1946 lub 47r.
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W nowym roku uczestnicy warsztatów rozpoczęli pracę z nową energią
i pomysłami. Jak zwykle, na każdych zajęciach praca wre. Uczniowie są
kreatywni i wykazują się inicjatywą.

Mimo intensywnej pracy, uczestnicy warsztatów informatycznych
znaleźli także czas na przeprowadzenie krótkich wywiadów z innymi
uczestnikami, do których wcześniej nie zdążyli dotrzeć. Oto kilka
wypowiedzi ankietowanych:

„Na warsztatach z języka angielskiego gramy w różne gry po angielsku.
Uczymy się tam, ale także dobrze bawimy. Czasami chodzimy też na
lodowisko i do sali gimnastycznej. Niestety, im lepsza zabawa, tym szyb-
ciej płynie czas.”

(Emilia D. i Laura T.)
„Na zajęciach z j. angielskiego uczymy się również słówek poprzez

zabawę. Gdy zakończymy zaplanowaną pracę, wówczas gramy na table-
tach. Bardzo dobrze się tam bawimy.”

(Maksymilian P.)

„Na zajęciach z języka polskiego uczymy się poprawnej polszczyzny.
Podczas zajęć siadamy w kole wraz z panią i rozmawiamy, tworząc różne
ciekawe opowiadania. Zapisujemy je często także w komputerze.
Tworzymy również różne plakaty i rysunki.”

(Patryk T.)

„Robotyka to bardzo ciekawe zajęcia. Budujemy tam roboty z różnymi
czujnikami, silnikami itp. Najpierw składamy roboty, później je programu-
jemy, a następnie robimy wyścigi i inne konkursy. Ostatnio budowaliśmy
robota, który strzelał, gdy jego czujnik wykrył czerwony kolor. Zawsze
dobrze się tu bawimy.”

(Jakub W.)

„Robotyka to bardzo interesujące zajęcia, na których mógłbym
spędzać wiele godzin. Do dyspozycji mamy komputery, dzięki którym
możemy wykonać i zaprojektować roboty. Pan jest miły i zawsze możemy
liczyć na jego pomoc. Ostatnio zbudowaliśmy „Kupidyna”, który strzelał
kulkami. Jestem bardzo zadowolony, że uczęszczam na te zajęcia.”

(Kacper G.)

„Na warsztatach instrumentalnych zawsze gra muzyka. Poznajemy tu
nuty do różnych piosenek, gramy na dzwonkach chromatycznych, gitarze
i instrumentach perkusyjnych. Zdobyte umiejętności prezentujemy na
różnych imprezach szkolnych. Bardzo to lubimy. Czasami oglądamy też
filmy lub słuchamy wybranych przez siebie piosenek. Podczas ferii
uczyliśmy się gry na gitarze, jak również wykonaliśmy baner prezentujący
nasze zajęcia.”

(Kinga L. i Oliwia D.)

Opracowanie:
instruktor warsztatów informatycznych Małgorzata Janikowska

Pro jekt „Kom pe ten cje klu czo we ot wo rzą two ją gło wę” jest współ fi nan so wa ny przez U nię Eu ro pej ską ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go re a li zo wa ne go w ra mach Prog ra mu O pe ra cyj ne go Ka pi tał Lu dzki. 

Człowiek - najlepsza inwestycja
Uczestnicy o projekcie…



Wan da lizm przy no si wiel kie szko dy, a po no -
szą je za rów no o so by pry wat ne, jak i ca łe spo -
łecz noś ci. Wan da lizm to przes tęp stwo w ka te go -
riach pra wa kar ne go (nisz cze nie mie nia), ści ga -
ne i ka ra ne. Nag min nie wys tę pu je tak że w na -
szym śro do wis ku. Przy czy ny to nu da, brak dob -
re go wy cho wa nia,  za ba wa, czy chęć za im po no -
wa nia – py ta nie ko mu? U rząd gmi ny Ol szty nek
za in sta lo wał, za nie ma łe pie nią dze, na przys tan -
kach me ta lo we wia ty, szcze gól nie waż ne ja ko
schro nie nie  dla dzie ci o cze ku ją cych na szkol ny
au to bus. Koszt jed nej ta kiej wia ty to kwo ta kil ka -
naś cie ty się cy zło tych. Wan da le u pat rzy li je so -
bie właś nie ja ko przed miot roz ła do wa nia swo -
ich ne ga tyw nych i des truk cyj nych e moc ji. Zde -
was to wa ne przys tan ki wy ma ga ją  na tych mias to -
wej nap ra wy, bo wiem w is tnie ją cym sta nie zag -
ra ża ją bez pie czeń stwu o cze ku ją cych tam pa sa -
że rów, szcze gól nie dzie ci. Wed ług re lac ji ko men -

dan ta stra ży miej skiej, pa na Mi ros ła wa Szos tka,
naj bar dziej znisz czo ne zos ta ły przys tan ki w Sit -
nie, Ma li no wie i To lej nach.  Kosz ty nap ra wy wy -
rzą dzo nych szkód to, co naj mniej, kil ka ty się cy
zło tych. Stąd proś ba i a pel do miesz kań ców o
zgła sza nie do stra ży miej skiej naz wisk roz poz na -
nych wan da li, w po czu ciu dob rze roz u mia nej
ob y wa tel skiej tros ki. Ko lej ny a pel do ty czy właś -
ci cie li psów – o tóż w bie żą cym ro ku 2015 ( za -
led wie w nie ca łe dwa mie sią ce) Straż Miej ska w
Ol sztyn ku od ło wi ła 12  bez pań skich czwo ro no -
gów, któ re zos ta ły u miesz czo ne w Mię dzyg min -
nym Schro nis ku dla Zwie rząt w  To ma ry nach.
By ły to psy po rzu co ne przez właś ci cie li. 

