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ALBO
    Aktualności Lokalne Biuletyn Olsztynecki
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Po wyborach czerwcowych  
w 1989 roku grupa działaczy so-
lidarnościowych stwierdziła, że 
nie wystarczy przebudowa struk-
tury i ustroju Państwa od góry, ale 
reforma powinna dotyczyć także 
podstaw - gmin i miast. 

W ciągu kilku miesięcy przygo-
towano założenia reformy samo-
rządów. Obudowano ją przepi- 
sami ustawy, którą Sejm przyjął  
8 marca 1990 roku. 

27 maja 1990 roku nastąpiło 
podsumowanie prac reformato-
rów – WYBORY SAMORZĄ-
DOWE. Z pełnym entuzjazmem 

i nadzieją na zmiany otaczającej 
rzeczywistości 26 radnych, wtedy 
Miasta i Gminy Olsztynek, dyna-
micznie przystąpiło do pracy, ale 
także do nauki. 

Nauki, bo musieliśmy wszyscy 
uczyć się, jak wykorzystać nowe 
możliwości w celu rozwoju na-
szej Małej Ojczyzny. 

Z tego gorącego okresu prze-
mian zapamiętałem jedną ważną 
rzecz, że pomimo różnego pocho-
dzenia, doświadczenia, wykształ-
cenia, grupa 26 radnych, po 
długich dyskusjach, nocnych 
spotkaniach w grupach i sporach 

merytorycznych, w końcu zawsze 
dochodziła do porozumienia. 

Politycy wszystkich ugrupowań, 
spytani o samorząd, twierdzą, że 
jest to najbardziej udana reforma 
ustrojowa w ostatnim 30-leciu. 

Reforma, która wykorzystała 
drzemiące w społeczeństwie po-
kłady gospodarności, przedsię-
biorczości i nieugiętą chęć rzą- 
dzenia się samemu na własną od-
powiedzialność, ale także niosąca 
pożytek lokalnej społeczności. 

 
Mirosław Stegienko  

Burmistrz Olsztynka

30 LAT SAMORZĄDU

Trudno jednym zdjęciem 
oddać 30 lat olszty 
neckiego samorządu.  
Wybraliśmy więc na 
okładkę jedną z pamiąt
kowych fotografii z lat 
90tych. Wykonana zos
tała tuż po sesji i przed
stawia radnych oraz 
uczestników posiedzenia 
rady miasta i gminy  
II kadencji.  
W numerze znajdziecie 
Państwo, m.in. wywiady 
ze wszystkimi burmi
strzami po reformie 
ustrojowej oraz historię 
władz miejskich.
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ALBO
    Aktualności Lokalne Biuletyn Olsztynecki

Oddaję w Państwa ręce ko-
lejny egzemplarz olsztyneckie-
go biuletynu. Założony, dwu- 
miesięczny cykl wydawania 
ALBO będzie czasami ulegał 
zmianie ze względu na różne 
okoliczności i wydarzenia  
w gminie. Tak też się stało i tym 
razem. Przyspieszyliśmy wy-
druk ze względu na przypada-
jące 27 maja 30-lecie samorządu 
terytorialnych. W numerze znaj-
dziecie Państwo wywiady ze 
wszystkimi burmistrzami po re-
formie ustrojowej (str. 8), histo-
rię lokalnych władz miasta 
(str.13 ) oraz informację o tro-
chę młodszych radnych, którzy  
w tym roku obchodzą 15-lecie 
(str.12). Oczywiście nie zabrak-
nie aktualnych wiadomości, his-

torii i wspomnień. Jest nawet 
debiut w rubryce kulinarnej (str. 
33), która, mam nadzieję, przy-
padnie do gustu naszym czytel-
nikom. 

Nie zamieszczamy tym razem 
wielu informacji o koronawiru-
sie. Na pewno śledzą je Państwo 
na bieżąco, a zmieniające się ła-
godzenie obostrzeń nie wpisze 
się w cykl wydawania ALBO  
i mogłyby być to informacje 
nieaktualne. Zamieszczamy jed-
nak teksty, które związane są  
z pandemią, np. o tym jak dzia-
łają nasze szkoły (str. 22), rada 
miejska (str. 4), dom kultury  
(str. 32), biblioteka (str. 33). 

Wydanie jest zdecydowanie 
obszerniejsze niż zazwyczaj. 
Zrekompensuje to Państwu czas 
oczekiwania na kolejne wyda-
nie, które ukaże się dopiero  
w wakacje. 

Na zakończenie wspomnę  
o zwiększonej cenie biuletynu, 
która musiała wzrosnąć nie 
tylko ze względu na aktualny 
numer. Koszt wydruku jednego 
egzemplarza znacznie przewyż-
sza dotychczasową cenę.  

Zapraszam do lektury! 
 

Alina Wołodkiewicz 
redaktor naczelny

Drodzy czytelnicy 

Zgłoszenia reklam w siedzibie redakcji. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
i adiustacji tekstów i listów oraz nie od-
powiada za treść reklam, ogłoszeń i arty-
kułów sponsorowanych.  
Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy 
przyjęcia ogłoszenia sprzecznego z zasa-
dami moralnymi lub prawem. Materiałów 
nie zamawianych redakcja nie zwraca. 

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

▪ Sklep SHP Nr 15 (ul. Mrongowiusza  
  - sklep papierniczy) 
▪ Prim (ul. Daszyńskiego 5) 
▪ Delikatesy Centrum  
  (ul. Mrongowiusza 30) 
▪ Sklep w Waplewie (J. Kałapus) 
▪ Top Market (ul. Warszawska 6) 
▪ Carrefour Express (ul. Kościuszki 4) 
▪ Miejska Biblioteka (ul. Ratusz 1) 

„Ludzie kultury stoją na straży najbardziej autentycznego 
dziedzictwa ludzkości i tworzą przyszłość narodów.”   

Jan Paweł II 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej          Burmistrz Olsztynka 
          /-/ Andrzej Wojda                     /-/ Mirosław Stegienko 

 
Olsztynek, 29 maja 2020 r.

Z okazji 30‐lecia istnienia  
Samorządów Terytorialnych  

oraz Dnia Samorządu  
Terytorialnego, życzenia  

trafnych decyzji, umiejętnych  
posunięć i kompromisów oraz  
szczęścia w życiu osobistym  
wszystkim obecnym i byłym  

samorządowcom składa 
 

zespół redakcyjny gazety „ALBO” 

Z okazji Dnia Działacza Kultury składamy  
życzenia wszystkim tym, którzy mają swój udział  

w tworzeniu i upowszechnianiu i ochronie  
kulturalnych wartości dziedzictwa. 

Dziękujemy za pracę i trud na rzecz rozwoju  
kultury lokalnej oraz wkład w krzewienie tradycji. 

 
Życzymy wielu sukcesów oraz  

satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy.

100. rocznica uro-
dzin Jana Pawła II

 18 maja przypada 100. rocz-
nica urodzin Karola Wojtyły – 
Jana Pawła II. Był on pierw-
szym, po ponad 450 latach,  
papieżem nie-Włochem. Jego 
27-letni okres służby w Kościele 
powszechnym okazał się naj-
dłuższym pontyfikatem w XX 
wieku i trzecim, co do długości 
w dziejach Kościoła. Z tej okazji 
przedstawiciele władz miejskich 

oraz Młodzieżowej Rady Miej-
skiej złożyli kwiaty i zapalili 
znicze przy pamiątkowej tablicy 
Jana Pawła II. Pamiątkowy ka-
mień, ustawiony w 2005 r. na 
rondzie przed budynkiem 
dworca kolejowego oraz nazwa 
części ulicy, upamiętnia pobyt 
Karola Wojtyły w Olsztynku  
w 1958 r. 
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RADA MIEJSKA PRACUJE ZDALNIE

Dopuszczenie zdalnych posiedzeń rad gmin 
przewiduje ustawa dotycząca przeciwdziałania 
epidemii koronawirusa z 31 marca 2020 roku. 
Regulacja jest jednym z elementów tzw. tarczy 
antykryzysowej. Zapisy ustawy przewidują 
możliwość prowadzenia zdalnego obradowania 
i podejmowania rozstrzygnięć, m.in. przez rady 
gmin z wykorzystaniem środków porozumiewa-
nia się na odległość oraz korespondencyjnie.  
W tym celu Urząd Miejski w Olsztynku zakupił 
tablety dla radnych wraz z niezbędnym oprogra-
mowaniem. Radni będą mogli wypożyczyć je na 
czas kadencji.  

 
Pierwsze zdalne posiedzenie odbyło się jeszcze 

w kwietniu. Była to Komisja Gospodarki i Bu-
dżetu, poświęcona sytuacji w gminie Olsztynek 
związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa wy-
wołującego chorobę COVID-19. Podczas kolej-
nej wspólnej komisji omawiano z kolei ma- 
teriały sesyjne. Wszystko wskazuje na to, że 
radni Rady Miejskiej będą przez jakiś czas pra-
cować w tym trybie.  Nagrania z komisji zostały 
zamieszczone w serwisie YouTube.  

Transmisję z sesji można obejrzeć na stronie 
http://bip.olsztynek.pl/ 

 
Radni podczas sesji podjęli kilkanaście 

uchwał. Warto wspomnieć o niektórych  
z nich: 

 

Podjęcie uchwały przedłuża do 30 września 
2020 roku terminy płatności rat podatku od nie-
ruchomości płatnych w maju i czerwcu przed-
siębiorcom, których działalność gospodarcza 
została ograniczona rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 31 marca oraz których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z po-
noszeniem negatywnych konsekwencji ekono-
micznych z powodu COVID-19. Więcej 
informacji w numerze na stronie 6. 

 

Gmina Olsztynek kontynuuje program usuwa-
nia azbestu. Rada Miejska przyjęła regulamin 
udzielania dotacji na ten cel ze środków z gmin-
nego budżetu. Dofinansowanie może wynieść 
nie więcej niż 5 000 zł. W tym roku wnio- 
ski o udzielenie dotacji można składać do  

30 czerwca w Urzędzie Miejskim w Olsztynku. 
Wzór dokumentów obowiązujących przy ubie-
ganiu się o dotację określi burmistrz Olsztynka 
w drodze zarządzenia. 

O dotacje na usuwanie elementów zawierają-
cych azbest mogą starać się osoby fizyczne  
i prawne oraz przedsiębiorcy. Dotacja polega na 
pokryciu kosztów realizacji zadania po jego za-
kończeniu. Będzie przyznawana jednorazowo, 
tylko do ilości azbestu zadeklarowanych we 
wniosku. 

Dofinansowanie dotyczy odbioru, transportu  
i utylizacji wyrobów azbestowych. Nie uwzględ-
nia kosztów związanych z demontażem wyro-
bów azbestowych, zakupem i montażem no- 
wych pokryć dachowych lub elewacji, a także 
nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji 
technicznej.  

W tym roku dopuszczone zostaną wnioski zło-
żone przez wnioskodawców w 2019 roku, uzu-
pełnione o niezbędne oświadczenia. Te wnioski 
zostaną rozpatrzone jako pierwsze. 

 

Przyjęty przez Radę Miejską regulamin określa 
zasady wspierania przedsięwzięć na terenie 
gminy Olsztynek, zmierzających do poprawy 
stanu środowiska naturalnego poprzez budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Takich, 
które zapewniają oczyszczanie ścieków w stop-
niu umożliwiającym odprowadzenie ich do 
gleby lub wody, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

Wysokość udzielanej dotacji wynosi 50 % 
kosztów zakupu i montażu przydomowej 
oczyszczalni ścieków, udokumentowanych na 
podstawie faktur, lecz nie więcej niż: 

5 000 zł dla budynków jednorodzinnych, •
12 000 zł dla budynków wielorodzinnych •
lub dwóch lub więcej budynków jednoro-
dzinnych zlokalizowanych na jednej dział-
ce.  

 
Jednym z głównych warunków otrzymania do-

finansowania jest brak istniejącej, projektowanej 
lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na te-
renie, na którym planowana jest budowa przy-
domowej oczyszczalni ścieków. 

Dotacja przyznawana jest na pisemny wniosek 
(wzór wniosku jest załącznikiem do uchwały) 
wraz z odpowiednimi załącznikami. W tym roku 
wnioski o udzielenie dotacji należy składać  
w terminie od 1 czerwca do 30 września w Urzę-
dzie Miejskim w Olsztynku. O kolejności udzie-
lania dofinansowania decyduje data wpływu do 
Urzędu. 

W 2019 roku Urząd podpisał pięć umów na 
zwrot kosztów budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków na łączną kwotę 16 590,81 zł. 
Przydomowa oczyszczalnia powstała również  
w Sitnie. W tym roku na ten cel zabezpieczono 
w budżecie 30 tys. zł. 

Jedna ze zmian w tegorocznym budżecie doty-
czyła wzrostu wydatków o ok. 270 tys. zł.  
w związku z modernizacją oświetlenia w gminie 
Olsztynek. Urząd podpisał w tym roku umowę 
na kompleksową usługę oświetleniową z firmą 
Energa Oświetlenie. Blisko 1300 starych, ener-
gochłonnych opraw sodowych w Olsztynku zo-
stanie wymienionych na nowoczesne energo- 
oszczędne oprawy LED. Nowe oświetlenie ma 
być bardziej wydajne ekonomicznie, podnieść 
poziom bezpieczeństwa mieszkańców oraz po-
prawić estetykę. 

Oprawy zostaną wymienione do końca 
czerwca 2020 roku. Jak wynika z prognoz Ener-
gii Oświetlenie, modernizacja ma obniżyć zuży-
cie energii przez oświetlenie uliczne w Olsz- 
tynku o około 67%. Uzyskane oszczędności 
mają pozwolić na szybki zwrot inwestycji. Mo-
dernizacja będzie miała również pozytywny 
wpływ na środowisko poprzez spadek emisji 
CO2 do atmosfery – redukcja o około 437 ton 
rocznie oraz redukcję emisji innych, niekorzyst-
nych dla środowiska związków chemicznych, ta-
kich jak: tlenki siarki, tlenki azotu, tlenek węgla 
i pyłu całkowitego. 

Na terenie Olsztynka jest około 1400 punktów 
świetlnych. W związku z podpisaną umową 
oświetlenie w mieście będzie obsługiwane przez 
firmę Energa Oświetlenie przez kolejne 5 lat. 

 
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące po-
wyższych zagadnień można znaleźć na stronie 
https://robertwaraksa.pl/ 

�ROBERT WARAKSA

Na początku maja 
odbyła się pierwsza  
w historii zdalna  
sesja Rady Miejskiej  
w Olsztynku

PRZEDŁUŻENIE  
TERMINU PŁATNOŚCI 
RAT PODATKU OD  
NIERUCHOMOŚCI

DOTACJE NA  
USUWANIE AZBESTU

DOTACJE NA BUDOWĘ 
PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI  
ŚCIEKÓW

MODERNIZACJA 
OŚWIETLENIA ULICZ-
NEGO W OLSZTYNKU

INFORMACJA DLA NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH  
BĘDĄCYCH WŁASNOŚCĄ GMINY OLSZTYNEK 

Informuję, że Uchwała Nr XVII–151/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2019 
roku, w sprawie ustalenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 
stawki oprocentowania niespłaconej części ceny lokalu przy rozłożeniu reszty ceny na raty, obo-
wiązuje do końca 2020 roku. W związku z powyższym zachęcamy wszystkie zainteresowane 
osoby do niezwłocznego składania wniosków o wykup najmowanych lokali mieszkalnych.  

Bliższe informacje w pok. nr 16 Urzędu Miejskiego w Olsztynku (tel. 89 519 54 85).                            

Burmistrz Olsztynka   
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Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpa-
dami wyniesie 22 zł za osobę. Jeżeli posiadamy 
kompostownik i zobowiążemy się kompostować 
tam odpady ulegające biodegradacji, to otrzy-
mamy ulgę w opłacie miesięcznej w wysokości 
5 zł, niezależnie od ilości osób zamieszkujących 
daną nieruchomość. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości 
nałożona zostanie kara w wysokości 44 zł od  
osoby.  

W ramach opłaty mieszkańcy gminy oraz 
właściciele nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjne dostaną worki do segregacji 
lub w przypadku nieruchomości wieloloka-

lowych pojemniki. Sami musimy zaopatrzyć się 
jedynie w pojemnik na odpady zmieszane, tzw. 
resztkowe oraz popiół, jeżeli takowy posiadamy. 

Ważne zmiany zajdą również w zakresie od-
bioru odpadów komunalnych z nieruchomości 
niezamieszkałych, takich jak: firmy, zakłady, 
szkoły i placówki nie będące obiektami 
użyteczności publicznej Gminy Olsztynek. 
Właściciele tego typu nieruchomości mają 
obowiązek zawrzeć umowę na odbiór i transport 
odpadów komunalnych z przedsiębiorcą pro-
wadzącym działalność w tym zakresie, który jest 
wpisany do rejestru działalności regulowanej 
prowadzonego przez Burmistrza Olsztynka.  
Rejestr dostępny jest na stronie BIP UM  
w Olsztynku. W razie pytań zachęcamy do kon-
taktu z pracownikami Urzędu (tel. 89 519 54 75, 
mail: odpady@olsztynek.pl). Pamiętajmy, że 
obowiązek segregacji dotyczy wszystkich, nie 
tylko mieszkańców, również turystów i firmy. 

Wiele niezbędnych informacji można zna-
leźć na stronach informacyjnych dotyczących 
zasad segregacji odpadów, udostępnionych 
przez Związek Gmin „Czyste Środowisko”: 

#AkcjaSegregacja 
https://segregujemy.info/ 
https://www.facebook.com/SegregujeMy/  
 

W związku z wieloma zapytaniami 
dotyczącymi nowych zasad odbioru odpadów 
komunalnych w gminie Olsztynek, przypomi-
namy Państwu o akcji informacyjnej, pole-
gającej na możliwości wysłania pytań zwią- 
zanych z systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi na maila: odpady@olsztynek.pl. 
Pytania wraz z odpowiedziami sukcesywnie 
będą umieszczane na stronie internetowej 
Olsztynka w zakładce Odpady komunalne. Za-
praszamy do współpracy. 
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●   Drugi przetarg ustny nieograniczony w spra-
wie sprzedaży działki nr 12/8 o pow. 0,1750 ha 
położonej przy ul. Jagiełły w Olsztynku, obręb 
nr 6, woj. warmińsko-mazurskie KW OL1O/ 
00043879/8. Działka nr 12/8 położona jest na te-
renie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Cena 
wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 
95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć ty-
sięcy złotych). Do wylicytowanej ceny działki 
zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Wadium 
w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć ty-
sięcy złotych) należy wpłacić do dnia 
16.06.2020 r. na konto Urzędu Miejskiego  
w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 
0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za 
dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków 
finansowych na konto Urzędu – uznanie konta). 
Przetarg odbędzie się 19 czerwca 2020 r.  
o godz. 1000 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego  
w Olsztynku. 
 
●   Drugi przetarg ustny nieograniczony w spra-
wie sprzedaży nieruchomości składającej się  
z działek nr: 24/44, 24/45, 24/50 i 24/51 o łącz-
nej pow. 0,2813 ha położonej przy ul. Staromiej-
skiej w Olsztynku, obręb nr 6, woj. warmiń- 
sko-mazurskie, KW OL1O/00090073/2.  Zgod-
nie z mpzp działka nr 24/50 położona jest na te-
renie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
działki nr: 24/44, 24/45, 24/51 na terenie par-
kingu. Cena wywoławcza nieruchomości sta-

nowi kwotę 240.000,00 zł (słownie: dwieście 
czterdzieści tysięcy złotych). Do wylicytowanej 
ceny nieruchomości zostanie doliczony 23 % 
podatek VAT. Wadium w wysokości 25.000,00 
zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 
należy wpłacić do dnia 16.06.2020 r. na konto 
j.w. Przetarg odbędzie się 19 czerwca 2020 r. 
o godz. 1030 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego  
w Olsztynku. 
 
●   Drugi przetarg ustny nieograniczony w spra-
wie sprzedaży działki nr 91/36 o pow. 0,5483 ha 
położonej przy ul. Mrongowiusza w Olsztynku, 
obręb nr 2 woj. warmińsko-mazurskie, KW 
OL1O/00078701/4. Przeznaczenie działki  
w mpzp to tereny przemysłu i baz oraz zieleni 
izolacyjnej. Cena wywoławcza działki stanowi 
kwotę 275.000,00 zł (słownie: dwieście siedem-
dziesiąt pięć tysięcy złotych). Do wylicytowanej 
ceny działki zostanie doliczony 23 % podatek 
VAT. Wadium w wysokości 30.000,00 zł (sło-
wnie: trzydzieści tysięcy złotych) należy wpłacić 
do dnia 23.06.2020 r. na konto j.w. Przetarg 
odbędzie się 26 czerwca 2020 r. o godz. 1000  
w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku. 
 
●   Trzeci przetarg ustny nieograniczony w spra-
wie sprzedaży działki nr 7/2 o pow. 1,6776 ha 
położonej przy ul. Jagiełły w Olsztynku, obręb 
nr 6 woj. warmińsko-mazurskie, KW OL1O/ 
00064445/0. Zgodnie z mpzp działka położona 

jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej z dopuszczeniem usług oraz na terenie 
zieleni urządzonej i zieleni chronionej. Cena 
wywoławcza działki stanowi kwotę 930.000,00 
zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy 
złotych). Do wylicytowanej ceny działki zosta-
nie doliczony 23 % podatek VAT. Wadium  
w wysokości 93.000,00 zł (słownie: dziewięć-
dziesiąt trzy tysiące złotych) należy wpłacić do 
dnia 7.07.2020 r. na konto j.w. Przetarg 
odbędzie się 10 lipca 2020 r. o godz. 1000  
w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku. 
 
Wpłacone wadium przez osoby, które wygrają 
przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny na-
bycia nieruchomości. Uzyskana w przetargu 
cena nieruchomości płatna jest jednorazowo 
przed podpisaniem umowy notarialnej. W razie 
uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nie-
ruchomości w wyznaczonym dniu i godzinie  
w Kancelarii Notarialnej, zastrzega się prawo 
odstąpienia od zawarcia aktu notarialnego, bez 
zwrotu wadium. Burmistrz Olsztynka może od-
wołać ogłoszone przetargi z uzasadnionej przy-
czyny. Ogłoszenia o przetargach podaje się do 
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Olsztynku oraz na stronie internetowej 
Urzędu i w BIP. Bliższe informacje można uzys-
kać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami 
i Planowania pok. nr 16 (tel.  89 519 54 85).

BURMISTRZ OLSZTYNKA OGŁASZA PRZETARGI W SPRAWIE SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI:

PRZETARGI 

OD 1 CZERWCA OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW 
Przypominamy, że od 1 czerwca 
2020 roku wszyscy w gminie 
mamy prawny obowiązek segre-
gacji odpadów komunalnych. 



Strona 6 Nr 2 (263) Maj 2020 r.

Odebrał je osobiście, 
wspólnie z Gminą Nidzica, 
Burmistrz Mirosław Ste-
gienko. Uroczyste przeka-
zanie miało miejsce na 
Stadionie Miejskim w Ni-
dzicy. Maseczki zostały 
rozdane 7 i 8 maja, w trzech 
stacjonarnych punktach na 
terenie Olsztynka. Miesz-
kańcy pozostałych miej-
scowości gminy mogli 
otrzymać maseczki u swo-

ich sołtysów, którym do-
wiozła je Straż Miejska.  

Akcję przeprowadził i ko-
ordynował Referat Promo-
cji Olsztynka wspólnie ze 
Strażą Miejską.  

Szczególne podziękowa-
nia kierujemy do naszej 
wspaniałej olsztyneckiej 
młodzieży oraz sołtysów, 
którzy czynnie włączyli się 
w akcję i dzielnie wsparli 
nas w rozdawaniu mase-

czek, pracując przy swoich 
punktach i w sołectwach.  

Punkt przy Biedronce ob-
sługiwała Młodzieżowa 
Rada Miejska. Tym przy 
Gminnym Centrum Zdro-
wia zajęli się harcerze  
I Szczepu Olsztyneckich 
Drużyn „Żywioły”.  

W to charytatywne przed-
sięwzięcie włączyła się 
również Miejska Biblioteka 
Publiczna w Olsztynku. Za-
opatrywała ona w maseczki 
już po zakończeniu akcji, 
wszystkich tych, którzy  
z różnych względów nie 
mogli samodzielnie ode-
brać ich w punktach kolpor-
tażu. Poza tym, Referat 
Promocji przyjmował tele-
foniczne zgłoszenia zapo-
trzebowania na maseczki 
od wszystkich, których stan 
zdrowia nie pozwolił na 

osobisty odbiór. Pracownik 
urzędu dostarczał je pod 
wskazany adres. Dzięku-
jemy wszystkim za wspar-

cie, pracę i wyrozumiałość. 
Trzymajcie się zdrowo!  

 
�GRZEGORZ RUDZIŃSKI

Maseczki dla Polski
Na początku maja tego roku Gmina Olsztynek 
wystąpiła z wnioskiem o pozyskanie 
bezpłatnych maseczek dla naszych 
mieszkańców w ramach charytatywnej akcji 
„Maseczki dla Polski”. Po około miesięcznym 
oczekiwaniu na ten deficytowy w czasach 
pandemii asortyment, udało się pozyskać, 
między innymi dzięki wsparciu finansowemu 
Firmy „WIPASZ” S.A., 20 000 maseczek.

 
Na mocy niniejszej Uchwały, 

przedłuża się do 30 września 2020 
r. terminy płatności rat podatku od 
nieruchomości płatnych w maju  
i w czerwcu 2020 r. przedsiębior-
com, będącym podatnikami po-
datku od nieruchomości, których 
działalność gospodarcza została 
ograniczona przepisami § 8 ust. 1 
pkt 1 rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 31 marca 2020 r.  
w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i zaka-
zów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii i których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu  
w związku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji ekonomicz-
nych z powodu COVID-19. 

Pomoc dotyczy przedsiębiorców, 
których działalność została ograni-

czona przepisami § 8 ust. 1 pkt 1 
Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 19 kwietnia 2020 r. w spra-
wie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epi-
demii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697)  w 
zakresie prowadzonej działalności: 

polegającej na przygotowywa-•
niu i podawaniu posiłków i na-
pojów gościom siedzącym 
przy stołach lub gościom do-
konującym własnego wyboru 
potraw z wystawionego menu, 
spożywanych na miejscu 
(PKD 56.10.A), 
związanej z organizacją, pro-•
mocją lub zarządzaniem im-
prezami, takimi jak targi, 
wystawy, kongresy, konferen-
cje, spotkania, włączając dzia-
łalności polegające na zarzą- 
dzaniu i dostarczaniu pracow-
ników do obsługi terenów  
i obiektów, w których te im-
prezy mają miejsce (PKD 
82.30.Z), 
twórczej związanej z wszel-•
kimi zbiorowymi formami kul-
tury i rozrywki (PKD 90.0), 
związanej z konsumpcją i po-•
dawaniem napojów (PKD 
56.30), 

związanej z fryzjerstwem i po-•
zostałymi zabiegami kosme-
tycznymi (PKD 96.02.Z), 
związanej z działalnością salo-•
nów tatuażu i piercingu (PKD 
96.09.Z), 
usługowej związanej z po-•
prawą kondycji fizycznej 
(PKD 96.04.Z), 
związanej ze sportem, rozryw-•
kowej i rekreacyjnej (PKD 
93.0), w szczególności polega-
jącej na prowadzeniu miejsc 
spotkań, klubów, w tym klu-
bów tanecznych i klubów noc-
nych oraz basenów, siłowni, 
klubów fitness, 
związanej z prowadzeniem •
usług hotelarskich w rozumie-
niu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek  
i przewodników turystycznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz 
z 2020 r. poz. 374 i 568). 

 
Przedsiębiorca ubiegający się  

o udzielenie pomocy, zobowiązany 
jest złożyć formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się 
o pomoc rekompensującą nega-
tywne konsekwencje ekonomiczne 

z powodu COVID-19 oraz oświad-
czenie o ponoszeniu negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z po-
wodu COVID-19, mających bez-
pośredni wpływ na płynność 
finansową prowadzonego przedsię-
biorstwa.  

 
Druki do pobrania na stronie 

bip.olsztynek.pl, w zakładce „Druki 
do pobrania→Przedłużenie terminu 
płatności z powodu COVID-19”. 

 
Dokumenty można złożyć, w for-

mie elektronicznej przez elektro-
niczną skrzynkę podawczą EPUAP 
organu podatkowego, podpisany 
profilem zaufanym lub kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym, 
w formie papierowej za pośrednic-
twem operatora pocztowego, bądź 
wrzucając dokumenty do skrzynki 
podawczej umieszczonej przy wej-
ściu do Urzędu Miejskiego w Olsz-
tynku. 

 
W przypadku pytań, informacji te-

lefonicznej udzielają pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Olsztynku, 
tel. 89 5195 469, 89 5195 456,  
89 5195 493. 

�MARTA GOLA 
Skarbnik miasta

PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI RAT  
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Z POWODU COVID-19
Burmistrz Olsztynka, informuje 

o podjęciu uchwały przez Radę 
Miejską w Olsztynku w sprawie 
przedłużenia terminów płatności 
rat podatku od nieruchomości 
grupom przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogor-
szeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji eko-
nomicznych z powodu COVID-
19.

Punkt przy ul. Mrongowiusza wspierała wiceburmistrz 
Anna Luśnia. 
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Znajdujemy się dziś w wyjątko-
wym i niezwykle trudnym czasie, 
który zmienił nasze życie nie do 
poznania. Od 12 marca zawie-
szono między innymi funkcjono-
wanie systemu oświaty, a dwa 
tygodnie później nałożono na 
szkoły obowiązek prowadzenia 
nauki zdalnej.  

 
Zdaniem UNICEF Polska w obec-

nej sytuacji edukacja zdalna jest je-
dynym rozwiązaniem gwarantu- 
jącym bezpieczeństwo dzieci przy 
zachowaniu ciągłości nauczania. 
Jednak z ankiety internetowej prze-
prowadzonej przez portal Librus-
Rodzina wynika, że jedna trzecia 
rodziców nie jest w stanie zapewnić 
każdemu dziecku sprzętu do nauki 
online. Zdaniem większości rodzi-
ców, w zdalnym kształceniu prze-
waża przekazywanie przez na- 
uczycieli zakresu materiału do sa-
modzielnego zrealizowania. Wielu 
rodziców musiało zaangażować się 

w pomoc dzieciom w nauce.  
Z badań wynika, że wsparcia rodzi-
ców nie wymaga tylko 14% dzieci, 
a co piąty rodzic przyznał, że spę-
dza „nad nauką” z dzieckiem pięć 
lub więcej godzin. 

 
Podobne badanie, ale wśród ucz-

niów, przeprowadziły młodzieżowe 
rady wspólnie z Radą Dzieci i Mło-
dzieży przy Ministerstwie Edukacji 
Narodowej w całej Polsce. Celem 
badania było przygotowanie kom-
pleksowych rekomendacji dla in-
stytucji zajmujących się kształto- 
waniem systemu oświaty, nie tylko 

na poziomie krajowym, ale również 
w regionach. Młodzieżowa Rada  
w Olsztynku na podstawie zgroma-
dzonych danych opracowała raport 
obejmujący naszą gminę.  

 
W całym kraju odpowiedzi udzie-

liło kilkadziesiąt tysięcy uczniów. 
W gminie Olsztynek około 160,  
z czego 80% stanowili uczniowie 
Zespół Szkół im. K. C. Mrongo-
wiusza w Olsztynku. Nasi ucznio-
wie ocenili naukę zdalną w pięcio- 
stopniowej skali na 3,1, komunika-
cję z nauczycielami na 3,3, nato-
miast obciążenie nauką aż na 4,4.  
Z ankiet wynika, że większość 
uczniów otrzymuje bieżące infor-
macje (86%). Najpopularniejszą 
formą nauki zdalnej są testy lub za-
dania domowe (96%), a w dalszej 
kolejności korzystanie z platform 
do nauki zdalnej (49%). Niestety, 
aż 40% ankietowanych, zgłosiło 
problemy ze sprzętem lub dostę-
pem do internetu. W pytaniach 

otwartych ankietowani mogli roz-
szerzyć swoje odpowiedzi o ko-
mentarz. Większość z nich doty- 
czyła problemów technicznych 
głównie z Librusem, sprzętem lub 
przesyłanymi plikami. Zwracano 
także uwagę na problemy z komu-
nikacją z nauczycielami, zbyt dużą 
ilość materiałów do przerobienia, 
długie przebywanie przed kompu-
terem, korzystanie z wielu różnych 
programów i aplikacji, ale także 
brak samodyscypliny i motywacji 
do nauki w domu. Pełny raport do-
tyczący gminy Olsztynek zostanie 
udostępniony publicznie oraz prze-
kazany lokalnym władzom i dyrek-
torom szkół. 

 
Prowadzenie nauki zdalnej w cza-

sie pandemii, to wielkie wyzwanie 
oraz test odpowiedzialności. Z ana-
lizy ankiet wynika, że mimo wielu 
trudności, nie jest najgorzej. Udzie-
lone przez młodzież odpowiedzi 
mogą pomóc w usprawnieniu tego 
procesu na przyszłość.  

 
�ROBERT WARAKSA 
SZYMON JANKOWSKI 

NAUKA W CZASIE PANDEMII 

31 lipca 2018 roku 
Gmina Olsztynek pod-
pisała z Samorządem Wo-
jewództwa Warmińsko- 
Mazurskiego umowę na 
dofinansowanie realizacji 
projektu „Akademia no-
woczesnych szkół Gminy 
Olsztynek”. Wniosek zos-
tał złożony w ramach  
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazur-
skiego na lata 2014-2020. 

   
Łączna wysokość wydat-

ków kwalifikowanych opie-
wała na kwotę 1 530 263,43 
zł, z czego dofinansowanie 
stanowiło kwotę 1 453 
749,43 zł (środki europej-
skie 1 300 723, 91 zł oraz 
dotacja celowa z budżetu 
krajowego 153 025,52 zł). 

 Projekt  „Akademia no-
woczesnych szkół Gminy 
Olsztynek” realizowany był 

od 3 września 2018 roku  
w 4 placówkach naszej 
gminy: Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. Noblistów Pol-
skich w Olsztynku, Szkole 
Podstawowej nr 2 im. rot-
mistrza Witolda Pileckiego 
w Olsztynku, Szkole Pod-
stawowej im. Erwina Kruka 
w Elgnówku i Zespole 
Szkół i Przedszkoli w Wap-
lewie. 

 
Celem projektu było pod-

niesienie u uczniów kom-
petencji kluczowych nie- 
zbędnych na rynku pracy  
i uzyskanie właściwych 
umiejętności oraz rozwój 
zindywidualizowanego po-
dejścia do ucznia ze spe-
cjalnymi potrzebami edu- 
kacyjnymi, w tym wsparcie 
ucznia młodszego. Jako cel 
zakładał także stworzenie  
w szkołach warunków do 
nauczania eksperymental-

nego oraz zapewnienie nau-
czycielom szkoleń dosko-
nalących umiejętności za- 
wodowe w celu poprawy 
jakości edukacji w ww. pla-
cówkach objętych wspar-
ciem. 

 
 W okresie od paździer-

nika do grudnia 2018 roku 
szkoły zostały doposażo- 
ne w pomoce dydaktyczne  
i specjalistyczne oraz  
w sprzęt do wdrażania tech-
nologii informacyjno-ko-
munikacyjnej (TIK).  

Na doposażenie pracowni 
szkolnych przeznaczono 
prawie 700 tysięcy złotych, 
a wśród planowanych zaku-
pów znalazły się m.in.: mo-
bilne pracownie kompu- 
terowe, sprzęt do progra-
mowania robotów i tablice 
interaktywne. Zakupiono 
wyposażenie do pracowni 
przedmiotowych i specja-

listycznych: matematycz-
nych, przyrodniczych, fi-
zycznych, geograficznych, 
biologicznych, logopedycz-
nych.  

 
Od 2 stycznia 2019 r. 538 

uczniów uczestniczyło w 
zajęciach specjalistycznych 
(logopedia, socjoterapia, te-
rapia pedagogiczna) i roz-
wijających (programowa- 
nie, robotyka, język angiel-
ski, język niemiecki, fizyka, 
chemia, matematyka, przy-
roda). 16 uczniów uzdol-
nionych otrzymało stypen- 
dia motywacyjne. 390 ucz-
niów uczestniczyło w wy-
jazdach do centrum ekspe- 
rymentów, 283 uczniów  
w festiwalach eksperymen-
tów, 64 w tygodniowych 
półkoloniach/zimowiskach, 
a 200 uczniów rozwijało 
kompetencje pracy zespoło-
wej w grze biznesowej. 

87 nauczycieli wzięło 
udział w szkoleniach do-
skonalących swoje umiejęt-
ności zawodowe.   

W projekcie zajęcia pro-
wadziło 51 nauczycieli.  
W każdej placówce był 
szkolny opiekun projektu,  
a nad prawidłową realizacją 
czuwał koordynator pro-
jektu.  

Był to projekt, który za-
pewnił szerokie wspar- 
cie uczniom, nauczycielom  
i rodzicom, co powinno się 
przełożyć na wyższą efek-
tywność nauczania w szko-
łach i większe zadowolenie 
uczniów z nauki. Szkoły 
zyskały bogate wyposaże-
nie pracowni TIK i pra-
cowni przedmiotowych,  
a nauczyciele wykorzystają 
zdobyte umiejętności, co 
będzie przynosiło efekty  
w kolejnych latach.  

Serdecznie dziękuję wszy-
stkim za wkład pracy i za-
angażowanie w realizację 
projektu.   

Do zobaczenia przy reali-
zacji kolejnych przedsięw-
zięć. 

�KATARZYNA HACIA  
koordynator projektu 

Doposażenie pracowni szkolnych w gminie

Realizacja projektu „Akademia nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Zdrowe ¿ycie, czysty zysk
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- 27 maja 1990 roku odbyły się 
wybory do samorządu teryto-
rialnego w Polsce po jego przy-
wróceniu, bo zniesiony on został 
w 1950 roku. Mija właśnie 30 lat 
od tego święta demokracji lokal-
nej. Jak Pan wspomina ten en-
tuzjazm i nastrój tamtego cza- 
su?          
- Pierwsze wybory do samorządu 

terytorialnego w Polsce, to było 
święto demokracji lokalnej. Mówi-
liśmy wtedy, że obudziliśmy się  
w nowej rzeczywistości i że mo-
żemy sami o swojej małej ojczyźnie 
decydować. Prawie powszechny 
był optymizm i entuzjazm oraz na-
dzieja na lepsze jutro. 

Większość mieszkańców uwie-
rzyła, że wspólnie można zrealizo-
wać wiele rzeczy, dotychczas 
niemożliwych i że władza jest dla 
ludzi, a nie odwrotnie. 

Z perspektywy czasu powstanie 
samorządu terytorialnego uważam 
za wielki sukces, który dał Polsce 
niespotykane wcześniej możliwości 
rozwoju. 

 
- Został Pan według ówczesnej 
ustawy o samorządzie teryto-
rialnym wybrany przez radę 
miejską na pierwszego Burmist-
rza Olsztynka. Co Pan wtedy 
czuł osobiście, a także politycz-
nie i społecznie? 
- Byłem przeświadczony, że mam 

misję do wypełnienia. Czułem en-
tuzjazm i wsparcie wielu ludzi. 

Sam też czułem w sobie ogromną 
energię. Zaangażowałem się całko-
wicie w sprawy gminne, często za-
pominając, a nawet zaniedbując 
rodzinę. Radość często jednak gasła 
po zderzeniu się z brutalną rzeczy-
wistością.  