Bez tros kie po rzu ce nie swo je go pies ka to ob -
jaw bar ba rzyń stwa,  bo wiem je go eg zys ten cja w
stu pro cen tach za le ży od czło wie ka. 

Zi ma mo że jesz cze nas zas ko czyć, nie tyl ko
mro zem, a le też o pa da mi śnie gu. W Ol sztyn ku

niek tó rzy właś ci cie le do mów i wspól not miesz -
ka nio wych od śnie ża nie chod ni ków przed swo i -
mi po ses ja mi zle ci li Zak ła do wi Gos po dar ki Ko -
mu nal nej w Ol sztyn ku. Pre zes ZGK An drzej Le -
wan dow ski zwra ca się z proś bą o in ter wen cję
bez poś red nio do ZGK (tel. 89-519 2048 lub 89-
5192055), gdy by gdzieś chod nik nie był od śnie -
żo ny na czas.

Ka zi mierz Czes ter
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DEZDEZIN FOR MAC JEIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIEOL SZTY NEC KIE
Pod wyż ka zos ta ła 

Po os tat niej ga li sa mo rzą dow -
ców wo je wó dztwa, na jed nym z in -
ter ne to wych por ta li mo do wych po -
ja wił się ma ło sym pa tycz ny ar ty -
kuł. O ka za ło się, że przed sta wi cie -
le władz Ol sztyn ka zos ta li na nim
uz na ni za naj go rzej ub ra nych po li -
ty ków re gio nu. No szo ne przez
nich ta nie gar ni tu ry, ze gar ki i ob u -
wie z zesz łe go se zo nu w po łą cze -
niu z czer wo ny mi kra wa ta mi przy -
wo dzi ły na myśl soł ty sów ob ra du -
ją cych w świet li cach za cza sów
Gier ka - na pi sał ob ser wu ją cy ga lę
blo ger An to nius. Do dał on złoś li -
wie, że gdy by nie spraw dził na ma -
pie, był by prze ko na ny, że Ol szty -
nek jest wsią. 

Nic dziw ne go, że de le gac ja z
na sze go mias tecz ka po czu ła się
nies wo jo. – Nies te ty, na sze po bo ry
poz wa la ją je dy nie na za kup naj -
skrom niej sze go a sor ty men tu od -
zie ży – tłu ma czy li się po im pre zie
za że no wa ni przed sta wi cie le mias ta.

Na re ak cję nie trze ba by ło na
szczęś cie dłu go cze kać. Już na dru -
gi dzień gru pa miesz kań ców
przysz ła pod ra tusz. Pi kie tu ją cy ob y -
 wa te le wrę czy li bur mis trzo wi pe -
tyc ję z ża da niem pod wyż sze nia
pen sji przed sta wi cie li władz mias -
ta, tak by mog li o ni so bie poz wo lić
na za kup droż szych, mar ko wych
ub rań. 

Kil ka o sób przy nios ło też dat ki
pie nięż ne. - To przyk re, że na si
wło da rze mu szą tak skrom nie żyć.

Naj gor szy jest jed nak dys kom fort
miesz kań ców, któ rzy mar twią się,
że wyb ra ni przez nich przed sta wi -
cie le są wy ty ka ni pal ca mi – mó wi
An to ni Kab łąk, szef pro tes tu. - Dla -
te go bez wa ha nia zor ga ni zo wa łem
pi kie tę. Uz na łem, że je dy nie na -
tych mias to we pod nie sie nie pen sji
do mak sy mal nych sta wek poz wo li
pop ra wić sy tu ac ję.

De le gac ja pi kie tu ją cych ne goc -
jo wa ła z bur mis trzem i rad ny mi
po nad czte ry go dzi ny. - Nie by ło
łat wo. Po cząt ko wo był bar dzo du -
ży o pór wo bec na szych pos tu la -
tów. Na sze ar gu men ty o tym, że w
do bie wspól nej Eu ro py wła dze mu -
szą żyć na od po wied nim po zio mie
i god nie się pre zen to wać na
szczęś cie pos kut ko wa ły. Os ta tecz -
nie dosz liś my do kom pro mi su i
przed sta wi cie le władz zgo dzi li się
na pod wyż sze nie swo ich pen sji o
40 pro cent – zaz na cza szef ko mi -
te tu pro tes tu ją ce go. 

Naj lep sza wia do mość jest jed -
nak ta ka, że ol szty nec cy sa mo rzą -
dow cy już za mó wi li no we gar ni tu -
ry z Fran cji, bu ty z Włoch i szwaj -
car skie ze gar ki.

Naz wa u li cy
Świer czew skie go
bę dzie zmie nio na

Wszys tko dzię ki u po ro wi przed -
sta wi cie li To wa rzys twa Przy jaź ni
Pol sko-Ra dziec kiej w Ol sztyn ku. W
to ku żmud nych prac ar chi wal nych

o ka za ło się bo wiem, że ob ec na
naz wa u li cy jest u ży wa na bez praw -
nie. - Wszys tko za czę ło się od te go,
że og lą da liś my tab licz kę z naz wą
u li cy. Ze zdu mie niem stwier dzi liś -
my, że pod nią znaj du je się dru ga.
Wid nia ło na niej i mię Jó ze fa Sta li -
na – o po wia da A lic ja Wrzą tek, sze -
fo wa sto wa rzy sze nia. - To za chę ci -
ło nas do dal szych po szu ki wań.
O ka za ło się, że w la tach 50 ub.
wie ku u li ca no si ła i mię Sta li na, a
pod czas zmia ny naz wy na Świer -
czew skie go nie do peł nio no for mal -
noś ci i nie pod ję to sto sow nej uch -
wa ły – o po wia da przed sta wi ciel ka
to wa rzys twa. - Wy ni ka ło to z poś -
pie chu, a le fak ty są ta kie, że zgod -
nie z pra wem u li ca na dal no si i mię
Jó ze fa Sta li na. W tej sy tu ac ji bę -
dzie my się do ma ga li, że by przyw -
ró cić pra wid ło wą naz wę i wpi sać
ją w do wo dy o so bis te.