Nie zawsze aprobowałem politykę 
partii rządzących, ale miałem obo-
wiązek zarządzania gminą w zgo-
dzie z obowiązującym prawem. 
Przekształcenia własnościowe, plan 
Balcerowicza, nomenklaturowa 
prywatyzacja, przyniosły wiele ne-
gatywnych skutków. Agencje rzą-
dowe przejęły wszystkie aktywa  
i zasoby zakładów pracy, na któ-
rych można było zarobić, a ludzi 
którzy zostali pozbawieni pracy, 
przekazano na garnuszek pomocy 
społecznej.  

W 1993 r. wskaźnik bezrobocia na 
terenie gminy Olsztynek wynosił 

27,8 %. Spotkania z mieszkańcami 
gminy poszukującymi pracy lub 
ubiegającymi się o mieszkania ko-
munalne były bardzo trudne. 
Oprócz nadziei niewiele mogłem 
zaoferować. Czułem przygnębienie, 
a nawet winę, bo utożsamiałem się 
z potrzebą zmian ustrojowych.  

Frustracje z tego okresu, rekom-
pensowane były przez dobrą ko-
niunkturę inwestycji w gminie. 
Patrząc z odległej perspektywy, to 
mogę uważać się za „dziecko 
szczęścia”, bo co sobie wymarzy-
łem i zaplanowałem, to opatrzność 
pozwoliła mi zrealizować.  

Nawet włodarze sąsiednich gmin 
po cichu mi zazdrościli. Ja tu piszę 
tylko o sobie, bo tak jest zadane py-
tanie, ale naprawdę sukcesy tam-
tych kadencji, to wspólna  zasługa 
radnych Rady Miejskiej, Zarządu 
Miasta i mieszkańców gminy 
Olsztynek. 

 
- Zanim został Pan wybrany na 
stanowisko Burmistrza Olsz-
tynka, był Pan przez pewien 
czas Naczelnikiem Olsztynka. 
Czy to oznacza, że jest Pan czło-
wiekiem przełomu? Czy może 
Pan inaczej to postrzega z per-
spektywy 30 lat? 
- Korzenie mojej działalności spo-
łecznej wywodzą się z ruchu oby-
watelskiego „Solidarność”, ale 
szczycę się, że przez całe moje 
życie zachowałem bezpartyjność  
i pozostałem niezależny. Moje an-
tykomunistyczne poglądy ugrun- 
towały się, gdy jako student  
w Gdańsku byłem aktywnym 

uczestnikiem demonstracji w 1968 
r. i naocznym świadkiem tragicz-
nych wydarzeń roku 1970. 

Z wielkim szacunkiem wspomi-
nam mojego Ojca, nauczyciela, 
podchorążego  AK,  patrioty, sfru-
strowanego pozorem suwerenności 
ojczyzny. Powojenna rzeczywistość 
rozmijała się z ideałami, o które 
walczył. Gdy w 1989 r. powiał 
wiatr wolności bez wahania opo-
wiedziałem się za zmianą ustroju  
i stałem się w Olsztynku jednym z 
liderów solidarnościowej opozycji. 

Nie oceniam zasadności decyzji 
Wojewody Olsztyńskiego, który 
powołał mnie w dniu 3. 04.1990 r. 
na pełniącego obowiązki Naczel-
nika Miasta i Gminy Olsztynek. Był 
to dwumiesięczny epizod  mojej 
„przygody” z pracą w Urzędzie. 
Sprawując funkcję naczelnika mia-
łem możliwość  zapoznania się z te-
matyką zadań, zarządzaniem, as- 
pektami prawnymi, obiegiem doku-
mentów itp. Przyznam się, że tę 
praktyczną wiedzę posiadłem sto-
sunkowo szybko. Wkrótce, ubiega-
jąc się o mandat radnego w wy- 
borach samorządowych uzyskałem 
znaczące poparcie wyborców i już 
jako radny przystąpiłem do kon-
kursu na stanowisko Burmistrza 
Miasta i Gminy Olsztynek. Rada 
Miejska w głosowaniu tajnym wy-
brała mnie na to zaszczytne stano-
wisko. 

Bez cienia ironii, ale 10 lat później 
w plebiscycie czytelników ALBO 
zostałem wybrany jako „Działacz 
sportowy przełomu wieków gminy 
Olsztynek”. 

Tak jak w kraju, podobnie  
i w Olsztynku zawitała „wiosna  
samorządowa”. A stało się to  
za sprawą  przemian społeczno 
– politycznych, wywołanych 
przez ruch „Solidarność”. 

Samorząd terytorialny w  
Polsce miał tradycję sięgającą  
jeszcze I Rzeczypospolitej.  
W treści Konstytucji 3 Maja 
(1791r.) zawarto ordynację 
miejską oraz prawo o sejmi-
kach. Po okresie rozbiorowym 
o polskim wymiarze samorządu 
terytorialnego możemy mówić 
dopiero od czasu odzyskania 
niepodległości w 1918 roku.  
To już Konstytucja Marcowa  
z 1921 r. wprowadziła trójstop-
niowy podział administracyjny 
z ważnym aspektem samodziel-
ności. Konstytucja Kwietniowa 
z 1935 r. podtrzymała trój-
szczeblowy podział na woje-
wództwa, powiaty i gminy. 
Funkcjonowanie i rozwój sa-
morządów zostały przerwane 
agresją hitlerowskich Niemiec 
na Polskę i wybuchem II wojny 
światowej. Po wojnie nowe 
władze  głosiły hasła przywró-
cenia zasad Konstytucji Marco-
wej z 1921 roku, ale okazało się 
to propagandowym frazesem. 
Na wzór sowiecki zaczęto 
wprowadzać w kraju woje-
wódzkie, powiatowe i gminne 
rady narodowe, a usankcjono-
wała to Ustawa z 20 marca 
1950 roku o terenowych  
organach jednolitej władzy  
państwowej.  
Dopiero 30 lat temu – 27 maja 
1990 roku powróciła samorząd-
ność lokalna i zawitała „wiosna 
samorządowa”. 

OLSZTYNECKA WIOSNA SAMORZĄDOWA!
30-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W związku z trzydziestą rocz-
nicą samorządności lokalnej  
o rozmowę poprosiliśmy 
wszystkich burmistrzów z tego 
okresu. Każdy z nich zmagał 
się z innymi problemami oraz  
miał inne możliwości.  
Jak postrzegają przez pryzamt 
czasu lata swoich kadencji?  
Co udało się zrealizować,  
a czego nie?  Zapraszamy  
do lektury.

JERZY TYTZ

Jerzy Tytz 
Burmistrz Olsztynka  
Kadencja 1990-1994 
– przewodniczący rady: 
   Jan Budziński 
Kadencja 1994-1998 
– wiceburmistrz:  
   Mirosław Stegienko 
– przewodniczący rady:  
   Jan Budziński

Wywiady

Początki
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- Jak Pan się odnalazł w roli 
gospodarza miasta i gminy 
Olsztynek? Od czego Pan za-
czął? 
- Doświadczenie w roli naczelni-

ka ułatwiło mi sprawne wejście  
w sprawowanie urzędu burmistrza. 
Podstawowym zadaniem było do-
stosowanie administracji urzędu  
i jednostek podległych samorzą-
dowi do zadań i wymogów ustawy 
o samorządzie terytorialnym.  

Inwestycją, która była priorytetem  
dla miasta Olsztynka, to budowa 
kolektora „B” z przebudową płyną-
cej pod miastem rzeki Jemiołki. 
Dokumentacja została wykonana  
w latach 70-tych ubiegłego wieku, 
ale „zalegała półkę” przez 15 lat ze 
względu na brak funduszy. Co-
roczne wiosenne roztopy zalewały 
piwnice, a ścieki bytowe z miasta 
spływały do rzeki i płynąc przez 
skansen wydawały nieprzyjemne 
zapachy. Dlatego uaktualniliśmy 
dokumentację. Gdy w Gminie po-
jawił się Feliks Siemienas pod-
jęliśmy ryzyko i mając pozwolenie 
na budowę rozpoczęliśmy inwesty-
cję. Była ona dużą uciążliwością 
dla mieszkańców, ponieważ głę-
boko rozkopaliśmy centrum miasta 
wzdłuż murów obronnych obok 
zamku i dalej, w kierunku oczysz-
czalni.  

W efekcie Jemiołka uzyskała pod 
miastem nowy kanał o większej 
średnicy, a ścieki komunalne z mia-
sta popłynęły na oczyszczalnię ko-

lektorem „B” omijając skansen.  
Z rozpędu wykonaliśmy dokumen-
tację kolektora „B1” i połączyliśmy 
kolektory doprowadzając kanaliza-
cję do osiedla przy ul. Słonecznej. 
Całość inwestycji została wyko-
nana i rozliczona już w I kadencji. 
Nie pamiętam w którym to roku, 
ale wydatki inwestycyjne stanowiły 
aż 25% całości budżetu.  

Młodzieży może się wydawać, że 
aktualny stan infrastruktury pod 
miastem istnieje od wieków, ale tak 
naprawdę to zaledwie od ćwierć 
wieku. 

 
- Włączając się w działalność 
społeczną i polityczną kierował 
się Pan ideałami? Jak Pan 
myśli, czy łatwo jest realizować 
ideały? 
- Największym sukcesem okresu 

transformacji ustrojowej była 
ustawa o samorządzie terytorial-
nym, a ja miałem zaszczyt, jako 
burmistrz Olsztynka, wdrażać tę 
ustawę przez dwie pierwsze kaden-
cje. Niewątpliwie byłem idealistą  
i ceniłem fundamentalne wartości, 
takie jak: uczciwość, bezinteresow-
ność i interes publiczny na pierw-
szym miejscu. Starałem się pielę- 
gnować idee społeczeństwa obywa-
telskiego w samorządnej, bezpar-
tyjnej postaci, na co pozwalała mi 
moja niezależność. Moim „koni-
kiem” były i są organizacje poza-
rządowe, bo to one są siłą napę- 
dową aktywności samorządu. Sta-

rałem się rozwiązywać problemy  
w drodze konsultacji, szanując 
każde zdanie. Umiałem cierpliwie 
słuchać, a nawet przyznać się do 
błędu. Bardzo pomocny w zarzą-
dzaniu był merytoryczny, 5-oso-
bowy Zarząd Miasta. 

W 1998 roku, będąc „pewnia-
kiem” na III kadencję, przegrałem 
wybory z koalicją PO – PSL, któ-
rym moja niezależność przeszka-
dzała w realizacji partyjnych ukła- 
dów. 

 Nawiązując do C. K. Norwida 
„ideał sięgnął bruku”. Mimo przy-
krych doświadczeń, dawne ideały  
i wartości wciąż są we mnie żywe.  

 
- Na koniec zapytam: jak Pan 
bilansuje swoje gospodarowanie 
w mieście i gminie Olsztynek 
jako pierwszy burmistrz? 
- Piastując urząd w latach 1990-

1998, jako bezpartyjny burmistrz, 
uchroniłem olsztynecki samorząd 
przed dominacją partii politycz-
nych.  

Po dwóch kadencjach pozostawi-
łem gminę z nadwyżką budżetową 
w wysokości 433 468 zł. Mimo, że 
nie byliśmy jeszcze w Unii Euro-
pejskiej, samorząd zrealizował  
i rozliczył trzy potężne inwestycje, 
każda z nich wartości ponad milion 
dolarów (podaję wartość w  dola-
rach, gdyż w 1995 r. nastąpiła de-
nominacja złotego): 

Budowa kolektora B, z przebu-•
dową kanału rzeki Jemiołki, 

płynącej pod miastem i prze-
dłużeniem kolektora B1 
wzdłuż ul. Słonecznej, 
Budowa kolektora sanitarnego •
z 5 ośrodków wypoczynko-
wych zlokalizowanych nad  
jeziorami Pluszne i Świerko-
cin do oczyszczalni ścieków  
w Olsztynku, z jednoczesnym 
skanalizowaniem wsi Mierki, 
Zamiana paliwa węglowego na •
gazowe w 19 kotłowniach 
miejskich. 

 
Wybudowaliśmy też szkołę w Wa-
plewie, gazociąg Waplewo – Maróz 
i gazociąg w miejscowości Mierki, 
wodociąg Pawłowo – Lichtajny - 
Drwęck z przepompownią, wodo-
ciąg Wigwałd – Gaje – Elgnówko – 
Zawady, przedszkole miejskie  
i ponad 40 mieszkań komunalnych 
w Olsztynku oraz zrealizowaliśmy 
jeszcze wiele innych, mniejszych 
zadań.  

Dla porządku dodam, iż moim za-
stępcą był wtedy Mirosław Ste-
gienko, a funkcję Przewodniczą- 
cego Rady Miejskiej sprawował 
Jan Budziński. 

 
Zdarzyło się to  ćwierć wieku 

temu i mało kto jeszcze to pamięta. 
Nawet bez funduszy unijnych 
można było osiągnąć „boom” inwe-
stycyjny i nie zadłużyć gminy. 

                  
rozmawiała  

STANISŁAWA ZIĄTEK

- Był Pan burmistrzem w latach, 
kiedy samorząd dopiero nabie-
rał kształtów. Ciągle coś się 
zmieniało. Jakie były najwięk-
sze trudności? 
- Sprawowałem  funkcję burmist-

rza w latach 1998-2002. W tym 
okresie samorządowy ustój naszego 
kraju nabrał ostatecznych kształ-
tów, powstały struktury samorzą-
dowe powiatów i województw.  
W gminach wprowadzono bez-
pośrednie wybory wójtów, burmist-
rzów i prezydentów miast. 

 W tym czasie największym pro-
blemem dla samorządu i mieszkań-
ców było bezrobocie, które kształ- 
towało się w granicach około 13%, 
a w całym województwie warmiń-
sko-mazurskim ponad 20%. Był to 
problem, z którym borykały się sa-
morządy wcześniej i później. 

 
- Wiadomo, że podejmujemy 
pracę z pewnymi marzeniami 
lub konkretnymi celami. Czy 

miał Pan w planach jakieś ini-
cjatywy, których nie udało się 
zrealizować? 
W latach  1998-2002 najważniej-

szym zadaniem dla samorządów 
była reforma oświaty. Powstał do-
datkowy szczebel kształcenia pod-

stawowego - gimnazja. Do obo-
wiązków gminy doszedł kolejny:  
w szkołach przybył jeden  rocznik 
młodzieży, czyli ilość uczniów 
zwiększyła się o 8-9%. Stąd po-
wstała decyzja o rozbudowie bu-
dynku szkoły podstawowej nr 1, 

którą przekształcono na gimnaz-
jum. Dzięki tej inicjatywie, pod ko-
niec naszej kadencji, nauczyciele  
i młodzież gminy mogli pracować  
i uczyć się w godnych warunkach.  

Reforma oświaty w naszej gminie 
nie była marzeniem  samorządu, ale 
zadaniem, które wykonaliśmy bar-
dzo dobrze. Marzenia i plany, które 
mieliśmy w tamtym czasie  (zagos-
podarowanie placu przed ratuszem, 
budowa parku  kultury i rozrywki 
przy zamku) zostały zrealizowane 
w dalszych latach przez naszych 
następców. 

 
- Co uważa Pan za sukces swo-
jej kadencji? 
- Na pracę w strukturach samorzą-

dowych nie patrzę przez pryzmat 
sukcesów, zaszczytów, honorów, 
ale przez pryzmat służby mieszkań-
com wspólnoty. Najważniejszą 
sprawą jest, aby społeczność lo-
kalna czuła, że żyje się jej lepiej.  

c.d. ► 

Zbigniew 
Wasieczko 
Burmistrz Olsztynka  
Kadencja 1998-2002 
– wiceburmistrz: 
   Wiktor Wójcik 
– przewodnicząca rady: 
   Alicja Woźnicka

30-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZBIGNIEW WASIECZKO
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- Panuje przekonanie, że re-
forma samorządowa to re-
forma, która udała się w Polsce 
najlepiej po 1989 roku. Jakie 
znaczenie miała ona dla roz-
woju naszego kraju w Pana oce-
nie? 
Trudno nie zgodzić się z opinią, 
że reforma samorządowa zapocząt-
kowana w czasie przemian ustrojo-
wych miała kluczowe znaczenie dla 
rozwoju naszego kraju. Samorządy 
udowodniły, iż znakomicie radzą 
sobie z każdym zadaniem powie-
rzonym ustawą lub zleconym im do 
wykonania przez rząd. Nie zmie-
niają tego faktu potknięcia i róż-
norodne kłopoty, często związane 
ze zbyt skromnymi nakładami fi-
nansowymi, które dystrybuuje pań-
stwo.  

 
- Z samorządem jest Pan zwią-
zany od lat dziewięćdziesiątych. 
Mógł Pan obserwować zacho-
dzące w nim zmiany „od 
środka”. Czego z tej perspek-
tywy samorządy potrzebują 
dziś najbardziej? Co powinno 
się zmienić, aby w większym 
stopniu wykorzystać ich poten-
cjał? 

Kluczem do bardzo dobrego wy-
konywania zadań jest coś, co 
można zawrzeć w jednym słowie – 
decentralizacja. Decentralizacja,  
a właściwie jej niedostatek, to naj-
większy problem samorządów,   
w zakresie możliwości zaspokaja-
nia potrzeb mieszkańców.  Samo-
rządy od dawna borykają się  
z sytuacją powierzenia zadań, przy 
jednoczesnym niedostatecznym ich 
finansowaniu ze strony państwa. 
Stąd między innymi ciągłe pro-
blemy z inwestowaniem w oświatę. 
Generalnie w ostatnich latach ma-
my do czynienia z procesem od-
wrotnym. Władza proponuje cen- 
tralizację. Dopłaca do budowy 
dróg, do komunikacji i proponuje 
różne formy korzystania z funduszy 
celowych. Aby te dopłaty były sku-
teczne i przyniosły efekt, na przy-

kład w postaci organizowania linii 
komunikacyjnych przez samorząd, 
gmina powinna posiadać odpo-
wiednie środki własne. Z tym, 
oczywiście, prawie nigdzie nie jest 
dobrze. Udział w PIT i CIT gmin 
jest zbyt mały. Zbyt wiele pienię-
dzy wydawanych jest centralnie.  

Mimo trudności, samorządy po-
zostają ostoją gospodarności i de-
mokracji. Pobudzają i wspierają 
organizacje społeczne. Zmieniają 
jakość życia mieszkańców. Podró-
żując przez polskie wsie i miasta 
widać to gołym okiem.  Przez trzy-
dzieści lat wykonaliśmy skok cywi-
lizacyjny. Zawsze trzeba jednak 
dopowiedzieć, że to tylko trzydzie-
ści lat, widzieć naszą wciąż 
skromną gospodarkę. Rozbudzone 
potrzeby społeczne są przy tym 
ogromne.  

- Pełnił Pan funkcję burmistrza 
Olsztynka w latach 2010-2018. 
Jakie w Pana ocenie były naj-
większe wyzwania stojące przed 
naszą gminą w tym czasie? 
Gmina Olsztynek to gmina,  

w której było mi dane być burmist-
rzem przez dwie kadencje i dla któ-
rej pracuję obecnie w Radzie  
i Zarządzie Powiatu. W skrócie 
można powiedzieć, iż wyzwania 
stojące przed gminą są zawsze te 
same. Dostęp do pracy, a co za tym 
idzie rozwój przedsiębiorczości, 
budowa infrastruktury, tak by 
można było żyć dobrze i godnie. 
Wsparcie w budowie społeczeń-
stwa obywatelskiego, między in-
nymi delegowanie niektórych 
zadań organizacjom społecznym. 
Oczekiwania ze strony mieszkań-
ców są coraz większe, to normalne.  

Możliwości finansowe gmin,  
o czym już wspomniałem, nie na-
dążają za tymi oczekiwaniami.  

 
- Które działania i projekty 
przyniosły Panu największą sa-
tysfakcję? Z których inicjatyw 
jest Pan szczególnie dumny? 
Lata burmistrzowania w Olsz-

tynku to dla mnie okres, który 
wspominam z wielką satysfakcją. 
Dane mi było zarządzać i nadawać 
kierunki zmian z pomocą dobrych 
współpracowników i odpowiedzial-
nych radnych, którzy nie tylko re-
cenzowali, ale i w tym procesie 
czynnie uczestniczyli.  

Z czego jestem najbardziej 
dumny? Na pierwszym miejscu po-
stawiłbym budowę i rozbudowę 
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ARTUR WROCHNA

W lepszym, ładniejszym, zdrow-
szym otoczeniu. Moje subiektywne 
odczucie sukcesu nie było tu 
ważne. Trudno zrozumieć zwy-
kłemu mieszkańcowi, że rozbu-
dowa i modernizacja oczysz- 
czalni ścieków za około 11 mln zł. 
podnosi poziom jego życia i jest to 
sukces samorządu.  Ale bez takich 
inwestycji funkcjonowanie miasta, 
gminy jest niemożliwe. Wie o tym 
stosunkowo wąska grupa miesz-
kańców: radni, pracownicy zakła-
dów komunalnych. Takie jest 
jednak życie. Dokonania olsztynec-
kiego samorządu w latach 1998-
2002 są dobrze udokumentowane  
w miesięcznikach ALBO z tamtego 
okresu. Wspomnę tylko te najwięk-
sze: rozbudowa gimnazjum, bu-
dowa budynku TBS przy ulicy 
Jagiełły, budowa nawierzchni ulic 
na osiedlu przy ulicy Słonecznej. 

- Jak wspomina Pan współpracę 
z radnymi. Czy była to owocna 
współpraca? 
Byłem ostatnim burmistrzem wy-

bieranym przez radnych i to, że 
moja kadencja trwała przez 4 lata 
świadczy o bardzo dobrej współ-
pracy z radnymi. Szczególnie  
dobrze wspominam współpracę  
z Przewodniczącą  Rady Miejskiej, 
Panią Alicją Woźnicką oraz Zarzą-
dem Miasta. Uważam, że wszyscy 
radni, w miarę możliwości budżetu, 
walczyli o dobro mieszkańców ze 
swoich okręgów wyborczych. Nie 
będę wymieniał więcej, bo lista 
osób wywierających pozytywny 
wpływ na życie mieszkańców jest 
bardzo długa. 

 
- Czy zajmowane stanowisko 

wpłynęło w jakiś sposób na Pana 
dalsze życie osobiste i zawodowe? 

- Pracę na stanowisku burmistrza 
porównałbym do czytania bardzo 
mądrych książek  o życiu. A nic 
bardziej człowieka nie ubogaca  
i kształci, jak czytanie. Z tym, że 
jest to praca bardzo stresująca,  
o wysokim poziomie adrenaliny, 
ale niektórzy są od niej uzależnieni. 
Ja im nie zazdroszczę. 

 
- Od zakończenia Pana kadencji 

minęło 18 lat. Dla samorządów 
pojawiły się nowe możliwości 
oraz utrudnienia. Czy uważa 
Pan, że Olsztynek wykorzystuje 
swój potencjał? 

- Uważam, że Olsztynek roz- 
wija się prawidłowo. Miesięcznik 
ALBO jest chyba najlepszym źród-
łem dokumentującym życie naszej 
gminy. Wystarczy porównać, jak 
wyglądała 30 lat temu, a jak wy-
gląda dzisiaj. Tych zmian nie doko-

nał czas, tylko My, mieszkańcy tej 
gminy. Z perspektywy lat można 
zawsze powiedzieć , że można było 
inaczej, lepiej, ale taki jest widok  
z perspektywy i nic na to nie pora-
dzimy.  

Uważam, że samorządy wszyst-
kich kadencji przyczyniły się pozy-
tywnie do rozwoju Olsztynka.  
A który i w jaki sposób, to niech ba-
dają uczeni historycy w oparciu  
o dane w miesięczniku ALBO. 
Niech robią to jednak pod naszą 
nieobecność. Bardzo pozytywną 
cechą naszego środowiska jest to, 
że siły, które potrafią tylko sypać 
piasek w tryby naszego gminnego 
mechanizmu społecznego nie mogą 
dostać się do władzy w sposób de-
mokratyczny. Tak trzymać! 

 
 rozmawiał  

PAWEŁ ROGOWSKI 

Artur 
Wrochna 
Burmistrz Olsztynka  
Kadencja 2010-2014 
– wiceburmistrz: 
   Krzysztof Wieczorek 
– przewodniczący rady: 
   Jerzy Głowacz 
Kadencja 2014-2018 
– wiceburmistrz: 
   Krzysztof Wieczorek 
   Bogusław Kowalewski 
– przewodniczący rady: 
   Andrzej Wojda

Samorząd  
to nasz 
wspólny  
sukces



- Czym dla Pana jest stanowisko 
burmistrza? Jakie wiążą się  
z nim możliwości, a jakie ogra-
niczenia? 
Pełnienie funkcji burmistrza jest 

dla mnie swego rodzaju służbą 
piastowaną na rzecz wspólnoty sa-
morządowej.  

Sprawowanie takiej funkcji na 
pewno daje dużo satysfakcji, ale 
jest także bardzo dużym wyzwa-
niem zobowiązującym do odpowie-
dzialnego, rzetelnego, bezwzględ- 
nie uczciwego i sprawiedliwego 
wobec wszystkich mieszkańców 
pełnienia swoich obowiązków. 

 
- Przywołajmy na chwilę 
wspomnień czar – jak kojarzy 
się Panu, jak Pan wspomina 
swoją pierwszą kadencję? 
Czego nauczył się Pan podczas 
pierwszych lat pracy na stano-
wisku burmistrza? 
Swoją „przygodę” z samorządem 

rozpocząłem 27 maja 1990 r. wów-
czas  zostałem bowiem radnym 
pierwszej Rady Miasta i Gminy 

Olsztynek po odrodzeniu się praw-
dziwego samorządu. Od początku 
swojej pracy w lokalnym samorzą-
dzie byłem zachwycony faktem, że 

możemy mieć wpływ na otaczającą 
nas rzeczywistość i możemy kreo-
wać przyszłość swojej „Małej Oj-
czyzny”.  

Pierwsze lata pracy nauczyły nas 
wszystkich porozumienia i dialogu, 
wzajemnego szacunku wobec swo-
ich racji. Jak również realizacji róż-
nego rodzaju zadań po wnikliwej 
analizie i zapoznaniu się z  głosem 
lokalnego społeczeństwa, którego 
dane zadanie dotyczyło. Posiadając 
doświadczenie w pracy samorządo-
wej w 2002 r. zdecydowałem się 
kandydować po raz pierwszy  
w bezpośrednich wyborach na 
funkcję Burmistrza Olsztynka. 
Okazało się, że ten etap mojego 
życia nie trwał 4 lata, a przedłużył 
się na 8, czyli trwał dwie kadencje.  

 
- Jak funkcjonował samorząd 
lokalny w latach 2002 - 2010? 
Co uznaje Pan za największe 
osiągnięcie/osiągnięcia z tam-
tego okresu piastowania stano-
wiska burmistrza? 
Próbowałem w czasie tych dwóch 

kadencji nie zawieść zaufania wy-
borców, podejmowałem się  reali-
zacji wielu inicjatyw i zadań 
inwestycyjnych.   c.d. ► 
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przedsiębiorstw, a co za tym idzie, 
powstanie olbrzymiej ilości miejsc 
pracy. Zalando, największa inwe-
stycja ostatnich lat, Europrofil, 
Tymbark, Agaplast, centrum hand-
lowe obok Biedronki i Netto oraz 
inne mniejsze inwestycje, które 
były poprzedzone dużymi nakła-
dami pracy związanymi ze zmia-
nami studium i powstaniem planów 
zagospodarowania przestrzennego 
czy też porządkowaniem spraw 
własnościowych. Słowa uznania 
należą się firmom i przedsiębior-
com, których udało się przekonać 
do zainwestowania w naszej gmi-
nie. Udaje się również osiągnąć 
zrównoważony rozwój gminy,  
która nie przestała być turystyczna, 
ale jednak ma swój, nie zagrażający 
środowisku,  całkiem spory prze-
mysł.  

Wykorzystaliśmy miliony złotych 
pochodzących z funduszy Unii  
Europejskiej, przeznaczając równo-
cześnie znaczne środki własne.  
W tym czasie zbudowaliśmy i urzą-
dzaliśmy różnorodną infrastrukturę 
społeczną: zorganizowaliśmy park 
na podzamczu z orlikiem i lodowi-
skiem, przeprowadziliśmy remont 
ratusza miejskiego wraz z utworze-
niem Muzeum Stalagu Ib, dokoń-
czyliśmy rewitalizację rynku i prze- 
budowaliśmy targowisko miejskie. 
Razem z przedsiębiorcami przygo-
towaliśmy projekt centrum handlo-
wego przy Biedronce i Netto.  

W tym czasie powstała nowa sie-
dziba żłobka miejskiego (placówka 
znów, po wielu latach, funkcjonuje 
w naszej gminie).  

Ważnym działaniem było zrekul-
tywowanie składowiska śmieci  
w Wilkowie. Wraz z PKP zapocząt-
kowaliśmy proces przebudowy 
dworca z funkcją „Dworca kultury” 
na potrzeby gminy. Wstąpienie do 
ruchu miast Cittaslow było trafną 
decyzją. W późniejszym czasie łą-
czyło się to z pozyskaniem środ-
ków finansowych na odbudowę 
wieży ciśnień. Aktualnie wieża 
świeci już swoim blaskiem.  

Zmieniają się też nasze wioski. 
Powstały świetlice, kanalizacje, 
wodociągi i place zabaw. Potrzeb  
w tym zakresie jest jednak wciąż 
bardzo dużo.  

Sporządziliśmy też kilka planów 
zagospodarowania przestrzennego 
pod budownictwo wielorodzinne. 
Gmina sprzedała działki, na któ-
rych wybudowano już kilka blo-
ków, a kolejne powstaną przy ulicy 
Wilczej. Milowym krokiem w wy-
równywaniu szans edukacyjnych 
naszych dzieci i młodzieży było 
utworzenie filii Powiatowej Szkoły 
Muzycznej.  

Zabrzmi to dziwnie, ale czasem 
sukcesem jest zapobieganie niepo-
żądanym działaniom. Takim przy-
kładem jest uchronienie gminy 
przed budową wielkoprzemysłowej 
fermy drobiu - inwestycji, która 

rzutowałaby na życie mieszkańców 
i negatywne postrzeganie naszej 
gminy. Sprawa budziła olbrzymie 
emocje wśród mieszkańców. Praca 
i zaangażowania społeczności War-
lit Małych i Platyn oraz niemal 
całej gminy przyniosły pożądany 
efekt. Kluczową rolę odegrało sto-
warzyszenie „Wspólne Miejsce do 
Życia.”  

 
- Nie zawsze udaje się zrealizo-
wać wszystkie plany i zamierze-
nia. Czego nie udało się zrobić 
lub dokończyć? 
Niektórych zamierzeń nie udało 

się w tym okresie zrealizować, 
czego przykładem jest przebudowa 
plaży miejskiej. Pozyskane środki 
okazały się dalece niewystarcza-
jące. Błędem było postawienie na 
zbyt ambitny i rozbudowany pro-
jekt. Nie udało się także rozwiązać 
problemu budowy mieszkań socjal-
nych. Starałem się też inwestować 
w oświatę oraz jej infrastrukturę. 
Stawiałem na utrzymanie małych 
szkół, a także filii. Niestety, przy 
zbyt małych subwencjach oświato-
wych i narzuconych zmianach or-
ganizacyjnych trzeba dziś system 
sieci szkół reformować i podej-
mować bolesne decyzje. Gmina po-
trzebuje wielu remontów ulic  
i dróg, inwestycji w kanalizację  
i małe oczyszczalnie ścieków. 
Obecna i przyszła władza będą 
mierzyły się z tymi wyzwaniami.  

- Samorządy stoją dziś przed 
wieloma bardzo trudnymi wy-
zwaniami. Czego by Pan im ży-
czył na przyszłość? 
Uważam, że w samorządzie liczy 

się skuteczność, ale też przyzwoi-
tość. Budowanie wspólnoty miesz-
kańców i współtworzenie z nimi 
planów rozwoju jest nie mniej 
ważne. W naszej gminie dobrze 
funkcjonują Rady Osiedlowe  
i Rady Sołeckie. Mieszkańcy decy-
dują o podziale funduszu sołec-
kiego. Niestety, ostre podziały 
polityczne występujące w społe-
czeństwie przenikają do samorzą-
dów i utrudniają funkcjonowanie 
wspólnoty. Wydaje się, iż najwięk-
szym wyzwaniem stojącym przed 
samorządem jest dziś obrona jego 
niezależności i praw zapisanych  
w ustawach. Samorządom trzeba 
więc życzyć jak największej decen-
tralizacji i niezależności finanso-
wej. Gmina do sukcesu nie po- 
trzebuje „dobrego wujka z War-
szawy,” który doda parę groszy do 
wodociągu czy drogi. Samorządy 
muszą mieć większy udział w po-
dziale „tortu” (podatków).  

W rocznicę powstania samorządu, 
mieszkańcom, burmistrzowi i rad-
nym Olsztynka składam najlepsze 
życzenia sukcesów w budowaniu 
wspólnoty. W ramach posiadanych 
możliwości będę wspierał Wasze 
działania. 

rozmawiał ROBERT WARAKSA

Mirosław  
Stegienko 
Burmistrz Olsztynka  
Kadencja 2002-2006 
– wiceburmistrz: 
   Stanisław Poluszczyk 
– przewodnicząca rady: 
   Hanna Domańska-Kogut 
Kadencja 2006-2010 
– wiceburmistrz: 
   Stanisław Poluszczyk 
– przewodniczący rady: 
   Jan Budziński 
Kadencja 2018-obecnie 
– wiceburmistrz: 
   Bogusław Kowalewski 
   Anna Luśnia 
– przewodniczący rady: 
   Andrzej Wojda

MIROSŁAW STEGIENKO
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Między innymi udało się powołać 
Młodzieżową Radę Gminy, wybu-
dować stację uzdatniania wody, 
boisko „Orlik” przy Gimnazjum, 
pozyskać środki z Unii Europej-
skiej i rozpocząć przebudowę 
Rynku, budowę kanalizacji zbior-
czej do Swaderek, Kurek, Wa-
plewa, Lutka, Łutynowa, Łuty- 
nówka. Rozpoczęto budowę oraz 
remont dotychczasowych budyn-
ków świetlic. Wybudowano ulicę 
Wiśniową, Agrestową, Porzecz-
kową i Malinową. Zmodernizo-
wano część ulic na terenie miasta  
i gminy. Zaangażowano duże 
środki w remonty szkół. Powstała 
długo oczekiwana ścieżka rowe-
rowo-piesza do Mierek. Zakupiono 
dwa samochody dla OSP w Olsz-
tynku i bus na potrzeby dowozu 
dzieci do szkół. Wybudowane zos-
tały 34 mieszkania socjalne i w 
końcu zrekonstruowano wokół 
Zamku Krzyżackiego najdroższy 
średniowieczny mur w Europie. 

 - Ponownie objął Pan urząd  
w 2018 roku. Jak się zmieniło 
funkcjonowanie miasta i gminy 
po tych 8 latach ? Co jest łatwiej-
sze, trudniejsze, podobne, zupeł-
nie inne? 

Powrót po latach, w roku 2018 r. 
pomimo tego, że jestem starszy, 
może mądrzejszy i mam większe 
doświadczenie, wcale nie był łatwy. 
Przeraziłem się ogromem biurokra-
cji oraz sprawozdawczości, który 
został narzucony samorządom, co 
spowodowało ograniczenie tejże 
samorządności. Oczywiście nie 
oznacza to, że zrezygnuję ze swo-
ich zobowiązań wyborczych.  

 
- Jakie działania, czy nowe ini-
cjatywy planuje Pan podjąć  
w kolejnych latach? 
Z pewnością chciałbym w kaden-

cji 2018-2023 dokończyć zadania 
inwestycyjne rozpoczęte przez po-
przednika. Ponadto, zamierzam 
realizować rozbudowę sieci wod-

no-kanalizacyjnej i modernizować 
stan dróg na terenie gminy. Kolej-
nymi ważnymi kwestiami są po-
prawa estetyki zarówno Olsztynka, 
jak i terenów wiejskich oraz wspie-
ranie inicjatyw lokalnych. 

 
- Czy może Pan porównać za-
kres działań na szczeblu powia-
towym i gminnym? Jak układa 
się współpraca lokalnego samo-
rządu z władzami powiatowymi 
oraz wojewódzkimi? 
- Działające od 1998 r. trzy 

szczeble samorządu mają różny za-
kres kompetencji, ale jednocześnie 
są skazane na ścisłą współpracę.  
W przypadku Gminy Olsztynek 
można stwierdzić, że wzajemne  
relacje zarówno z powiatem, jak  
i z województwem są od lat wzo-
rowe, bez względu na tzw. opcje 
polityczne. 

 
- Jak nasza gmina radzi sobie  
z obecną sytuacją i bieżącymi 

problemami związanymi z pan-
demią?  
- Z pewnym niepokojem obser-

wuję aktualną sytuację pan-
demiczną w jakiej się znaleźliśmy. 
Podziwiam dyscyplinę i zrozumie-
nie, jakie okazują mieszkańcy na-
szej gminy, ale także województwa.  

Na pewno przedłużający się stan 
epidemii będzie miał wpływ na 
gospodarkę kraju i pośrednio na 
stan ekonomiczny gminy. Będzie 
się to wiązało z wprowadzeniem 
wielu ograniczeń, zarówno w wy-
datkach bieżących, jak i inwesty-
cyjnych, co niewątpliwie wpłynie 
na spowolnienie rozwoju gminy.  

Uważam, że najważniejsze jest 
zdrowie współobywateli i naszych 
rodzin, przy wzajemnym współ-
działaniu oraz zrozumieniu i wspar-
ciu siebie nawzajem damy radę 
nawet z tym podłym wirusem.    

 
rozmawiała  
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Pierwsza młodzieżowa rada 
w Polsce powstała w 1990 
roku w Częstochowie. Jednak 
dopiero nowelizacja ustawy 
o samorządzie gminnym  
z 2001 roku umożliwiła two-
rzenie młodzieżowych rad. 
Zgodę na jej utworzenie  
w naszej gminie wyraziła 
Rada Miejska w Olsztynku 
podczas sesji, która odbyła 
się w lutym 2004 roku.  

Pierwsze wybory do Mło-
dzieżowej Rady odbyły się 
w październiku tego samego 
roku w olsztyneckich szko-
łach. Z kolei pierwsza inau-
guracyjna sesja odbyła się 
22 października 2004 roku.  

W skład Młodzieżowej 
Rady od początku wchodzi 
15 młodzieżowych radnych 
wybieranych na dwuletnią 
kadencję. Celem jej działania 
jest upowszechnianie idei sa-
morządowej wśród młodzie-
ży oraz wspieranie aktyw-
ności młodych ludzi w Mie-
ście i Gminie Olsztynek. Do 
zadań Rady należy inicjo-
wanie działań dotyczących 
życia młodych ludzi oraz in-
spirowanie i koordynowanie 
inicjatyw młodzieżowych. 

Przez młodzieżowy samo-
rząd przewinęła się prawie 
setka młodych osób. Przez 
te wszystkie lata udało się 

podjąć wiele inicjatyw. Nie 
wszystkie były skuteczne, 
choć sporo było cennych  
i ciekawych. 