Przed sta wi cie le to wa rzys twa
u wa ża ją, że pos tać Sta li na jest
szcze gól nie waż na dla na sze go re -
gio nu: - To dzię ki nie mu War mia i
Ma zu ry wró ci ły do ma cie rzy –
twier dzi A lic ja Wrzą tek.

Je dy nym prob le mem po zos ta je
ucz cze nie gen. Świer czew skie go.
Ten wiel ki Po lak nie po wi nien zos -
tać przez nas za pom nia ny i dla te -
go w ra mach swo is tej re kom pen -
sa ty pro po nu je my naz wać je go i -
mie niem plac przed koś cio łem.

Wyt ną nie po kor ne
drze wa

Do wy cin ki drzew ros ną cych na
skra ju spół dziel ni Grun wald dosz ło
po in cy den cie, któ ry miał miej sce
pod czas wyp ro wa dza nia psa przez
jed ne go z ol szty nec kich rad nych. -
Prze cho dzi łem a ku rat pod drze -
wem w no wym płasz czu i wte dy
sie dzą cy na ga łę zi ptak za nie czyś -
cił mo je wyj ścio we ub ra nie. Nies te -
ty, pra nie che micz ne nie przy nios -
ło o cze ki wa nych re zul ta tów i od -
zież zos ta ła bez pow rot nie usz ko -
dzo na – o po wia da zbul wer so wa ny
raj ca. To nie do pusz czal ne, że by
na ra żać prze chod niów na ta kie ry -
zy ko. Jesz cze te go sa me go dnia
zgło si łem bur mis trzo wi prob lem i
dzię ki mo jej in ter wen cji nie bez -
piecz ne drze wa zos ta ły wy cię te.

Na tym nie ko niec. Po tym in cy -
den cie zos tał stwo rzo ny sztab kry -
zy so wy w u rzę dzie gmi ny. Je go
przed sta wi cie le wy ty po wa li już ko -
lej ne przez na czo ne do wy cię cia
drze wa, na któ rych sia da ją ko lo nie
ptac twa. Stra ty, któ re rocz nie po -
no szą miesz kań cy z po wo du znisz -
cze nia przez pta ki ub rań do cho dzą
do 20 tys. zł. W tej sy tu ac ji wy cin -
ka mo że być je dy ną od po wie dzią
na zag ro że nie – mó wi Al do na Pa -
luch, rzecz nicz ka u rzę du gmi ny.

Wła dze wi dzą też in ny plus tej
de cyz ji. Drew no po zys ka ne w ten
spo sób zos ta nie roz da ne naj u boż -
szym. 

SPROSTOWANIE
W poprzednim wydaniu „ ALBO” nr1 (224)

styczeń 2015 w artykule 
„ Wigilia koła PIS w Olsztynku” nastąpiła

niezamierzona pomyłka nazwy restauracji, w
której olsztyneckie koło PIS organizowało wig-
ilię. Wigilia odbyła się w restauracji „ POD
ZAMKIEM”, a nie jak podano w „ Ratuszowej”.

Autor artykułu za pomyłkę przeprasza właś-
cicielkę restauracji

„ POD ZAMKIEM”.
Jednocześnie informuje, że ponosząc kon-

sekwencje swojego błędu jest obciążony koszta-
mi niniejszego sprostowania. 

Kazimierz Czester 

GMIN NE DY LE MA TY
Wan da lizm, de was tac ja to nisz cze nie cu dze go mie nia, w szcze gól noś ci pub licz ne go,

bez żad ne go po wo du. Sło wo wan da lizm po cho dzi od  naz wy ger mań skie go ple mie nia
Wan da lów, któ re to zdo by ty Rzym w bar ba rzyń ski spo sób znisz czy ło. 
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29 I  Nasze perkusyjne "Wariatki" wys-
tąpiły na okolicznościowej imprezie z
okazji Dnia Seniora w Gierzwałdzie.

26 I  - 8 II  FERIE ZIMOWE upłynęły
pod znakiem warsztatów artystycznych
dla dzieci uzdolnionych wokalnie,
tanecznie i plastycznie. Sporą frekwencją
cieszyły się również inne atrakcje m.in.
seanse fi lmowe, spektakl teatralny,
zabawy na śniegu, ferie z parkourem, bal
karnawałowy, gry planszowe, a także
warsztaty „wyjazdowe”  w świetlicach
wiejskich.

W ramach ferii odbył się Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Olsztynku, organi-
zowany przez Młodzieżową Radę Miasta
oraz MDK.

W kat.  do lat 13 lat zwyciężyła druży-
na "Sv Phoenix Bochum", w kat.  14-18
lat pierwsze miejsce zajęła drużyna
"Młode pokolenie". Zwycięzcom gratulu-
jemy!

Program zakończyliśmy tradycyjnie
Festiwalem Piosenki „Zimowe Skowronki”. 

W tegorocznym konkursie udział
wzięło 24 wokalistów z Olsztynka,
Szczytna i Kaliningradu. Fundatorem
statuetek Zimowego Skowronka jest
Huta Szkła Artystycznego w Olsztynku.
Jury (olsztyński muzyk i dyrygent Piotr
Serbintowicz, sponsorzy nagród -  Jolan-
ta Wilkaniec Kwiaciarnia MAK,  Prze-
mysław Słodownik "TOP MARKET” oraz
wokalistka Paulina Gilarska) wysoko
oceniło umiejętności wokalne uczest-
ników.

Kategoria do lat 12
I miejsce - Kashirina Uliana
II miejsce - Kinga Lewandowska
III miejsce - Arseneva Sofiia
wyróżnienie - Tosia Borowska
Kategoria 13-16 lat
I miejsce - Weronika Pietkiewicz
II miejsce - Ada Dudek
III miejsce - Natalia Śliżewska
wyróżnienie Valeriya Nikitienko

Serdecznie dziękujemy jurorom, spon-
sorom nagród i wszystkim uczestnikom
za udział w konkursie! 

8 I Sztandarową imprezą wieńczącą
co roku program ferii są Wybory Małej
Miss Ferii .  Podczas całej przerwy
zimowej uczestniczki konkursu pod
bacznym okiem instruktorów ćwiczyły
układy oraz prezentacje f inałowe.
Tegoroczne wybory odbyły się w kon-
wencji baśni  "Kraina lodu". Mimo emocji
towarzyszących wyborom, zabawa jak co
roku była przednia. Spośród 12 ślicznych
uczestniczek jury wybrało:
- Miss Ferii 2015 oraz Miss Publiczności -
Klaudię Nyga

Vicemiss 2015 - Julię Manków
Miss Foto 2015 - Maję Prusarczyk
Miss Uśmiechu 2015 - Agatkę Pastuszko
Miss Uroku 2015 - Julię Wilkaniec

Szczególne podziękowania kierujemy
do sponsorów głównych nagród:

(Hurtowani Wielobranżowej "MAGN-
GOLIA" -  Katarzyna Przestrzelska,
Sklepu EDYTA - Edyta Płoska, FHU
"MAX" - Grzegorz Pokrzywnicki, "Studia
R" - Ryszard Gruszkiewicz & Sebastian
Lachowicz)

Gratulujemy uczestnikom i bardzo
dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i
pomoc w przygotowaniu swych pociech
(ciepłe podziękowania należą się również
ubiegłorocznej Miss Ferii 2014  - Wiktorii
Wilkaniec i jej mamie). 

14 II odwiedziliśmy Świetlicę w Platy-
nach, gdzie wraz z dziećmi i ich rodzica-
mi bawil iśmy się na mini balu no -
worocznym. Wspólnie uczyliśmy się
tańczyć, dzieci brały udział w licznych
zabawach i konkursach. Dziękujemy za
zaproszenie i ...do zobaczenia wkrótce!

14 II Zakończyła się olsztynecka, XVIII
edycja ligi halowej piłki nożnej. Na podi-
um stanęli: I miejsce „Markus” -  Stawigu-
da, II miejsce Polpharma Olsztyn, III
miejsce Iter-Bus Argalski & Transport
Komuda Olsztynek. Królem strzelców
został Bartek Piórkowski (GKS Stawigu-
da – Markus), najlepsi bramkarze to
Grzegorz Pawłyszyn (Polpharma Olsztyn)
i Daniel Zdankiewicz (GKS Stawiguda –
Markus), drużyna fair play - Polpharma
Olsztyn.

26 – 27 II Spektakl teatralny „INKA”
w kinie „Grunwald” , przygotowany przez
grupę teatralną ze Szkoły Podstawowej w
Olsztynku we współpracy z domem kultury.

1 III  Warsztaty coachingowe w domu
kultury „Pochwała Kobiecości” - Aerobit
Studio Fitness

WKRÓTCE:
6 III  Program artystyczny z okazji

Dnia Kobiet. Zapraszamy wszystkie
Panie  do sali widowiskowej Gimnazjum
o godz.17.00 wstęp wolny

8 III Koncert zespołu „sOLIDrOCK”
(covery „Dire Straits” ) - kino Grunwald
godz. 18.00, wstęp wolny

13 III Kabaret Moralnego Niepokoju
w Olsztynku! Sala widowiskowa Gim-
nazjum godz. 18.00 

17 III Zapraszamy do  kina „Grun-
wald” na  nowości kinowe! Godz.  16.30
„Asterix i Obelix Osiedle Bogów” godz.
18.30 „Disco Polo”, godz 20.30
„Pięćdziesiąt  twarzy Greya” Rezerwacja
biletów w domu kultury. 

Kronika MDK-u

Wybory Małej Miss Ferii w bajkowej scenerii Krainy Lodu.

Warsztaty plastyczne „Ulepimy dziś bałwana”

Zwycięzcy halowej ligi piłki nożnej - Markus Stawiguda.

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych.

Bal karnawałowy dla dzieci w świetlicy wiejskiej  w Platynach.
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12-16 I Sud wa. Dwóm,
us ta lo nym już spraw com,
przed sta wio no za rzut kra -
dzie ży me ta lowych przę seł
z ha li ma ga zy no wej, o łącz -
nej war toś ci 1500 zł. Przęs -
ła po lic ja od na laz ła w sku -
pie zło mu.