To Młodzieżowa Rada była 
inicjatorem budowy skate- 
parku w Olsztynku, który 
ostatecznie powstał. Mło-
dzieżowi radni byli zaanga-
żowani w zagospodarowanie 
całego przyzamcza. Dopro-
wadzili do poprawy warun-
ków na olsztyneckiej plaży 
miejskiej. Wyposażyli przed-
szkolaki z gminy w kamizelki 
odblaskowe. Współorgani-
zowali w Olsztynku pierwszy 
w naszym województwie 
zjazd młodzieżowych rad,  
w którym wzięło udział kil-
kudziesięciu przedstawicieli 
z młodzieżowych samorzą-
dów z regionu. Włączali się 
w akcje charytatywne, w któ-
rych zebrano łącznie kilka-
dziesiąt tysięcy złotych. 
Współorganizują wydarzenia 
sportowe i kulturalne, w tym 
zawody na skateparku czy 
Młodzieżowy Festiwal Fil-
mowy „Moja przestrzeń’, na 
który w zeszłym roku wpły-
nęło blisko 70 filmów z całej 
Polski. Są obecni podczas 
najważniejszych lokalnych 
wydarzeń, a często wspierają 
je również organizacyjnie. 
Propagują ideę samorządo-

wą. Zorganizowali, m.in. dni 
otwarte urzędu, samorządo-
wą grę miejską. Doprowa-
dzili do udostępnienia danych 
kontaktowych radnych w in-
ternecie. Tych działań na 
przestrzeni lat było znacznie 
więcej. Działalność Młodzie-
żowej Rady została zauwa-
żona i wyróżniona nagroda-
mi: 
● Super Samorząd 2012 pod 

honorowym patronatem 
Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, 

● "Laur Najlepszym z Naj-
lepszych" przyznawany 
przez Marszałka Woje-
wództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie, 

● „Najlepsze Praktyki w 

miastach Cittaslow” przy-
znana naszemu miastu  
w czasie Zgromadzenia 
Ogólnego Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Cit-
taslow, które odbyło się 
w Holandii. 

Obecnie trwa ósma kadencja, 
która rozpoczęła się pod ko-
niec 2019 roku. Przewodni-
czącym Młodzieżowej Rady 
jest Szymon Jankowski, 
wiceprzewodniczącymi są: 
Nikola Kołakowska, Ale-
ksandra Mierzejewska i Ame-
lia Nyga, natomiast sekreta-
rzem Michał Hermański.  
W skład rady wchodzą także: 
Julia Adamus, Szymon Bu-
cholski, Karina Dumka, Ma-
ksymilian Grzeszczak, Zu-

zanna Młodkowska, Micha-
lina Nyga, Klaudia Olczyk, 
Bartosz Purzycki, Weronika 
Widmańska, Paulina Wyla-
mowska. 

 
Przewodniczący Młodzie-
żowej Rady w latach: 
2004-2006   Robert  
                    Waraksa  
2007-2009   Konrad Sawko  
2009-2011   Lidia Kałecka  
2011-2013   Sebastian  
                    Majewski  
2013-2015   Maciej Czepe  
2015-2018   Aleksandra  
                    Dymarska 
Od 2018 r.  Szymon  
                    Jankowski 

 
�ROBERT WARAKSA

Osiem kadencji, 95 młodzieżowych radnych i kilkadziesiąt, jak nie więcej, najróżniejszych inicjatyw. 

15 LAT MŁODZIEŻOWEJ RADY
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COŚ Z HISTORII

�BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI 

RZĄDZILI W OLSZTYNKU  

1945-1949 
Wojska radzieckie zajęły Olszty-

nek 22 stycznia 1945 r. praktycznie 
bez walki. Na zajętych terenach So-
wieci tworzyli administrację woj-
skową w postaci komendantur 
wojennych. Do ich głównych zadań 
należało utrzymanie bezpieczeństwa 
i porządku oraz stworzenie zaopat-
rzenia dla walczących wojsk i przej-
mowanie zdobytego mienia.  

W Olsztynku komendantura mie-
ściła się w budynku przy obecnej 
ulicy Mrongowiusza 14. Rosjan nie 
było zbyt dużo, zajmowali ważniej-
sze punkty w mieście i okolicy. 
Kontrolowali skrzyżowania dróg, 
pilnowali majątków ziemskich, 
utrzymywali w posłuszeństwie nie-
liczną ludność cywilną. W lutym i w 
marcu powracały coraz większe 
grupy ludności niemieckiej, której 
nie udało się ewakuować do Nie-
miec przed nacierającym frontem. 
Przybyły też pierwsze grupy koleja-
rzy polskich, szabrowników oraz 
niewielka liczba osadników z pół-
nocnego Mazowsza. W sierpniu 
1945r. w Olsztynku naliczono 740 
mieszkańców. 

Zgodnie z postanowieniami kon-
ferencji jałtańskiej, południową 
część Prus Wschodnich (tzw. Okręg 
Mazurski) Sowieci byli zobowią-
zani przekazać władzom polskim. 
Okręg Mazurski został oficjalnie 
przekazany 23 maja 1945 r. pełno-
mocnikowi Rządu Tymczasowego 
RP pułkownikowi Jakubowi Prawi-
nowi. Trzy dni później rejonowy ko-
mendant wojskowy przekazał wła- 
dzę polskiemu staroście - Stefanowi 
Cendrowskiemu, który w czerwcu 
mianował też Stanisława Stanisław-
skiego pierwszym komisarycznym 
burmistrzem Olsztynka. W ten spo-
sób kończyła się oficjalnie woj-
skowa władza Sowietów. Trwająca 
ponad cztery miesiące władza ra-
dziecka, to najokrutniejsza, najbar-
dziej krwawa karta w historii tej 
ziemi. 

W październiku powołano nowe 
władze Olsztynka. Komisarycznym 
burmistrzem został Teodor Bana-
siak, wiceburmistrzem Wacław Sie-
klicki, a sekretarzem Julian Ziół- 
kowski. Pierwsze posiedzenie Miej-
skiej Rady Narodowej odbyło się  
2 czerwca 1946 r. Spośród 16 rad-
nych wybrano zarząd jako organ 
wykonawczy rady. Przewodniczą-

cym został Stanisław Lisiecki  
z PPS, a zastępcą przewodniczącego 
Edward Białecki z PPR. Na kolej-
nym posiedzeniu rady wybrano Teo-
dora Banasiaka na stanowisko 
burmistrza, a Wacława Sieklickiego 
na wiceburmistrza.  

1949-1973 
Wiosną 1949 r. nastąpiły zmiany 

we władzach Olsztynka. Na miejsce 
Teodora Banasiaka wybrano na bur-
mistrza Aleksandra Płochę z PZPR, 
sekretarzem miejskim został Józef 
Kidawa (ZSL). 

Ustawa z 20 marca 1950 r. znosiła 
organa administracji rządowej i in-
stytucje samorządu terytorialnego. 
Kompetencje tych organów władzy 
przejmują rady narodowe. Prezydia 
rad stały się organami wykonaw-
czymi i zarządzającymi. Przewodni-
czący, zastępcy (do 1957 r.) i sekre- 
tarze prezydium, wybierani przez 
radnych z klucza partyjnego, praco-
wali na etatach i otrzymywali sto-
sowne wynagrodzenie. Radni pełnili 
swoje funkcje społecznie.  

Pierwszym przewodniczącym 
Prezydium Miejskiej Rady Narodo-
wej w Olsztynku został Antoni Go-
lędzinowski (1950-1954), jego za- 
stępcą był Józef Kidawa (1950-
1954), który od 1957 r. do 1973 r. 
pełnił funkcję sekretarza. W następ-
nych latach na stanowisku przewod-
niczącego byli: Kazimierz Lewan- 
dowski (1954-1956), Jakub Nowicki 
(1956-1958), Bronisław Ziembow-
ski (1958-1960), Juliusz Rajch 
(1960-1968), Adam Kozak (1968-

1971) i Józef Wiśniewski (1973-
1973). W latach 1950-1973 istniały 
obok siebie dwie niezależne rady – 
miejska i gromadzka. Pierwsza ob-
sługiwała tylko miasto, druga teren 
gromady. 

 
1973-1978 
W 1973 r. wprowadzono zmiany 

w podziale administracji państwo-
wej. Utworzono gminy jako podsta-
wowe jednostki samorządu. W przy- 
padku Olsztynka, połączono gminę 
z miastem. Władzę ustawodawczą 
przekazano w ręce rad gminnych 
wybieranych przez społeczeństwo. 
Władzę wykonawczą sprawował na-
czelnik miasta i gminy powoływany 
przez wojewodę.  

Pierwsza sesja Rady Narodowej 
Miasta i Gminy Olsztynek odbyła 
się 4 stycznia 1973 r. Na przewod-
niczącego rady wybrano Jana Bon-
daruka, a na wiceprzewodniczącego 
Tadeusza Sznajderowicza. Pierw-
szym Naczelnikiem Miasta i Gminy 
Olsztynek został Józef Wiśniewski 
(1973-1975). Po likwidacji powia-
tów Naczelnikiem Miasta i Gminy 
w Olsztynku mianowano 1 lipca 
1975 r. Zygmunta Wtulicha, który 
wcześniej pełnił funkcję zastępcy 
Naczelnika Powiatu w Olsztynie. 

Wtulich przez 15 lat (1975-1990) 
dojeżdżał codziennie z Olsztyna wy-
konując odpowiedzialne zadania 
Naczelnika Miasta i Gminy w Olsz-
tynku. 

c.d. ► 

Władze miasta i gminy od 1945 roku

Teodor Banasiak Burmistrz Olsztynka w latach 1945-1949

Zygmunt Wtulich naczelnik 
miasta i gminy (1975-1990)

Jan Bondaruk  pierwszy prze-
wodniczący rady narodowej 
miasta i gminy. Dyrektor  
Liceum Ogólnokształcącego  
w latach 1956-1984.



Strona 14 Nr 2 (263) Maj 2020 r.

1978-1984 
W lutym 1978 r. odbyły się ko-

lejne wybory do rad narodowych 
stopnia podstawowego. Listę kandy-
datów zgłosił Front Jedności Na-
rodu. Głosowano bez skreśleń, 
ostatni kandydaci z listy odpadali. 

Zgodnie z wytycznymi Wojewódz-
kiej Komisji Porozumiewawczej 
(partyjnej) w nowej kadencji Rady 
Narodowej Miasta i Gminy Olszty-
nek na 45 radnych wybrano 21 
członków PZPR, 9-ZSL, 2-SD i 13 
bezpartyjnych, ale uległych czynni-
kom partyjnym. Na inauguracyjną 
sesję, 13 lutego, zaproszono Leona 
Kłonicę - ministra rolnictwa, Sergiu-
sza Rubczewskiego - wojewodę 
olsztyńskiego i Zygmunta Wtulicha 
- Naczelnika Miasta i Gminy.  

Przewodniczącym rady wybrano 
Piotra Panasiuka, który pełnił funk-
cję I sekretarza komitetu miejsko-
gminnego PZPR. Takie łączenie 
funkcji było powszechnie stoso-
wane w okresie rządów komunis-
tycznych. Kadencja tej rady trwała 
aż do 1984 r., ze względu na wpro-
wadzenie stanu wojennego (1981-
1983). W trakcie jej trwania Piotr 
Panasiuk został pozbawiony funkcji 
I sekretarza w 1981 r. 

 
1984-1988 
17 czerwca 1984 r. odbyły się ko-

lejne wybory do rad narodowych 
stopnia podstawowego. Wybory te 
przebiegały na bardziej demokra-
tycznych zasadach. Głosujący mogli 
wybrać jednego z dwóch kandyda-
tów. W Olsztynku wybrano 45 rad-
nych. Funkcję przewodniczącego 
pełnił Antoni Romanos. 

1988-1990 
19 czerwca 1988 r. miały miejsce 

ostatnie w PRL-u wybory do rad na-
rodowych stopnia podstawowego. 
Kadencja była skrócona i trwała do 
1990 r. Funkcję przewodniczącego 
objął Piotr Kozyra. Trzeba tutaj 
dodać, że za PRL-u, zarówno na 
szczeblu centralnym, jak i na lokal-
nym funkcjonował system swoistej 
dwuwładzy. W gminie formalnie 
władzę ustawodawczą faktycznie 
sprawowała rada, a wykonawczą na-
czelnik. Jednak każda decyzja mu-
siała być aprobowana przez I Sekre- 
tarza PZPR. 

 
1990-1994 
Przemiany polityczne w Polsce  

w 1989 r. wymusiły zmiany w ordy-
nacji wyborczej. Dzięki temu,  
27 maja 1990 roku mieliśmy już 
pierwsze w pełni demokratyczne 
wybory do rad. W gminie Olsztynek 
zarejestrowało się siedem komite-
tów wyborczych, które wystawiły 
71 kandydatów na radnych: Komitet 
Obywatelski „Solidarność” - 18,  
Ludowy Komitet Wyborczy - 27, 
Gminny Związek Kółek Rolniczych 
i Organizacji Rolniczych - 1, Zwią-
zek Kombatantów - 1, Stronnictwo 
Demokratyczne - 2, Koło Gospodyń 
Wiejskich - 1, Rada Sołecka - 1. 

Wybrano 26 radnych, którzy na 
pierwszej sesji wyłonili przewodni-
czącego – Jana Budzińskiego i wice-
przewodniczących - Astridę Kacz- 
marską i Stanisława Niedzielskiego. 
Ważną funkcję pełnił zarząd miasta 
złożony z pięciu radnych.  

Na sesji 19 czerwca 1990 r. rada 
miejska wybrała burmistrza Jerzego 
Tytza, który wcześniej, przez krótki 
czas piastował funkcję Naczelnika 
Miasta i Gminy Olsztynek (od 3 
kwietnia do 19 czerwca 1990 r.) 

 
1994-1998 
W kolejnych wyborach, 19 czerw-

ca 1994 r., startowało 91 kandyda-
tów. Przy bardzo niskiej frekwencji 

(35,5%) wybrano 22 radnych. Tylko 
pięciu z nich pełniło wcześniej funk-
cję radnego. Na pierwszej sesji radni 
wybrali przewodniczącego - Jana 
Budzińskiego oraz jego dwóch za-
stępców - Ewę Szerszeniewską  
i Stefana Salamona. Ustalono wa-
runki składania ofert na stanowisko 
burmistrza. Na kolejnej sesji, 7 lipca 
dokonano wyboru burmistrza. Po 
raz drugi został nim Jerzy Tytz. 13 
października na stanowisko wice-
burmistrza powołano Mirosława  
Stegienko. W zarządzie miejskim 
działało pięciu radnych: Jerzy Bu-
dziak, Marian Biedulski, Janusz  
Jeznach, Bogusław Kowalewski  
i Andrzej Stefanowicz. 

1998-2002 
Wybory do Sejmu i Senatu  

w 1997 r. przebiegały w atmosferze 
ostrej rywalizacji pomiędzy post-
komunistami z SLD  a Akcją Wy-
borczą Solidarność (AWS). Na 
arenie krajowej walkę wygrała 
AWS, ale na terenie województwa 
olsztyńskiego sukces odniósł SLD. 
Walka polityczna przeniosła się 
również na niższe szczeble samo-
rządu terytorialnego. W naszej gmi-
nie, latem 1998 r. powołano koło 
Stronnictwa Konserwatywno-Ludo-
wego, którego przedstawicielami 
byli: Wiktor Wójcik, Józef Nowa-
kowski, Krzysztof Bednarski, 
Marek Gronkiewicz, a jego celem 
był udział w nadchodzących wybo-
rach. Były to pierwsze wybory do 
rad gminnych, powiatowych i sej-
miku wojewódzkiego. Powstało 
kilka komitetów wyborczych, które 
wystawiły 85 kandydatów do rady 
miejskiej. W przeprowadzonych 11 
października 1998 r. wyborach Aka-
cja Wyborcza Solidarność, do której 
weszło, m.in. Stronnictwo Kon- 
serwatywno-Ludowe, wprowadziła 
pięciu radnych do rady miejskiej, 
trzech do rady powiatu i jednego do 
sejmiku wojewódzkiego. Przymie-
rze Społeczne PSL-UP-KPEiR zdo-
było pięć mandatów w radzie 
miejskiej. Inne komitety zdobyły po 
jednym mandacie. Całkowitą klęskę 

poniosło w gminie SLD. W sumie 
nowa rada miejska liczyła 22 rad-
nych. Na inauguracyjnej sesji 29 
października na przewodniczącą 
rady wybrano Alicję Woźnicką Ali-
cję, a Krystynę Cieślak i Zbigniewa 
Wasieczkę na wiceprzewodniczą-
cych. Na drugiej sesji - 12 listopada 
- wybierano burmistrza, zarząd  
i przewodniczących stałych komisji. 
Nocne spotkania i rozmowy, na 
wzór słynnej „Magdalenki”, przy-
niosły „oczekiwany kompromis”. 
Nowym burmistrzem został Zbig-
niew Wasieczko (15 głosów za na 
22 radnych), wiceburmistrzem zaś 
wybrano Wiktora Wójcika. W skład 
zarządu weszło czterech radnych: 
Tadeusz Chrzanowski, Jerzy Gło-
wacz, Józef Nowakowski i Zbig-
niew Pokrzywnicki. 

 
2002-2006 
27 października 2002 roku wy-

bory samorządowe przebiegały 
według poważnie zmodyfikowanej 
ordynacji. Pierwszy raz wybierano 
burmistrza bezpośrednio.  

 

Zmniejszono też liczbę radnych - 
w przypadku gminy Olsztynek z 22 
do 15 osób. Zlikwidowano zarząd 
rady miejskiej i zwiększono zakres 
władzy burmistrza. W szranki wy-
borcze stanęło 6 osób: Dariusz Dłu-
gowski, Teresa Smirnow, Mirosław 

COŚ Z HISTORII

Piotr Panasiuk  I sekretarz  
Komitetu Miejsko - Gminnego 
PZPR (1973-1981) i przewodni-
czący rady narodowej miasta  
i gminy (1978-1984)

Jerzy Tytz. Ostatni Naczelnik 
Miasta i Gminy w 1990 roku. 
Burmistrz miasta i gminy  
w latach 1990-1998

Zbigniew Wasieczko burmistrz 
miasta i gminy (1998-2002)

Wiktor Wójcik  zastępca  
burmistrza  (1998-2002)

Mirosław Stegienko burmistrz 
Olsztynka w latach 2002-2010 
oraz obecnie od 2018 r.
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Stegienko, Zbigniew Wasieczko, 
Wiktor Wójcik i Stanisława Ziątek. 
Frekwencja wyborcza wyniosła 
46% na 10159 uprawnionych.  

Największą liczbę mandatów zdo-
był Komitet Wyborczy „Nasza Gmi-
na” – Bogumił Kuźniewski, Ka- 
zimierz Gąsiorowski, Ryszard Pod-
liński, Janusz Jeznach, Janusz Pod-
lewski, Janusz i Beata  Andrysiak. 
Komitet Wyborczy „Nasze Miasto-
Nasza Gmina” zdobył 5 mandatów 
– Alicja Woźnicka, Hanna Domań-
ska-Kogut, Jerzy Głowacz, Zbig-
niew Wasieczko i Stanisława Nie- 
choda.  

Komitet Wyborczy Społeczne To-
warzystwo Samorządowe wprowa-
dził trójkę radnych: Wiktor Wójcik, 
Irena Pisarewicz i Andrzej Salwin. 
Z ramienia Koalicyjnego KW SLD-
UP mandat zdobył Stanisław Stolar-
czyk. Całkowitą klęskę poniósł 
Komitet Wyborczy „Czas”, który 
nie uzyskał żadnego mandatu, mi-
mo zaangażowania ogromnych sił  
i środków w kampanię.  

W pierwszej turze nie wybrano 
burmistrza i musiało dojść do do-
grywki. W drugiej zdecydowane 
zwycięstwo odniósł Mirosław Ste-
gienko, na którego głosowało 2630 
wyborców (71,9%). Jego przeciw-
nik, Wiktor Wójcik, uzyskał 1029 
głosów. W tej kadencji funkcję  
przewodniczącego pełniła Hanna  
Domańska-Kogut, a na wiceprze- 
wodniczących wybrano Beatę An-
drysiak i Andrzeja Salwina. 

 
2006-2010 
Wybory 12 listopada 2006 roku 

poprzedziła bardzo ostra kampania, 
głównie trzech komitetów wybor-
czych: „Nasza Gmina Olsztynek”, 
„Godność-Wiarygodność” i „Nasze 
Miasto-Nasza Gmina”.  