20-24 I  Kró li ko wo –
dział ka bu dow la na. Za rzut

kra dzie ży mie dzia ne go
prze wo du e lek trycz ne go
(84 mb o war toś ci 3192 zł)
przed sta wio no An drze jo wi
S. Prze wód od zys ka no,
nies te ty, po cię ty już na ka -
wał ki w ce lu sprze da ży,
pew nie na złom. Posz ko do -
wa ną jest fir ma LB z Lub li na.

1 II Il. Świer czew skie go
– sa lon gier. Mia ło tu miej -
sce wła ma nie, dos łow nie w
no cy po pier wszym dniu ot -
war cia. Spraw cy by li niez -
na ni. Praw do po dob nie czu -
jąc się bez kar ny mi, wła ma li
się po now nie 24 II i tu nie -
let ni Piotr K. (wy cho wa nek
do mu dziec ka) zos tał zat -
rzy ma ny na go rą cym u -
czyn ku, a dru gi spraw ca

(Ka rol D. z Bar to szyc) w
wy ni ku dal szych dzia łań po -
lic ji. Us ta lo no też, że ob yd -
waj są po dej rza ni o po dob -
ne wła ma nia w in nych
miej sco woś ciach.

3-7 II Tra sa S-7. Łu pem
dro go wych zło dzie i pad ły a -
ku mu la to ry ( 2 szt. o war -
toś ci 800 zł) do za si la nia
świet lnych zna ków os trze -
gaw czych, włas ność GDD-
KiA w Ol szty nie.

7/8 II Mań ki. U czes tnik
za ba wy w re mi zie,  Krys tian
P., pos ta no wił nie wra cać
pie szo do do mu po im pre -
zie i od je chał nie zam knię -
tym, za par ko wa nym przy
re mi zie Peu ge o tem jed ne -
go z or ga ni za to rów za ba -

wy. Po dro dze sa mo chód
roz bił. Za rzu ty, któ re zos ta -
ły mu przed sta wio ne, to
tzw. bez praw ne krót kot rwa -
łe u ży cie po jaz du o raz jaz -
da pod wpły wem al ko ho lu.
O czy wiś cie, bę dzie też mu -
siał pok ryć kosz ty nap ra wy.

11 II Ce za re mu K. z Mi -
ła ko wa przed sta wio no z ko -
le i za rzut kra dzie ży ar ty ku -
łów spo żyw czych i che micz -
nych w kil ku ol szty nec kich
skle pach. U pom nia ły się o
nie go też in ne miej sco woś -
ci, w któ rych po dej rza ny
jest o po dob ne kra dzie że.

9/10 II Sit no. Tu taj
niez na ny jesz cze spraw ca
wła mał się o Op la As tra i
uk radł do ku men ty, Jac ka O.

7-11 II Lich taj ny.
100m2 pły tek ce ra micz -
nych o war toś ci 2800 zł
„wy pa ro wa ło”  ze sto do ły
Ag niesz ki Cz.

21-22 II Dąb. Nie let ni
Da niel W. z Dę bu, Bar tosz
D. i Ka rol Ż. (miesz kań cy
gmi ny Pur da) zos ta li zat rzy -
ma ni pod za rzu tem kra -
dzie ży 180 l ON (ok. 700
zł) z po miesz cze nia gos po -
dar cze go Ma rii P.

W o ma wia nym ok re sie
po lic ja zat rzy ma ła też 6 o -
so ób po szu ki wa nych, 26
do wo dów re jes tra cyj nych,
3  prawa jazdy o raz 4 o soby
do wyt rzeź wie nia.

Wyb ra ny pat ron szko ły to war -
tość, któ ra pod no si jej ran gę, bu du je
at mos fe rę, wyt wa rza dob ra du cho -
we i war toś ci mo ral ne, któ re są war -
toś cia mi naj wyż szy mi spoś ród
wszys tkich war toś ci na tu ral nych.
Sło wa u czą, przyk ła dy po cią ga ją, a
naj wię cej  przyk ła dy lu dzi – bo ha te -
rów na ro do wych. Szko ła Pod sta wo -
wa w Ol sztyn ku zap ro po no wa ła
właś nie na swo je go pat ro na zna -
mien ną pos tać bo ha te ra na ro do we -
go  – rot mis trza Wi tol da Pi lec kie go.
Wi told Pi lec ki, niez łom ny bo ha ter
wal czą cy o wol ną Pol skę, naj pierw z
ro syj skim ca ra tem, nas tęp nie z dwo -
ma to ta li ta ryz ma mi:  bol sze wic kim i
fa szys tow sko – hit le row skim. Zos tał
za mor do wa ny w 1948 ro ku przez
ko mu nis tycz ne wła dze Pol ski Lu do -
wej. Był rot mis trzem ka wa le rii Woj -
ska Pol skie go, or ga ni za to rem taj nej
ar mii pol skiej, żoł nie rzem Ar mii
Kra jo wej, or ga ni za to rem ru chu o po -
ru w  Kon zen tra tion sla ger Aus -
chwitz, do któ re go ce lo wo poz wo lił
się a resz to wać  pod czas ła pan ki. Ja -
ko pier wszy two rzył ra por ty o ho lo -
kauś cie, zwa ne zaw sze i do dnia dzi -
siej sze go ra por ta mi Pi lec kie go. Wy -
bór tej pos ta ci na pat ro na szko ły to
zasz czyt nie tyl ko dla szko ły i mias ta,
to skrom ny akt wdzięcz noś ci i mik -
ro re kom pen sa ta za stra co ne ży cie
na oł ta rzu znie wo lo nej oj czyz ny.
Pier wszym, któ ry do ce nił he ro izm i
bo ha ter stwo ko mu nis tycz nej o fia ry
był pre zy dent Lech Ka czyń ski, poś -
mier tnie na da jąc mu Or der Or ła
Bia łe go. Bry tyj ski his to ryk pro fe sor