Ostatecznie wyborcy, przy dość 
niskiej frekwencji (41,28%), już  
w pierwszej turze wybrali na stano-
wisko burmistrza Mirosława Ste-
gienko (54,7%). Jego konkurenci 
uzyskali znacznie mniej głosów - 
Artur Wrochna (29,94%), Zbigniew 
Wasieczko (15,31%). Komitet Wy-

borczy „Nasza Gmina Olsztynek” 
zdobył 9 mandatów: Bogumił Kuź-
niewski, Kazimierz Gąsiorowski, 
Ryszard Podliński, Jan Budziński, 
Wioletta Figielska, Beata Andry-
siak, Andrzej Salwin, Celina Wyrę-
bek, Krzysztof Kowalski. Komitet 
Wyborczy „Nasze Miasto-Nasza 
Gmina” wprowadził czterech rad-
nych: Alicja Woźnicka, Irena Pisa-
rewicz, Jerzy Głowacz, Zbigniew 
Wasieczko. Natomiast „Godność-
Wiarygodność” uzyskały tylko je-
den mandat: Leszek Argalski.  

Zwycięski Komitet przeforsował 
na przewodniczącego rady Jana Bu-
dzińskiego. Wiceprzewodniczącymi 
zostali: Irena Pisarewicz i Leszek 
Argalski. Nowe władze kontynuo-
wały poprzednią politykę nie wpro-
wadzając żadnych rewolucyjnych 
zmian w urzędzie miejskim Olsz-
tynka. 

 
2010-2014 
W 2010 roku, w kolejnych wybo-

rach samorządowych 21 listopada  
w szranki stanęły dwa komitety wy-
borcze: "Nasza Gmina Olsztynek"  
z Mirosławem Stegienko i "Gmina 
z Przyszłością" z Arturem Wrochną.  

Przy frekwencji 44,61% wygrał 
Artur Wrochna z przewagą 194 gło-
sów nad Mirosławem Stegienko. 
KWW "Nasza Gmina Olsztynek" 
wprowadził do Rady Miejskiej sied-
mioro radnych: Beata Andrysiak, 
Jan Budziński, Wioletta Figielska-
Korgul, Kazimierz Gąsiorowski, 
Krzysztof Kowalski, Janina Ry-
kowska, Marcin Wierszewski.  

Nowy burmistrz uzyskał też więk-
szość w radzie. Jego komitet zdobył 
osiem mandatów: Józef Nowakow-
ski, Robert Waraksa, Irena Pisare-
wicz, Jerzy Głowacz, Ryszard Orło- 
wski, Alicja Woźnicka, Andrzej 
Wojda, Andrzej Salwin. Przewodni-
czącym Rady Miejskiej został Jerzy 
Głowacz, wiceprzewodniczącymi – 
Irena Pisarewicz i Robert Waraksa. 

  
2014-2018 
16 listopada 2014 roku odbyły się 

kolejne wybory samorządowe. Na 
radnych kandydowało 65 osób  
z sześciu komitetów wyborczych: 
"Gmina z Przyszłością", "Nasza 
Gmina Olsztynek", "Sojusz Lewicy 
Demokratycznej", "Prawo i Spra-
wiedliwość", "Rada Młodszych"  
i KWW Józefa Nowakowskiego. Na 
stanowisko burmistrza wystarto-
wało trzech kandydatów: Artur 
Wrochna, Jerzy Tytz i Józef Nowa-
kowski. Zdecydowane zwycięstwo 
odniósł KWW "Gmina z Przyszło-
ścią", wprowadzając do rady aż 
dwanaścioro radnych: Beata Andry-
siak, Andrzej Argalski, Jerzy Gło-
wacz, Krzysztof Kowalski, Roman 
Lewandowski, Ryszard Orłowski, 
Irena Pisarewicz, Janina Rykowska, 
Andrzej Salwin, Robert Waraksa, 
Andrzej Wojda, Alicja Woźnicka. 
Komitet Wyborczy "Nasza Gmina 
Olsztynek" zdobył dwa mandaty: 
Kazimierz Gąsiorowski i Stefan 
Pieńkowski. Do rady weszła też 
Wiesława Filipkowska z KWW Jó-
zefa Nowakowskiego. O wyborze 
burmistrza zadecydowała druga 
tura. 30 listopada wygrał Artur 
Wrochna, pokonując Jerzego Tytza 
niewielką ilością ośmiu głosów.  
W kadencji 2014-2018 przewodni-
czącym Rady Miejskiej został An-
drzej Wojda, a wiceprzewodniczą- 
cymi - Andrzej Salwin i Irena Pisa-
rewicz. 

 2018 - obecnie 
W 2018 roku wybory samorzą-

dowe odbyły się 21 października. 
Do Rady Miejskiej swoich kandyda-
tów zgłosiło sześć komitetów wy-
borczych: KWW "Gmina z Przy- 
szłością", której lider, dotychcza-
sowy burmistrz Artur Wrochna, zre-
zygnował z kandydowania na rzecz 
Bogusława Kowalewskiego, piastu-
jącego funkcję wiceburmistrza, 
KWW "Nasza Gmina Olsztynek": 
Mirosław Stegienko, KWW "Gmina 
Olsztynek. Otwarci na Zmiany": Le-
szek Argalski, Prawo i Sprawiedli-
wość: Jerzy Witkowski, KWW 
"Zmieniamy Rzeczywistość": Wie-
sława Filipkowska i KWW "Ak-
tywni i Niezależni". 

Na stanowisko burmistrza kandy-
dowało pięcioro liderów: Bogusław 
Kowalewski, Mirosław Stegienko, 
Leszek Argalski, Jerzy Witkowski  
i Wiesława Filipkowska.  

W pierwszej turze nie wybrano 
burmistrza. 4 listopada, w drugiej 
turze wygrał Mirosław Stegienko, 
który pokonał Bogusława Kowa-
lewskiego 411 głosami. 

W skład Rady Miejskiej weszło 
dziewięciu kandydatów z KWW 
"Gmina z Przyszłością": Michał 
Grzeszczak, Roman Lewandowski, 
Robert Waraksa, Alicja Woźnicka, 
Irena Pisarewicz, Ryszard Orłowski, 
Andrzej Wojda, Krzysztof Kowalski 
i Andrzej Salwin. KWW "Nasza 
Gmina Olsztynek" uzyskał trzy 
mandaty: Robert Dumka, Ryszard 
Lachowicz i Stefan Pieńkowski, 
KWW "Aktywni i Niezależni" dwa 
mandaty: Jerzy Głowacz i Rafał 
Draszek, a KWW "Gmina Olszty-
nek. Otwarci na Zmiany" jeden 
mandat: Mariusz Zakrzewski. 

W kadencji 2018-2023 funkcję 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
sprawuje Andrzej Wojda, zaś wice-
przewodniczącymi zostali: Irena Pi-
sarewicz i Andrzej Salwin. 

 
�BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI 

Opracowano na podstawie „Kroniki 
Miasta Olsztynek” autorstwa  L. Hodyry

COŚ Z HISTORII

Stanisław Poluszczyk zastępca 
burmistrza (2002 - 2010)

Artur Wrochna burmistrz 
Olsztynka w latach 2010-2018

Krzysztof Wieczorek zastępca 
burmistrza w latach 2010-2017

Bogusław Kowalewski zastępca 
burmistrza (2017-2019)

Anna Luśna zastępca  
burmistrza od 2019 roku
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Piastując w latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego stulecia funkcję 
Burmistrza Miasta Olsztynka mia-
łem zaszczyt współpracować z Pa-
nią Rosemarie i z jej nieżyjącym już 
mężem, Herbertem. Dlatego też 
czuję się zobowiązany do przypo-
mnienia szczególnych inicjatyw   
i wybitnych zasług, którymi wpisała 
się w historię  naszej wspólnej, 
małej ojczyzny.     

  
Pani Rosemarie Trzaska urodziła 

się w przedwojennym Olsztynku, 
którego nazwa brzmiała wtedy Ho-
henstein. Tu się wychowała, prze-
żyła młodość i ukończyła  Behring- 
schule - elitarne gimnazjum miesz-
czące się w zamku. 

Po II wojnie światowej wielu Ma-
zurów, w ramach akcji przesiedleń-
czej, zmuszonych zostało do opu- 
szczenia ukochanej ziemi mazur-
skiej i osiedlenia się w nowej oj-
czyźnie. Doświadczenia i wspo- 
mnienia osób, które opuszczały oj-
czystą ziemię były dramatyczne. 
Jednak w sercach pozostawała mi-
łość i sentyment do swojej lokalnej 
ojczyzny. Tak też doświadczy- 
ło życie Panią Rosemarie, która  
w 1960 r., wraz z mężem Herbertem 
opuściła Olsztynek. Od 60 lat mie-
szka na stałe w nowej ojczyźnie lo-
kalnej, mieście Hamm-Rhynren. 
Przez cały ten czas, jej wypełnione 
wielkim uczuciem serce bije dla 
dwóch ojczyzn. 

 
23 kwietnia 2010 roku w Konsula-

cie Generalnym RP w Kolonii od-
była się uroczystość wręczenia Pani 
Rosemarie Trzaska Krzyża Kawa-
lerskiego Orderu Zasługi RP, przy-
znanego przez Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej Polskiej Pana Lecha Ka-
czyńskiego. To wyjątkowe odzna-

czenie wręczane jest tym polskim 
obywatelom na stałe mieszkającym 
za granicą, którzy swoją działalno-
ścią wnieśli wybitny wkład we 
współpracę międzynarodową mię-
dzy RP, a innymi państwami. 

W uroczystości uhonorowania 
byłej mieszkanki Olsztynka tak cen-
nym odznaczeniem brała udział za-
proszona delegacja samorządu  
z Olsztynka. 

Wyżej wymieniony order został 
przyznany Pani Rosemarie Trzaska 
za całokształt działalności w róż-
nych środowiskach na terenie Polski 
i Niemiec. Najbardziej znaczące jest 
nauczanie od ponad 40 lat języka 
polskiego w szkole wieczorowej dla 
dorosłych w mieście Hamm w Nie-
mczech. Udziela się również spo-
łecznie, będąc od kilkunastu lat 
kluczową i niezbędną postacią w ko-
ordynowaniu współpracy partner-
skiej między najstarszym polskim 
miastem - Kaliszem  i miastem 
Hamm. 

 Pani Rosemarie Trzaska potrafi łą-
czyć społeczności Polski i Niemiec 
we wspólnym działaniu, co w ra-
mach współpracy międzynarodowej 
przynosi dobro i korzyści dla pol-
skiej społeczności. 

Pani Rosemarie uczestniczyła rów-
nież aktywnie w wielu inicjatywach 
na rzecz jej ukochanego Olsztynka. 
Dzięki silnej woli, energii, konsek-
wencji i wytrwałości w dążeniu do 

wytyczonego sobie celu, dokonała 
niezwykłych rzeczy, często wyda-
wałoby się niemożliwych do osiąg-
nięcia.     

  Była inicjatorką i fundatorką tab-
licy pamiątkowej ku czci noblisty 
Emila von Behringa umieszczonej 
na budynku byłego gimnazjum,  
w którym noblista zdał maturę. 
Wspierała inicjatywę przywrócenia 
świetności gotyckim piwnicom 
zamkowym w Olsztynku. Pomagała 
w staraniach o uzyskanie dotacji  
z Fundacji Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej na budowę Szkoły Podsta-
wowej wraz z salą gimnastyczną  
w Waplewie. 

 
Jednak najbardziej spektakular-

nym przedsięwzięciem, a zarazem 
spełnieniem życiowego marzenia, 
było odnalezienie, sprowadzenie  
i umieszczenie dzwonu (odlanego  
w 1922 r. w Bochum-Westfalia) na 
zrekonstruowanej wieży byłego Ko-
ścioła Ewangelickiego, którego pa-
rafianką była przed wojną. Tę wie- 
loletnią batalię, charakteryzującą  jej 
upór, determinację i wiarę  postaram 
się opisać. 

Kiedy w czasie II Wojny Świato-
wej rozpoczęła się operacja wschod-
niopruska, żołnierze radzieccy  
z premedytacją zniszczyli zabudowę 
centrum miasta. Spalono i znisz-
czono również kościół ewangelicki. 
Z palącego się obelkowania runął na 

ziemię dzwon. Przez wiele lat ko-
ściół był stertą gruzu. Dopiero w la-
tach siedemdziesiątych kościół zo- 
stał odbudowany i adaptowany na 
salon wystawowy. Dzwon przenie-
siono w pobliże parafii ewangelic-
kiej. Po kilku latach został on  
w tajemnicy wywieziony w niezna-
nym kierunku. Pani Rosemarie 
Trzaska podjęła się jednej z misji 
swojego życia: sprowadzenia dzwo-
nu na jego pierwotne miejsce. 
Mieszkając w Hamm wszystkie 
swoje urlopy poświęciła na poszuki-
wania w Polsce dzwonu, którego 
wędrówka prowadziła przez War-
szawę, Wąbrzeźno do Torunia. Od-
zyskany dzwon Pani Rosemarie 
sprowadziła do Olsztynka, wykupu-
jąc go od Księży Jezuitów w Toru-
niu za pieniądze własne i przyjaciół. 
Tymczasowo zawisł on na konstruk-
cji w Skansenie. Ze względu na brak 
środków finansowych wydawało się 
prawie niemożliwością odbudowa-
nie kopuły wieży. Pani Rosemarie 
rozpoczęła zbiórkę pieniędzy wśród 
dawnych mieszkańców miasta  
i przyjaciół. Jednocześnie, w ramach 
Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka, 
powołaliśmy do życia Społeczny 
Komitet Zbiórki Publicznej Rewa-
loryzacji Wieży dawnego Kościoła 
Ewangelickiego. 

Po wielu staraniach zebraliśmy 
wystarczające fundusze na projekt  
i budowę. Większość, bo 75% po-
zyskaliśmy z Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej. Zadania rekon- 
strukcji wieży i umieszczenia pod 
kopułą dzwonu podjął się  przedsię-
biorca z Makrut, nie żyjący już dzi-
siaj, Pan Roman Kraskowski, który 
całkowicie oddał się tej sprawie. 
Dzięki łańcuchowi ludzi dobrej woli 
spiętemu przez Panią Rosemarie, po 
50 latach tułaczki, wrócił na swoje 
historyczne miejsce pod kopułą zre-
konstruowanej wieży. Dzwon, który 
ze swojego serca wydał doniosłe 
dźwięki łączące przeszłość z przy-
szłością.  Stało się to 18 maja 1997 
roku, w dniu obchodów jubileuszu 
100-lecia Ochotniczej Straży Poża-
rnej w Olsztynku, na którą to uro-
czystość przyjechała też delegacja 
strażaków z Hamm. Dopełnieniem 
było zainstalowanie automatycz-
nego mechanizmu uruchamiającego 
dzwon, który również sfinansowała 
Pani Rosemarie. Od 16 sierpnia 
1997 roku jednostajnie odmierzając 
czas, codziennie w samo południe 
dzwon obwieszcza biciem serca 
swoją obecność na wieży. Jego 
dźwięk wpisał się w pejzaż miasta, 
będąc jednocześnie atrakcją tury-
styczną Olsztynka.                c.d. ► 

90 LAT PANI ROSEMARIE TRZASKA
5 maja 2020 roku 
Pani Rosemarie 
Trzaska, mieszkająca 
w Hamm-Rhynren, 
dawna mieszkanka 
Olsztynka obchodziła 
90 urodziny. W tym 
dniu Szanowna  
Jubilatka cieszyła się 
z serdecznych życzeń 
otrzymanych od licz-
nych, pamiętających 
o niej przyjaciół  
z Polski.

Pani Rosemarie Trzaska po wręczeniu Krzyża Kawalerskiego  
Orderu Zasługi RP (23.04.2010 r.) fot. archiwum prywatne 
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W 1998 roku, realizując kolejne 
wyzwanie, przy pomocy męża Her-
berta zorganizowała wystawę „Ho-
henstein damals - Olsztynek dziś”, 
pokazując jak można budować po-
jednanie i zbliżenie narodów pol-
skiego i niemieckiego w oparciu  
o wspólne dziedzictwo historyczno-
kulturowe. Za swoje zasługi dla 
miasta i działalność dla regionu 

otrzymała tytuły: „Zasłużony dla 
Warmii i Mazur” oraz w 1999 roku 
„Zasłużony dla Olsztynka”.           

Cieszymy się z możliwości dziele-
nia się Olsztynkiem, jak wspólnym 
domem rodzinnym, do którego 
garną się wszyscy, których serca biją 
wspólnym rytmem i mocniej koła-
czą na myśl służenia ukochanemu 
miastu. 

Pani Rosemarie kocha Olsztynek  
i jest emocjonalnie związana ze 
swoim miastem, do którego nieu-
stannie powraca myślami. Ogrom-
nie tęskni za swoją pierwszą, małą 
Ojczyzną. Chciałaby odwiedzić 
Olsztynek, ale nie pozwala jej na to 
stan zdrowia. 

My, współcześni mieszkańcy,  
jesteśmy winni Pani Rosemarie 

Trzaska wdzięczność i podziękowa-
nie za jej  cenne inicjatywy, pracę  
i wkład w budowanie świetności na-
szego miasta - Olsztynka.  

 
Z okazji Jubileuszu życzymy dużo 

zdrowia i długich lat życia. 
 

 �JERZY TYTZ

Od 23 października 2000 
roku w naszej szkole funk-
cjonowało Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Gim-
nazjum w Olsztynku PRO 
GIMNAZJUM. Pierwszym 
prezesem został pan Mie-
czysław Chrzanowski. Dy-
rektor gimnazjum, pani Ire- 
na Jędruszewska, pełniła 
funkcję wiceprezesa, skarb-
nikiem została pani Julia 
Kluczkowska, a sekretarzem 
pani Jolanta Ślizewska. 
Pierwszy skład, jako czło-
nek dopełnił pan Mirosław 
Obrębski. W kolejnych la-
tach funkcję prezesa spra-
wowały panie: Wiesława 
Pieńkowska oraz Anna Piot-
rowska, a obecnie pełni ją 
pani Małgorzata Przybu-
łowska.  

W pierwszych latach 
działalności stowarzyszenia 
skupiono się przede wszyst-
kim na podjęciu działań 
zmierzających do poprawy 
warunków lokalowych gim-
nazjum poprzez jego roz-
budowę i budowę hali 
sportowej. Nawiązano m.in. 
współpracę z przedstawicie-
lami Stowarzyszenia do Pie-
lęgnowania Dóbr Kultury 
Niemieckiej im. Emila von 
Behringa  w Olsztynku oraz 

Stowarzyszenia Mieszkań-
ców Byłego Powiatu Ostró-
dzkiego w Osterode, a za ich 
pośrednictwem z Zakładami 
Behringa. Jej celem było 
uzyskanie środków finanso-
wych i pomocy materialnej 
na rzecz wyposażenia gim-
nazjum, a w szczególności 
Centrum Nauk Biologiczno 
– Chemicznych, które nosiło 
imię laureata pierwszej  
Nagrody Nobla w dziedzi-
nie fizjologii i medycyny  
w 1901 r. 

W ciągu kilkunastu lat 
działalności stowarzyszenie 
przystąpiło do realizacji pro-
jektów i programów, m.in. 
Wypoczywam i poznaję, 
Teatr dobry na wszystko, 
Szkoła pod żaglami, Szkoła 
od kuchni, Kawiarenka in-
ternetowa, Dni Europy czy 
Zwiad ekologiczny. Sto- 
warzyszenie podejmowało 
również działania na rzecz 
integracji społeczności lo-
kalnej poprzez organizację 
imprez kulturalno-rekrea-
cyjnych: Dni Otwarte Gim-
nazjum czy Dni Rodziny. 
Dzięki środkom pozyska-
nym na realizację tych pro-
jektów, udało się m.in. 
doposażyć salę widowi-
skową (zakupiono mikro-

fony, reflektory, kurtynę, 
stroje), gdzie społeczność 
uczniowska oraz miesz-
kańcy Olsztynka mogą obej-
rzeć spektakle teatralne. 
Zdobyte fundusze pozwoliły 
również na organizację wy-
jazdów młodzieży do za-
przyjaźnionego miasta Bad 
Sachsa w Niemczech i Mej-
szagoły na Litwie.  

Obecnie stowarzyszenie 
z nową nazwą wspiera dzia-
łania Szkoły Podstawowej 
nr 1 imienia Noblistów Pol-
skich w Olsztynku i wspo-
maga rozwój społeczny  
i indywidualny naszych 
uczniów i z pewnością uczy 
zachowań i postaw prospo-
łecznych oraz kształtuje ak-
tywność i samodzielność 
wśród naszych wychowan-
ków.  

Kolejną ważną organiza-
cją pozarządową jest rów-
nież Uczniowski Klub 
Sportowy „Olimpijczyk”, 
który został założony w 
marcu 2002 roku i funkcjo-
nuje do dziś. W bieżącym 
roku klub obchodzi już 
osiemnaste urodziny. W cią-
gu tych wielu lat istnienia 
klubu realizowano zajęcia  
w sekcjach piłki nożnej 
dziewcząt i chłopców, piłki 

siatkowej dziewcząt i chłop-
ców, koszykówki dziewcząt 
i chłopców, tańca cheerlea-
ders oraz wyjazdy tury-
styczne. Umożliwiło to mło- 
dzieży wszechstronny roz-
wój fizyczny, podnoszenie 
własnych umiejętności, roz-
wijanie talentów sporto-
wych. Zapewniło też zorga- 
nizowanie czasu wolnego, 
zapobieganie niewłaściwym 
postawom społecznym po-
przez udział w zajęciach 
sportowych i różnego ro-
dzaju turniejach oraz zawo-
dach.  

Z ramienia klubu nau-
czyciele wychowania fi-
zycznego opracowali wiele 
programów o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym, 
złożono wiele wniosków  
o dofinansowanie różnych 
zadań, m.in. turniejów, raj-
dów, wypoczynku letniego  
i zimowego, prowadzenia 
zajęć w sekcjach klubu itp.  
W trakcie dotychczasowej 
działalności w ramach UKS 
złożono ponad 120 wnios-
ków, w tym: do Minister-
stwa Sportu, Kuratorium 
Oświaty w Olsztynie, Samo-
rządu Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, Miej- 
skiego Ośrodka Pomocy 

Tematyka niniejszego numeru, która jest poświęcona historii kształtowania 
się lokalnego samorządu skłoniła mnie do refleksji. Zastanawiałam się nad 
tym, jak ważne jest zaszczepianie aktywnych postaw, które sprzyjają 
podejmowaniu inicjatyw oraz jak wiele pozytywnych, ciekawych i ważnych 
akcji mogliśmy podjąć dzięki istnieniu organizacji pozarządowych. To one 
przecież wspaniale wspierają rozwój naszej szkoły, okolicy, naszego miasta, 
czy gminy. W naszej placówce uczniowie od najmłodszych lat uczą się 
rozwijać kompetencje społeczne i korzystają z działań, które są realizowane 
dzięki wsparciu dwóch niezwykle ważnych struktur, które pomagały 
rozwijać działalność gimnazjum, a od kilku lat już funkcjonowanie Szkoły 
Podstawowej nr 1 imienia Noblistów Polskich w Olsztynku. 

Organizacje pozarządowe stanowią istotny element systemu świadczenia 
usług społecznych. […] Są one predysponowane do roli dostawcy dóbr  

zbiorowych dzięki swojej innowacyjności, elastyczności i zaangażowaniu. 
 Zbigniew Kreft 

MAŁGORZATA ZAPADKA 

MŁODZI MAJĄ GŁOS
Społecznej w Olsztynku 
oraz Urzędu Miasta w Olsz-
tynku. Łącznie nauczyciele 
wychowania fizycznego po-
zyskali około 300 tys. zło-
tych na realizację zadań  
i wzbogacenie bazy sporto-
wej szkoły. Dzięki otrzyma-
nemu dofinansowaniu uzy- 
skano fundusze na zakup 
sprzętu sportowego, organi-
zację turniejów, rozgrywek 
szkolnych, zakup nagród, 
organizację rajdów, wycie-
czek. UKS „Olimpijczyk” 
systematycznie współpra-
cuje z innymi klubami, 
szkołami i instytucjami z te-
renu miasta i gminy Olsz-
tynek, powiatu i woje- 
wództwa, a także ze Szkol-
nym Związkiem Sporto-
wym w Olsztynie, federa- 
cjami sportu i wojewódz-
kimi związkami sporto-
wymi.  

 
Te dwie organizacje two-

rzą aktywni ludzie, społecz-
nicy, których postawy sta- 
nowią wzory do naśladowa-
nia.  Uczniowie, dzięki dzia-
łaniom  tych struktur poza- 
rządowych, mogą uczyć się 
w lepszych i nowocześniej-
szych warunkach, korzystać 
z atrakcyjnych zajęć sporto-
wych, artystycznych czy tu-
rystyczno-krajoznawczych. 
Przede wszystkim jednak 
młode pokolenie jest  w sta-
nie zobaczyć efekty pracy  
członków tych organizacji  
i dzięki tej obserwacji zrozu-
mieć, że  działanie i aktyw-
ność to coś, co warto naśla- 
dować. A przecież już  wy-
bitny  polski mąż stanu, het-
man koronny i doradca 
królów  Zygmunta Augusta 
oraz Stefana Batorego – Jan 
Zamoyski  stwierdził, że 
takie będą Rzeczypospolite, 
jakie ich młodzieży chowa-
nie.  

 �PIOTR PODHAJNY 
MAŁGORZATA  

PRZYBUŁOWSKA 
MAŁGORZATA ZAPADKA 
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Swaderki (Szwaderki, 
niem. Schwedrich),  to nie-
wielka wieś położona przy 
trasie Olsztynek - Jed-
wabno, w odległości około 
10 km na wschód od 
Olsztynka, w otoczeniu du-
żych obszarów borów sos-
nowych i jezior. Pierwsza 
informacja o Swaderkach 
pochodzi z 1564 roku, kiedy 
to wieś zasiedlili osadnicy 
trudniący się bartnictwem, 
rybołówstwem oraz pra-
cami leśnymi. Przez wieś 
przepływa urokliwa rzeka 
Marózka (o łącznej długości 
45,22 km), będąca lewo-
brzeżnym dopływem Łyny. 
Wody tej niewielkiej rzecz-
ki już od zarania były wy-
korzystywane przez oko-
liczną ludność. Jednak do- 
piero pod koniec XIX 
wieku postanowiono wyko-
rzystać ją na większą skalę. 
Ogromnym nakładem pracy 
został zmieniony bieg rzeki 
Marózki, która wcześniej 
wypływała z jez. Maróz  
w dwóch kierunkach: jedna 
nitka odchodziła w kie-
runku jeziora Wysokiego, 
druga wypływała z jeziora 
w okolicach dzisiejszego 
pola namiotowego. Od-
pływy te  zostały zlikwido-
wane, a rzeka została skie-
rowana prostym odcinkiem 
długości około 1 km bez-
pośrednio do wioski Swa-
derki i dalej do jeziora Paw-
lik. Na północnym krańcu 
jez. Maróz, a na początku 
sztucznego kanału została 
wybudowana drewniana 
tama. Spiętrzenie wody wy-
korzystano między innymi 
do napędu nowego młyna  
i produkcji prądu. W po-
bliżu młyna powstała ho-
dowla ryb i wylęgarnia na-
rybku, której właścicielem 
był Paul Schwesig. 

 
Paul Schwesig był człon-

kiem zarządu wschodniop-
ruskiej spółdzielni rybac-
kiej, która wysyłała ryby do 
Europy Zachodniej w stanie 
żywym i przetworzonym. 
Ze stacji kolejowej w Olsz-

tynku transportowano ryby 
między innymi do Kró-
lewca i Berlina. Po kilku-
nastu latach działalności 
Schwesig stał się właścicie-
lem dwóch majątków ziem-
skich, młyna, tartaku, pie-
karni, kilkunastu sklepów  
w różnych miastach, elek-
trowni i wylęgarni w Swa-
derkach. Był dzierżawcą 
kilkunastu jezior w okoli-
cach Swaderek, w tym je-
ziora Maróz i Plusznego. 
Strategia w obszarze gospo-
darki rybackiej była nakie-
rowana na wprowadzanie 
ryb szlachetnych, tj. węgo-

rza, siei, sielawy, sandacza, 
szczupaka, lina. Paul Sch-
wesig opuścił Swaderki 
wraz z całą rodziną w stycz-
niu 1945 r. i osiedlił się  
w Kolonii, gdzie zmarł  
w 1963 r. Główny budynek 
obecnego Gospodarstwa 
Rybnego wybudowała ro-
dzina Sadowskich w 1903 
roku, w tym pastor ewange-
licki z Kurek – Julius Sa-
dowski. Dzisiaj znajduje się 
tutaj biuro Gospodarstwa 
Rybackiego Swaderki.  

Podczas I wojny świato-
wej Swaderki znalazły się 
w centrum bitwy pod Tan-

nenbergiem. Przez wioskę 
w sierpniu 1914 roku prze-
dzierali się żołnierze rosyj-
skiej armii generała Samso-
nowa. W wyniku działań 
wojennych w wiosce spło-
nęło 25 budynków, w tym 
9 budynków mieszkalnych.  

Historycy tak opisują te 
wydarzenia: 

 
„Rankiem 29 sierpnia od-

działy niemieckie (37 Dy-
wizja Piechoty, Landwehra 
z 2 DP gen. Goltza) wsparte 
ogniem artylerii zdobyły 
Mierki. Rosjanie dzielnie 
bronili przesmyku koło Ko-

łatka (pomiędzy jez. Plusz-
ne i Staw - przyp. aut.). Ro-
syjskie armaty ogniem na 
wprost rozbijały kolejne 
ataki niemieckie. Około go-
dziny 10.30 artyleria nie-
miecka w sile 66 dział  
lekkich i 16 haubic 150 mm 
otworzyła zmasowany 
ogień na Kołatek. Rosjanie 
rozbiegli się na wszystkie 
strony. Niemcy precyzyjnie 
wstrzelali się w samą drogę. 
Po ostrzale do ataku ruszyły 
oddziały Landwehry łamiąc 
obronę rosyjską. Znaczne 
siły rosyjskie z pułków  
sofijskiego, możajskiego  
i zwienigrodzkiego prze-
darły się i ruszyły w kie-
runku Swaderek. Ponad 
osiem tysięcy żołnierzy 
poddało się, w tym niemal 
cały kaszyrski pułk pie-
choty. Setki zginęło lub po-
topiło się w wodach jezior." 

 
Za rosyjskimi oddziałami, 

którym udało się przejść 
przez „Rosyjską pułapkę” 
ruszyły oddziały niemiec-
kie. W pobliżu Swaderek 
doszło do potyczki pomię-
dzy XIII Korpusem gen. 
Klujewa, a podążającymi 
ich śladem, oddziałami nie-
mieckimi.  Pozostałością po 
tamtych wydarzeniach jest 
zaniedbany cmentarz wo-
jenny, na którym pocho-
wano 32 żołnierzy armii 
niemieckiej i 28 żołnierzy 
armii rosyjskiej, poległych 
w walkach. 

 
Wiktor Knercer w swojej 

książce "Cmentarze wo-
jenne z okresu I wojny 
światowej w województwie 
olsztyńskim" tak opisuje ten 
cmentarz: 

"Usytuowany w lesie, 
około 800 m od szosy  
z Olsztynka w kierunku po-
łudniowym, po wschodniej 
stronie drogi leśnej prowa-
dzącej w kierunku leśni-
czówki. Założony na planie 
prostokąta o wymiarach 
13,80 x 19,20 m. Mogiły 
usytuowane we wgłębieniu, 
w dwóch rzędach, po czte-
ry; otoczone krawężnikiem 
z kamieni polnych, na każ-
dej pierwotnie drewniane 
krzyże: łacińskie na grobach 
niemieckich i prawosławne 
na grobach rosyjskich. Pier-
wotnie ogrodzony niskim 
płotkiem z siatki, wzdłuż  
linii granicy obsadzony 

OLSZTYNEK I OKOLICE

WĘDRÓWKI Z HISTORIĄ 
– Swaderki i ślad Wielkiej Wojny

Plan Swaderek przed 1945 r. z zaznaczonym cmentarzem
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świerkami. Pochowanych 
jest tu 32 żołnierzy armii 
niemieckiej (w tym 7 nie-
znanych z Res. Inf. R. 2 
oraz 7 nieznanych z Res. 
Inf. R. 9) i 28 żołnierzy ar-
mii rosyjskiej, poległych  
w walkach toczących się tu 
29 sierpnia 1914 r. Stan za-
chowania zły, układ prze-
strzenny zatarty. Brak ogro-
dzenia, części nasadzeń 
granicznych oraz krzyży na 
mogiłach. Cmentarz zaroś-
nięty." 

 
W chwili obecnej stan 

techniczny cmentarza jest 
fatalny i zgodny z opisem 
W. Knercera. Dlatego też na 
początku zeszłego roku, 
wspólnie z Towarzystwem 
Przyjaciół Olsztynka, zaini-

cjowaliśmy akcję odbu-
dowy tego zabytkowego 
cmentarza. Został on wpi-

sany do rejestru zabytków 
pod nr A-3534 w dniu 1993-
06-16. Pomysł na odbu-

dowę cmentarza spotkał się 
z życzliwą aprobatą Pana 
Dariusza Krzyżanowskiego, 
Nadleśniczego Nadleśni-
ctwa Olsztynek, na terenie 
którego położona jest ne-
kropolia. Uzyskane poz- 
wolenia z Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków 
w Olsztynie oraz  Urzędu 
Wojewódzkiego w Olszty-
nie pozwolą na realizację 
założeń projektowych.  

W ich skład wchodzi mię-
dzy innymi: usunięcie zbęd-
nej roślinności, usypanie 
nowych mogił i ustawienie 

krzyży, budowa krawężnika 
i obłożenie mogił polnymi 
kamieniami, budowa no-
wego ogrodzenia oraz usta-
wienie przy cmentarzu tab-
licy informacyjnej. 

 
Projekt jest otwarty dla 

wszystkich, więc chętni do 
pomocy są mile widziani. 
W chwili obecnej swój 
udział zgłosiło już kilku-
nastu wolontariuszy, a także 
przedsiębiorcy z Olsztynka 
i okolic, którzy zaoferowali 
swoje wsparcie finansowe 
lub materiałowe.  Jeżeli ktoś 
chciałby przyłączyć się do 
projektu w formie wolonta-
riatu lub w inny sposób 
wesprzeć akcję proszę  
o kontakt przez redakcję 
„ALBO” lub profil autora 
na Facebooku. 

 
�ADAM NAWACKI 

Opracowano na podstawie:  
B. Kuźniewski, „Tannenberg 

1914 według Sołżenicyna” (cz.2) 
- ALBO nr 10/2013 (209); 

W. Knercer, „Cmentarze wojenne 
z okresu I wojny światowej  

w województwie olsztyńskim” 
https://szwaderki.pl/ 

https://pl.wikipedia.org 
http://www.debata.olsztyn.pl 

https://ssh.apsl.edu.pl/baza/wy-
dawn/ssh021/79-112.pdf 

www.bildarchiv-ostpreussen.de 

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Olsztynku, jako jed-
nostka nie bojąca się wyzwań  
i wychodząca naprzeciw potrzebom 
swoich podopiecznych, a także spo-
łeczności lokalnej, od wielu lat  an-
gażuje się w realizację różnego 
rodzaju projektów, programów pro-
filaktycznych oraz lokalnych inicja-
tyw. Podejmując współpracę z par- 
tnerami regionalnymi, jak i zagra-
nicznymi, ma możliwość dotarcia 
do jak największego grona odbior-
ców i wspierania ich w przezwycię-
żaniu różnych trudności. W roku 
2020 r. przewidziana jest realizacja 
następujących zadań: 

 
• IX edycja programu postrehabi-

litacyjnego dla osób po ukończo-
nym podstawowym programie 
leczenia uzależnienia ,,Inwesty-
cja w przyszłość”. Realizacja  
w partnerstwie z Agendą Minis-
terstwa Zdrowia - Krajowym 
Biurem ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii w Warszawie oraz 

Stowarzyszeniem Wspierania 
Działań na Rzecz Osób Po- 
trzebujących Pomocy DROGA  
w Olsztynku .  

• autorski program profilaktyki 
uniwersalnej w zakresie zapobie-
gania narkomanii dla uczniów 
Gminy Olsztynek. Średnio  
w każdym roku programem obej-
mowano 750-900 uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawo-
wych Gminy Olsztynek.  
Program realizowany w partner-
stwie z pracownikami szkół oraz 
funkcjonariuszami policji. 

• program działania Punktów Kon-
sultacyjnych (prawniczego, psy-
choterapeutycznego, psycholo- 
gicznego) w partnerstwie ze Sto-
warzyszeniem Wspierania Dzia-
łań na Rzecz Osób Potrze- 
bujących Pomocy DROGA  
w Olsztynku. 
Średnio w roku z konsultacji spe-
cjalistycznych korzysta 700-900 
osób. 

• program „Nowa droga - nowe 

szanse”. Program aktywizacji 
usług lokalnych dla mieszkań-
ców gminy Olsztynek”. Przewi-
dziany jest on dla grupy 80 osób 
(40 osób dorosłych i 40 dzieci). 
Realizacja w partnerstwie ze Sto-
warzyszeniem Wspierania Dzia-
łań na Rzecz Osób Potrzebu- 
jących Pomocy DROGA w Olsz-
tynku oraz Stowarzyszeniem 
Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych i Inicjatyw Oby-
watelskich w Morągu. 

• Rządowy Program Wieloletni 
SENIOR+ na lata 2015-2020. 
Program obejmuje średnio około 
50 osób w wieku senioralnym  
i realizowany jest w Domu 
Dziennego Pobytu w MOPS  
w Olsztynku. 

• program korekcyjno-edukacyjny 
dla osób stosujących przemoc  
w rodzinie. Realizacja w partner-
stwie z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Olsztynie. 

• czwarta edycja programu tera-
peutyczno-psychologicznego dla 

osób stosujących przemoc w ro-
dzinie. Realizacja w partnerstwie 
z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Olsztynie 

• współpraca z Victim Support na 
Malcie w ramach projektu ,,Prze-
moc - droga donikąd”. Wypraco-
wanie programu wsparcia dla 
osób doświadczających prze-
mocy i stosujących przemoc”. 
Program realizowany w part- 
nerstwie ze Stowarzyszeniem 
Wspierania Działań na Rzecz 
Osób Potrzebujących Pomocy 
DROGA w Olsztynku. 

• Współpraca z Uniwersytetem Jy-
väskylä w Finlandii w celu wy-
miany doświadczeń w pracy  
z parami uwikłanymi w proble-
matykę przemocy. W ramach 
współpracy odbędzie się szkole-
nie dla osób pracujących w kli-
nicznym kontakcie z osobami 
doświadczającymi i stosującymi 
przemoc. Program realizowany 
w partnerstwie ze Stowarzysze-
niem Wspierania Działań na 
Rzecz Osób Potrzebujących Po-
mocy DROGA w Olsztynku. 

 
�K. RUBAS 

MOPS - „PO GODZINACH”

Swaderki - zniszczenia wojenne z sierpnia 1914 r

Tu jest cmentarz!       Stary krzyż
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W nawiązaniu do rozmowy telefo-
nicznej, przeprowadzonej już jakiś 
czas temu z Bogumiłem Kuźniew-
skim autorem artykułu pt. „Historia 
jednego zdjęcia”, dotyczącej osób, 
które ukazane były na zdjęciu za-
mieszczonym w czasopiśmie ALBO 
Olsztynek, pragnę ustosunkować się 
do opisu danych, dotyczących mo-
jego taty Eugeniusza Bielańskiego. 
Nie wszystkie dane są prawdziwe, 
dlatego czuję się w obowiązku do-
konać sprostowania. 