Mi cha el Fo ot, w swo jej książ ce „Six
fa ces of con ra ge”, za li czył Wi tol da
Pi lec kie go do gro na sześ ciu naj od -
waż niej szych lu dzi ru chu o po ru dzia -
ła ją cych pod czas II woj ny świa to wej.
Nad mie nić na le ży, że Wi told Pi lec ki
był tak że krze wi cie lem  pol skie go
har cer stwa,  bo wiem z ra por tu ko -
men dy har cer skiej w Kow nie z 1919
ro ku do wia du je my się, że był dru ży -
no wym VIII dru ży ny har cer skiej im.
A da ma Mic kie wi cza w Wil nie. Od
dłuż sze go cza su na rzecz przy pom -
nie nia  pos ta ci Wi tol da Pi lec kie go
dzia ła ol szty nec ki ak tyw Ru chu Na -
ro do we go.  Li der ol szty nec kich na -
ro dow ców, pan Da wid Misz czak,
zwró cił się do bur mis trza Ar tu ra
Wroch ny z pos tu la tem, że by niech -
lub ną   naz wę u li cy Ka ro la Świer -
czew skie go za mie nić na rot mis trza
Wi tol da Pi lec kie go. Dwie in ne naz -
wy u lic w na szym mieś cie – 22-Lip -
ca i Pio nie rów – to też nie po wód
do du my. Ta po ko mu nis tycz na po -
zos ta łość nie pot rzeb nie szka lu je wi -
ze ru nek na sze go mias ta, są to sym -
bo le wy ra ża ją ce hołd zbrod ni czej i -
de i ko mu niz mu. Dla te go rad ni z
włas nej i nic ja ty wy już daw no po win -
ni uch wa łą zmie nić te zasz łoś ci. Pro -
bosz czo wie mias ta i gmi ny w mod lit -
wach mog li by za łą czyć in ten cję do
Naj wyż sze go o nat chnie nie dla rad -
nych  dla pod ję cia sto sow nej uch wa -
ły, tym wię cej, że Ol szty nek ma zasz -
czyt i szczęś cie mieć za pat ro na sa -
me go Świę te go  Piot ra.

Ka zi mierz Czes ter

Od zna cze nie na da wa ne jest
od 1 sier pnia 2014 ro ku. Po nie -
waż nie wszys cy Pow stań cy mog -
li od eb rać je o so biś cie pod czas
u ro czys toś ci cen tral nych w War -
sza wie, mi nis ter Jan Cie cha now -
ski, Szef U rzę du ds. Kom ba tan -
tów, zwró cił się z proś bą do mar -
szał ków wo je wództw o ich u ro -
czys te wrę cze nie. Me da le, wraz z
wy ra za mi og rom ne go sza cun ku
i wdzię cz noś ci o raz naj lep szy mi
ży cze nia mi, miesz kań com na sze -
go re gio nu, w tym rów nież pa nu
Zyg mun to wi Jat cza ko wi z Ol -
sztyn ka, prze ka zał Mar sza łek
Wo je wó dztwa War miń sko Ma -
zur skie go Gus taw Ma rek Brze -

zin o raz Bur mistrz Ol sztyn ka Ar -
tur Wroch na.

Zyg munt Jat czak to ży wa le -
gen da Ar mii Kra jo wej i Le gii
Cu dzo ziem skiej. Pow sta niec
War szaw ski, żoł nierz Ba ta lio nu
„Miot ła”, i żoł nierz Le gii w In do -
chi nach w 13 D.B.L.E. Wie lok -
rot nie od zna cza ny, w tym Krzy -
żem Wa lecz nych za Pow sta nie o -
raz Me da il le Mi li ta i re za In do chi -
ny.

W grud niu 2014 ro ku u ka za ła
się książ ka „Ni cze go nie ża łu ję”,
któ ra o pi su je lo sy Pa na Zyg mun -
ta od Pow sta nia War szaw skie go
do In do chin.

Zdję cie: fb/Gus taw Ma rek
Brze zin

U ho no ro wa nie 

Zyg mun ta Jat cza ka 
– u czes tni ka Pow sta nia War szaw skie go
Z o kaz ji 70. rocz ni cy wy bu chu Pow sta nia War szaw skie go U -

rząd ds. Kom ba tan tów i O sób Rep res jo no wa nych o raz Sto wa rzy -
sze nie Pow stań ców War szaw skich pos ta no wi ło u ho no ro wać pa -
miąt ko wy mi dyp lo ma mi i me da la mi wszys tkich ży ją cych u czes tni -
ków Pow sta nia War szaw skie go. 

Wy bór pat ro na szko ły to spra wa naj wyż szej wa gi, pat ron mu si być
pos ta cią niek wes tio no wa nej o so bo woś ci mo ral no-e tycz nej, wzor cem
pat rio tycz nych za sad i he ro icz nej od wa gi. 

SZKO ŁA BĘD ZIE MIA ŁA PAT RO NA



Pew nie nie bez zna cze nia jest też fakt, że im
wię cej pot raw, tym wię cej brud nych na czyń, a
po za tym częs to nie wie my co zro bić z po zos ta -
ją cy mi resz tka mi. Mo że więc, szcze gól nie kie dy
w cią gu ty god nia ma my moc róż nych ob o wiąz -
ków, dob rze by ło by po myś leć o sy cą cych i ma ło
pra coch łon nych da niach jed no gar nko wych,
przy go to wa nie peł ne go ob ia du po zos ta wia jąc
so bie  na dni wol ne od pra cy.  Za let pot ra wy
jed no gar nko we ma ją wie le i są zna ne od zaw sze
w każ dym re jo nie świa ta, wys tar czy prze cież
mieć kil ka pro duk tów i nap raw dę mi ni mal ną i -
lość cza su o raz od ro bi nę fan taz ji , że by przy go -
to wać go to we da nie sy cą ce i po żyw ne, łat we za -
rów no do na tych mias to we go po da nia, jak i do
od grze wa nia, co szcze gól nie waż ne kie dy do -
mow ni cy wra ca ją ze szkół i z pra cy o róż nych
po rach, a my chce my, że by każ dy z nich zjadł
go rą cy po si łek. Poś ród wie lu róż nych pot raw
na wet naj bar dziej wy ma ga ją cy znaj dą coś dla
sie bie; mo gą być pot ra wy we ge ta riań skie, mięs -
ne, z o wo ca mi mo rza, z ma ka ro nem, ry żem, gu -
la sze, a le tak że za wie sis te zu py, czy sa łat ki na
ciep ło. A by pot ra wy jed no gar nko we mog ły speł -
nić swo je za da nie mu szą za wie rać jed nak wszys -
tkie naj waż niej sze skład ni ki od żyw cze, a kie dy
ma ją nam zas tą pić ca ły po si łek, po win ny być
ob fit sze, tak a by zas po ka ja ły na sze pot rze by
e ner ge tycz ne.

Jeś li więc go to wa nie co dzien nych ob iad ków
nie jest two ją pas ją, nie masz cza su na dłu gie
przy go to wy wa nie po sił ków, a ba ła gan w kuch ni,
któ re go pod czas go to wa nia u nik nąć się nie da,
przyp ra wia Cię o ból gło wy, to jest i de al ne roz -
wią za nie dla Cie bie. Niez li czo na wprost i lość
moż li woś ci ja kie stwa rza kuch nia jed no gar nko -
wa poz wo li Ci na u roz ma i ce nie do mo wych po -
sił ków ma łym kosz tem i nie wiel kim nak ła dem
sił. Jed nym sło wem – to sku tecz ny spo sób na
ku li nar ne ud rę ki i chro nicz ny brak cza su.

A to kil ka za led wie z wie lu  mo ich u lu bio nych
pot raw, któ rych przy go to wa nie zaj mu je nie wie le
cza su, bo – jak częs to mó wię – ,,o ne sa me się
ro bią”.

KA PUS TA KIS ZO NA Z PĘC ZA KIEM

- 1 kg ki szo nej ka pus ty
- 70 dkg mię sa wiep rzo we go
- 10 dkg pę cza ku
- sól, pieprz

Ka pus tę wło żyć do gar nka, za lać wo dą, tak
że by ją przyk ry wa ła. Pos ta wić na ma łym og niu.
Na ka puś cie u ło żyć pok ro jo ną wiep rzo wi nę, a
na nią wsy pać pę czak, lek ko o so lić i po sy pać
piep rzem. Du sić pod przyk ry ciem o ko ło 1 go -
dzi nę.

BI GOS JAR ZY NO WY

- 6 ce bul
- 2 ka bacz ki lub cu ki nie
- 5 po mi do rów lub pusz ka po mi do rów
- 4 ko lo ro we pap ry ki 
- 50 dkg pie cza rek
- pieprz, sól

W na czy niu o gru bym dnie pod sma żyć na o li -
wie  pok ro jo ną ce bu lę, pok ro jo ne ka bacz ki, pie -
czar ki i pap ry kę. Do dać przyp ra wy, wy mie szać i
du sić pod przyk ry ciem na ma łym og niu o ko ło
40 mi nut, nas tęp nie do dać ob ra ne pok ro jo ne
po mi do ry i chwil kę ra zem go to wać.

ZU PA GU LAS ZO WA

- 0,5 kg wo ło wi ny
- 0,5 kg ce bu li
- 4 ko lo ro we pap ry ki
- 600 ml bu lio nu wo ło we go ( mo że być z kos tki)
- 1-2 ły żecz ki mie lo nej pap ry ki
- pieprz, zie le an giel skie, liść lau ro wy,
- 1 pusz ka po mi do rów ( w se zo nie świe że)
- 3 łyż ki kwaś nej śmie ta ny

Mię so z ce bu lą pod sma żyć, do dać po mi do ry,
pap ry kę, bu lion i przyp ra wy. Go to wać do mięk -
koś ci mię sa, na koń cu przyp ra wić śmie ta ną.

PI KAN TNA PA TEL NIA

- 0,5 mię sa mie lo ne go
- 30 dkg ma ka ro nu świ der ki
- 2 ce bu le
- 3 ząb ki czos nku
- 1 pusz ka po mi do rów
- 1 pusz ka zie lo ne go grosz ku
- 30 dkg pie cza rek
- pap ry ka w prosz ku
- sól, pieprz
- 3 ły żecz ki ke czu pu

Czos nek i ce bu lę drob no po sie kać i zesz klić
na o le ju. Do dać mię so i dob rze pod sma żyć.
Dop ra wić piep rzem, so lą i pap ry ką. Do dać pok -
ro jo ne w plas ter ki pie czar ki, o są czo ny gro szek i
pok ro jo ne po mi do ry wraz z za le wą. Wy mie szać
i du sić o ko ło10 mi nut.

Ma ka ron u go to wać i po łą czyć z ma są mięs -
ną, do dać ke czup i chwi lę du sić wszys tko ra zem.
Przed po da niem moż na po sy pać star tym se rem.

GU LASZ ZIEM NIAC ZA NY

- 1kg ziem nia ków
- 5 ce bul
- 3 ły żecz ki słod kiej pap ry ki
- 1 litr bu lio nu wa rzyw ne go
- 2 os tre pap rycz ki
- 1 ły żecz ka kon cen tra tu po mi do ro we go
- 1 ły żecz ka ma je ran ku
- 2 liś cie lau ro we
- 1 star ty su ro wy ziem niak

Po sie kać ce bu lę, a nas tęp nie przy ru mie nić
na o le ju, op ró szyć pap ry ką, do dać pok ro jo ne
ziem nia ki i za lać bu lio nem. Do dać pok ro jo ne
pap rycz ki, kon cen trat, ma je ra nek i liś cie lau ro -
we, Wy mie szać i go to wać o ko ło 20 mi nut( ziem -
nia ki nie mo gą się roz go to wać)

Pod ko niec do dać star ty ziem niak, wy mie -
szać aż da nie zgęs tnie je. Sia dać i jeść.

PYC HO TA Z RY ŻEM

- 3 ud ka lub pier si z kur cza ka
- 2 szklan ki ry żu
- 6 du żych mar che wek
- 2 du że ce bu le
- 3 szklan ki bu lio nu
- sól, pieprz

Mię so pod sma żyć z pok ro jo ną ce bu lą, dop ra -
wić so lą i piep rzem. Mar chew zet rzeć na tar ce
ja rzy no wej. Ryż op łu kać. Pod sma żo ne mię so
po dzie lić na ka wa łecz ki, prze ło żyć do gar nka ra -
zem z us ma żo ną ce bu lą. Na mię so wy ło żyć star -
tą mar chew kę i za sy pać ry żem. Ca łość za lać go -
rą cym bu lio nem. Gar nek sta wia my na bar dzo
ma łym ga zie i go tu je my pod przyk ry ciem do
mięk koś ci ry żu. Nak ła da my na ta le rze, jak sa łat -
kę war stwo wą.

JAR ZY NO WA NA WO ŁO WI NIE

- 1 kg wo ło wi ny ro so ło wej
- 50 dkg drob ne go ma ka ro nu
- 0,5 kg ziem nia ków
- włosz czyz na
- 4 ce bu le
- 1 pę czek ty mian ku
- 1 łyż ka kon cen tra tu po mi do ro we go
- 2 łyż ki mas ła, pieprz, sól

Do lit ra wo dy wło żyć mię so, do dać sól,
pieprz i go to wać o ko ło90 mi nut na wol nym og -
niu. Wy jąć mię so, a wło żyć przy go to wa ną pok -
ro jo ną włosz czyz nę, ziem nia ki i go to wać 30 mi -
nut, a nas tęp nie do dać pok ro jo ne drob no mię -
so. Do dać kon cen trat i po sie ka ny ty mia nek.  U -
go to wać ma ka ron i ra zem z po sie ka ną ce bu lą
pod sma żyć na maś le. Do dać do zu py i ra zem
za go to wać.

E wa Ła gow ska - O ko ło wicz

ALBO 2 (225) Luty 2015 r. Strona 21

Dobre raDy

Pani ewy

SZYBKIE DANIE

W JEDNYM

GARNKU

W nawale zajęć, a co za tym idzie, przy ciągłym braku czasu, konieczność codzien -
 nego przygotowywania pełnego obiadu to dla każdej pani domu duża uciążliwość.

Nie tylko musimy kupić w tym celu wiele rozmaitych produktów, co jednocześnie
generuje wydatki i wymaga od nas zarówno dużej podzielności uwagi i sprawności
manualnej, ale przede wszystkim pochłania czas, którego każdej pracującej zawo-
dowo i prowadzącej jednocześnie dom kobiecie permanentnie brakuje. 
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KRZYŻÓWKA NR 211
Poziomo: 1) chłop z wozem,

5) typ drabiny, 9) nie wiadomo

co robić z pasem, 10) entuzjazm

snopka, 11) danie na początek,

12) angielski wielbłąd, 13) kolor

kropek, 14) pogoda dla Isaury,

16) happy, 17) pożegnanie z

aktem, 19) do jazdy, 20) pier-

wiastek pod wpływem, 22)

zgryźliwy, 24) na pokaz, 25)

wolny, 26) żarty z Turcji, 27)

król mebli, 28) kontroluje ptaki
Pionowo: 1) przepędziły ludzi,

2) skleroza po polsku, 3) nad-

morska, 4) na kawę, 6) maksi-

mum słów, minimum muzyki,

7) rozmowa z kotem, 8) w szy-

bie, 1 5 )  z d r a d a  R o m a n a ,

17) zjadliwa ironia, 18) broń

Żyda, 20) niekompletny uchwyt,

21) naftowa, 23) jednostka na

wampira 

Krzyżówka sponsorowana przez restaurację:

21

10

13

16

19

1817

20 22 23

24

25 26

2827

21

11

12

9

88
3 4 5

14 15

8

76
1818 77 1010 44

1111 88

22 1919

2121 1616

1515

2222

33 66 1717 99

1414 1212

55 1313

2020 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SPrZĘT rTV, SaT, aGD, KoMPUTery

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

ul. Krótka 2

naPrawa

- telewizory

- komputery, laptopy 
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Kino “Grunwald” zaprasza 17 marca na filmy:

NOWOŚCI! PREMIERY! ZAPRASZAMY ! rezerwacja biletów codziennie w MDK-u

17 marca godz. 16:30 17 marca godz. 18:30 17 marca godz. 20:30