 
Mój tato nie pochodził z Wi-

leńszczyzny – był rodowitym 
Lwowiakiem, urodził się i spędził 
dzieciństwo we Lwowie. Poznał 
mamę, która pochodziła z Żółkwi, 
miejscowości oddalonej o kilkana-
ście kilometrów od Lwowa i tam 
wzięli ślub. Tato skończył szkołę 
średnią, miał zaliczoną maturę, co 
jak na ówczesne czasy było dużym 
osiągnięciem. 

Zawodowo tato związał się z pracą 
na kolei, gdzie przed wojną i w cza-
sie wojny pracował jako kolejarz – 
w charakterze dyżurnego ruchu,  
a także zawiadowcy stacji. Począt-
kowo pracował w Żółkwi, później  
w kilku stacjach kolejowych na Wo-
łyniu, między innymi w  miejscowo-
ści Równe i tam w 1932 roku 
urodziła się moja siostra Wiesława. 
W czasie wojny tato był przerzu-
cany na różne odcinki służby kole-
jowej – kolejarze byli potrzebni do 
pracy, dlatego taty nie wzięli do 
wojska. 

Tuż przed zakończeniem wojny, 
gdy już było wiadomo, że Polska 
otrzyma tzw. Ziemie Odzyskane, 
prowadzony był nabór między in-
nymi ludzi, fachowców, w tym od 
kolejnictwa i w taki sposób tato tra-
fił do Olsztyna. Początkowo poje-
chał sam, był to 1945 rok, mama 
była ze mną w ciąży i przejściowo 
zamieszkała u brata ojca w Dębicy, 
gdzie ja się urodziłem – dokładnie 8 
lipca 1945 roku. W tym czasie tato 
rozpoczął pracę w Olsztynie w Dy-
rekcji Kolei Państwowej jako urzęd-
nik. Mieszkanie natomiast otrzymał 
w Olsztynku. Było dużo wolnych 
mieszkań po wyjeżdżających Nie-
mcach. Nie wiem dlaczego tato za-
mieszkał w Olsztynku a nie w Olsz- 
tynie, gdzie pracował. 

Musiał przez to dojeżdżać pocią-
giem do pracy ale widocznie tak mu 
pasowało. 

Pod koniec sierpnia 1945 roku,  
a więc gdy miałem 6 tygodni, mama 
wraz córką i synkiem  (czyli ze mną) 
przyjechała do taty i zamieszka-
liśmy w Olsztynku, przy ulicy Mic-
kiewicza 6 (obecnie Mickiewicza 
12). 

Zaczęliśmy normalne życie  - tato 
dojeżdżał do pracy do Olsztyna – 
zresztą jak wielu mieszkańców 
Olsztynka, siostra Wiesława uczy- 
ła się w Liceum Pedagogicznym  
w Olsztynie i mieszkała w interna-
cie, mama prowadziła dom. 

Dramat rodziny rozpoczął się na 
początku 1950 roku, a konkretnie  
w dniu 3 kwietnia 1950 roku, kiedy 
to wieczorową porą odwiedziło 
nasze mieszkanie trzech smutnych 
panów w skórzanych płaszczach, 
przedstawili prokuratorski nakaz re-
wizji i przez kilka godzin przeszuki-
wali nasze mieszkanie od piwnicy, 
aż po strych i oczywiście nic nie 
znaleźli. Na ciągłe pytania taty  
i mamy o co chodzi - około północy 
(po zakończeniu rewizji) oświad-
czyli że to chyba jakaś pomyłka  
i niech tata pojedzie z nimi, to się 
wszystko wyjaśni. Na pytanie czy 
musi brać jakieś swoje rzeczy odpo-

wiedzieli, że nie ma takiej potrzeby, 
bo wróci tato do pracy, jak w każdy 
normalny dzień. 

Gdy pojechali to od tego momentu 
słuch po tacie zaginął. Nikt nie po-
trafił powiedzieć co się stało, czy 
tata żyje i gdzie przebywa. Moja 
mama i siostra objeździły wszystkie 
możliwe urzędy i instytucje – bez 
rezultatu. 

Dopiero po  półtora miesiąca, gdy 
już myśleliśmy, że tato nie żyje , 
mama jakimś cudem dowiedziała 
się, że tato przebywa w areszcie  
w Olsztynie, jak to określono „na 
śledztwie”. 

W czasie tego „śledztwa” był tor-
turowany, stracił zęby. Po około  
3 miesiącach mama otrzymała ofi-
cjalną wiadomość, że tato będzie są-
dzony przez Sąd Wojskowy, przy 
drzwiach zamkniętych, ale może 
wynająć adwokata do obrony.  

Tylko, że adwokaci bali się przyj-
mować takie sprawy, mówili że to 
nie ma żadnego sensu, a jak któryś 
się zgodził, to zażądał takie pienią-
dze, których oczywiście nikt z ro-
dziny nie posiadał. 

W międzyczasie moja siostra zmu-
szona była przerwać naukę w li-
ceum i podjąć pracę w szkole  
w Olsztynku (kiedyś było tak mało 
nauczycieli, że przyjmowano z nie-
pełnym wykształceniem). Siostra 
musiała pójść do pracy, bo nie mie-
liśmy z czego żyć. 

Jako pięcioletnie dziecko dokład-
nie zapamiętałem i tą rewizję w na-
szym domu i szczególnie dzień 
rozprawy ojca jak staliśmy z mamą 
i siostrą na schodach i prowadzili 
ojca w kajdankach na salę rozpraw 
– tato chciał mnie objąć i przytulić, 
a strażnik popchnął tatę krzycząc: 
„przechodzić, przechodzić”, tato 
miał łzy w oczach – takich rzeczy 

nie zapomina się do końca życia. 
Rozprawa trwała około godziny – 
myśmy cały czas stali na schodach 
– jak tatę prowadzili z powrotem to 
zdołał powiedzieć, że dostał 5 lat, 
nie zdążył  powiedzieć za co. 

Ja już jako prawnik dotarłem do 
protokołu z tej rozprawy i okazało 
się, że tato wraz kolegą, z którym 
razem pracował, wracali z podróży 
służbowej z Katowic pociągiem. 
Mieli jakiś alkohol i ten kolega 
(okazało się, że był donosicielem 
UB) nawiązał do tematu Katynia 
twierdząc, że Niemcy wymordowali 
tylu polskich oficerów, na co tato 
mój się oburzył, że wcale nie Niem-
cy, a Sowieci, gdyż tato wie dosko-
nale bo tam niedaleko pracował. 
Tato nie przyznawał się do tego, że 
tak powiedział ale było podstawio-
nych dwóch świadków (tato ich  
w ogóle nie znał), którzy potwier-
dzili przed sądem, że taka rozmowa 
miała miejsce, a oni byli jej świad-
kami. 

Ja, nazwiska tych ludzi znałem 
(teraz już nie żyją). Chciałem wystą-
pić przeciwko nim, ale tato sobie 
tego nie życzył. 

Po wyroku tatę początkowo osa-
dzono w więzieniu w Barczewie,  
a następnie po kilku miesiącach osa-
dzono go w obozie pracy w Warsza-
wie na Służewcu, gdzie pracował 
jako cieśla (nie wiem gdzie się tej 
ciesielki nauczył). Było to korzystne 
o tyle, że dzień pracy w takim  obo-
zie liczono za półtora dnia. Z drugiej 
strony praca była ciężka, a więźnio-
wie nie mieli zimowych ubrań 
ochronnych, szczególnie rękawic  
i ciepłych skarpet. Pamiętam jak 
mama robiła na drutach z grubej 
wełny rękawice i skarpetki dla taty. 
I tak jednak ręce i nogi sobie pood-
mrażał. 

 
W tym miejscu chciałem z całą 

mocą oświadczyć, że moja mama 
nigdy nie związała się z innym 
mężczyzną, była swojemu mężowi 
wierną, starała się mu pomagać ile 
tylko mogła, cały czas prowadziła 
dom, opiekowała się dziećmi. 

Takie sprostowanie jestem swojej 
mamie winny i czynię to dla spo-
koju swojego sumienia i dobrej pa-
mięci Mamy. 

Na początku pobytu taty w więzie-
niu jacyś prominentni władcy  
w Olsztynku chcieli nas wyrzucić  
z mieszkania (zajmowaliśmy parter 
budynku gdzie były cztery pokoje, 
kuchnia, łazienka, pod spodem był 
garaż, mieszkanie posiadało cen-
tralne ogrzewanie, ogród i sad. 

Poprzednim właścicielem miesz-
kania był dentysta, bo został po nim 
gabinet. W zamian za takie mieszka-
nie chciano nam dać lokal na uboczu 
z jednym pokojem kuchnią i ubika-
cją. 

   LIST  
do redakcji

Sprostowanie dotyczące artykułu „Historia  
jednego zdjęcia” z ALBO nr 1 (262) / 2020. 
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Wzywano mamę kilkakrotnie do prze-
prowadzki, ale mama odmawiała, to przy-
jechali samochodem ciężarowym wy- 
wieźć meble i wszystko inne. Tej sceny, 
która nastąpiła też nie zapomnę do końca 
życia. Jak oni – jacyś robotnicy stali  
w przedpokoju to mama złapała mnie za 
kołnierz, miała w ręku siekierę i powie-
działa, że jak nas ruszą to ona temu 
dziecku głowę rozwali. Ludzie ci prze-
straszyli się i powiedzieli że odjadą „bo ta 
wariatka jeszcze dziecku krzywdę zrobi”. 
Odjechali i więcej nas nie próbowano wy-
rzucić z tego lokalu, ale wymontowano  
z piwnicy i zabrano piec centralnego 
ogrzewania, tak że zostaliśmy na zimę bez 
ogrzewania, bo piecy kaflowych nie było 
oraz wiosną dowalono nam lokatorów 
(małżeństwo z trojgiem dzieci), którzy 
zresztą mieszkają tam do dzisiaj. 

Tato wyszedł z obozu w kwietniu 1954 
roku, tuż przed moją pierwszą komunią, 
pamiętam jak się cieszyłem. 

Po krótkim spokoju nastąpił kolejny pro-
blem bo tato nigdzie nie mógł znaleźć 
pracy, z kolei go wyrzucili, a inne firmy 
bały się go zatrudniać. Z pomocą przy-
szedł Edward Brix, dyrektor Ośrodka 
Transportu Leśnego w Olsztynku, który 
zaryzykował (jak zresztą sam mówił)  
i zatrudnił tatę na magazyniera opon  
w OTL-u. Tato mój nigdy nie pracował  
w ratuszu. 

Po przewrocie w 1956 roku tato mój 
został zrehabilitowany, wyrok unieważ-
niono, a Polskie Koleje Państwowe zapro-
ponowały mu powrót do pracy, z czego 
tato skwapliwie skorzystał, pomimo pro-
testów mamy.  

Tato poszedł (właściwie wrócił) do 
pracy) w Dyrekcji PKP w Olsztynie gdzie 
dopracował do emerytury jako referen-
darz. Na emeryturę przeszedł w wieku 60 
lat. 

 
To taka jest w skrócie historia mojej ro-

dziny, głównie pod kątem przeżyć moich 
rodziców.  

Siostra moja Wiesława niestety już nie 
żyje. Miała troje dzieci, dwie córki i syna, 
była dwukrotnie zamężna. Starsza córka 
Zofia mieszka w Ostródzie, młodsza Elż-
bieta, po mężu Gąsiorowska, mieszka  
w Olsztynku na ulicy Wilczej, syn An-
drzej mieszka w Królikowie i razem  
z synem Tomaszem prowadzi Agencje 
Reklamową. Drugim mężem mojej sios-
try był znany w Olsztynku i na Sudwie 
Kazimierz Antczak. 

Ja ukończyłem szkołę podstawową oraz 
liceum ogólnokształcące w Olsztynku. 
Następnie ukończyłem studia prawnicze 
na Uniwersytecie Warszawskim, pracuję 
jako radca prawny, jestem żonaty (z żoną 
jestem 54 lata – tak, tak 54 lata po ślubie 
z tą samą żoną). Mamy dwójkę dzieci – 
syn Artur pracuje w Maspeksie w Kor-
szach, córka Alicja jest radcą prawnym, 
pracuje w Olsztynie. 

To jest mniej więcej wszystko co mogę 
napisać o swojej rodzinie. 

Ryszard Bielański  
1 maja 2020 roku 

Ten rok rozpoczęliśmy trady-
cyjnym balem krwiodawców. 
Natomiast 14 marca, mimo 
trudnej sytuacji związanej  
z ogólnoświatową pandemią 
koronawirusa, zorganizowaliś-
my pierwszą w tym roku akcję 
poboru krwi w Szkole Podsta-
wowej im. Erwina Kruka w El-
gnówku. Była to akcja inna niż 
zwykle ze względu na wprowa-
dzone obostrzenia sanitarne. 
Nie mogliśmy, jak zawsze, 

przyjąć wszystkich pieczonymi 
przez członkinie klubu cias-
tami. Mimo pewnych obaw  
i trudności krwiodawcy nie za-
wiedli. Na akcję przybyło 
ponad 30 osób, krew pobrano 
od 26. 

 
Kolejna planowana akcja po-

boru krwi ponownie odbędzie 
się w Szkole Podstawowej  
w Elgnówku w dniu 20 czerwca 
2020 r. Serdecznie zapraszamy! 

Chcielibyśmy 
serdecznie podziękować 
wszystkim osobom, które 
wspierają działalność naszego 
Klubu. 

 
Wszelkich informacji, co do 

akcji oraz działalności Klubu 
udziela Piotr Ogonowski pod 
numerem tel. 608 61 61 39. 

 
�PIOTR OGONOWSKI 

Prezes Klubu HDK w Elgnówku 

Kapliczki, figurki i krzyże przydrożne, 
to „mała architektura sakralna”. 

Przez wieki kojarzą się z krajobrazem na-
szych miast i wsi. Są znakami natury reli-
gijnej, społecznej i kulturowej. Należą do 
naszego folkloru, są ozdobą krajobrazu,  
a nade wszystko są wyrazem wiary minio-
nych pokoleń. To świadectwo naszych 
ojców umiłowania tej ziemi. 

W maju przybierają zazwyczaj odświętną 
szatę i są miejscem kultu Maryjnego. 

 
HALINA ŻYDECKA

WIEŚCI Z KLUBU HONOROWYCH  
DAWCÓW KRWI Z ELGNÓWKA

Ocalić 
od zapomnienia

od redakcji: 
Zdjęcie, które wraz z tekstem przesłała 

nam Pani Halina dotyczy kapliczki w Mier-
kach. Kapliczka jest zadbana i prezentuje 
się świetnie. Brawo dla mieszkańców Mie-
rek. Zachęcamy do dzielenia się takimi ini-
cjatywami na łamach naszego biuletynu. 
e-mail: albo@olsztynek.pl

Poprzedni rok działalności Klubu obfitował w wiele wydarzeń. Oczywiście najważniejsze było 
organizowanie akcji poboru krwi. W sumie zostały zorganizowane cztery akcje, w których łącz-
nie krew oddało blisko 120 osób. Zorganizowaliśmy również Dzień Dziecka z Klubem HDK  
z profesjonalnymi pokazami ratownictwa drogowego, festyn rekreacyjno-sportowy połączony 
z 660-leciem założenia wsi Elgnówko oraz wycieczkę dla krwiodawców i ich rodzin szlakiem  
zamków gotyckich. 
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Z ŻYCIA SZKOŁY

Rzeczywistość nas zaskoczyła. 
Obezwładniła na chwilę zupełnie. 
Bo oto, planując szkolne uroczys-
tości - obchody 10. rocznicy kata-
strofy smoleńskiej i 80. rocznicy 
zbrodni katyńskiej, apel doty-
czący świąt majowych, wspomnie-
nie rocznicy narodzin i śmierci 
naszego patrona czy wreszcie bal 
i pożegnanie ósmoklasistów - sta-
nęliśmy przed wyzwaniem nauki 
zdalnej. Do tego zrozumiały lęk  
o rodziny, przyjaciół i próba przy-
stosowania się do nowych zasad 
egzystencji. Tekstem, który po-
wracał do mnie wciąż jak mantra 
w tych smutnych miesiącach, jest 
"Raport z oblężonego Miasta" 
Zbigniewa Herberta, więc będę się 
do niego odwoływać. Natomiast 
dlatego, gdyż wiem monotonne to 
wszystko nikogo nie zdoła poru-
szyć*, ograniczę się do dziesięciu 
pojęć. 

 
CHAOS - Co robić, skoro mury 

szkoły zostały zamknięte dla ucz-
niów i nauczycieli? Jak nawiązać ze 
wszystkimi kontakt? Jak pomóc 
tym, którzy nie mają warunków, by 
pracować online? Jak oceniać? Jak 
zmobilizować tych, którym się wy-
daje, że mają dwa miesiące korona-
wakacji? Które narzędzia i materiały 
wybrać z tych proponowanych 
przez ministerstwo oraz inne źródła, 
by nie zamęczyć i siebie, i uczniów? 
Takie i mnóstwo innych pytań koła-
tały się w nauczycielskich głowach, 
a że ci nie w ciemię bici, na więk-
szość z nich znaleźli prędziutko od-
powiedzi. Czy były słuszne? Przy- 
szłość pokaże. 

 
EGZAMIN - Próbny online, 

czemu nie? Daliśmy radę, mimo 
problemów z logowaniem się ucz-
niów na stronę CKE, mimo tego, że 
sprawdzanie go wymagało niejed-
nokrotnie odczytania kilku do kilku-
nastu zdjęć arkusza jednego ucznia. 
Wierząc przy tym, że dzieci pode-
szły do egzaminu uczciwie, nie ko-
munikując się, nie korzystając z po- 
mocy domowników ani translatora 
podczas egzaminu z języka. Na 
szczęście ten prawdziwy - od któ-
rego zależy być albo nie być na-
szych absolwentów w wymarzonej 
szkole średniej - odbędzie się tak jak 
zawsze - w szkolnej ławce, pisany 
na papierowym arkuszu (mamy na-
dzieję). 

 
KOMUNIKATORY INTER-

NETOWE - Tu rozwija się szeroki 

wachlarz możliwości - od tych kla-
sycznych, jak Skype, Messenger, 
poprzez Hangouts, Classroom, 
Zoom aż do Discorda, który dotąd 
znany był tylko zapalonym gra-
czom. Dla każdego coś dobrego, 
więc szukając najlepszych dla nas  
i dla naszych uczniów form komu-
nikacji, niejednokrotnie ekspery-
mentowaliśmy. Czy coś wniosło to 
w nasze kompetencje? Oczywiście! 
Błogosławieni koledzy z pracy, któ-
rzy godzinami ze stoickim spoko-
jem pomagali innym instalować 
kolejne aplikacje. Błogosławione 
nasze osobiste nastoletnie dzieci, 
które prowadziły nas za rękę po cze-
luściach internetu. Umiejętność zba-
nowania ucznia próbującego za- 
żartować z nauczyciela na lekcji, 
używając dziwnych nicków i ocie-
rając się praktycznie o cyberprze-
moc - bezcenna! Ostatecznie zmie- 
rzamy ku ujednoliceniu komunika-
tora - Microsoft Teams staje się naj-
lepszą alternatywą dla nauczania 
zdalnego. 

 
ONLINE - Czy kiedykolwiek 

przyszło nam do głowy, że bę-
dziemy prowadzić lekcje we włas-
nym salonie przy akompaniamencie 
szczekającego psa i kakofonii 
dźwięków z domów dwadzieściorga 
uczniów? Czy pomyślelibyśmy, że 
internet (bądź jego brak) będzie nam 
dyktował sposoby i formy naucza-
nia? Naprawdę się da! Wystarczy 
odrobina wiedzy (np. kursy doty-
czące TIK – Technologii Informa-
cyjno-Komunikacyjnych), organiza- 
cja pracy oraz wyobraźnia. Przygo-
towanie lekcji online to nie tylko po-
łączenie się z uczniami o umówionej 
godzinie - to wyszukiwanie takich 
zadań i materiałów, które szybciutko 

można będzie udostępnić, wkleić na 
czat lekcyjny, wytłumaczyć i zadać 
w takiej formie, by nie dopuścić do 
totalnego ściągania. Wcześniej jes-
teśmy zobligowani do opracowania 
tygodniowego zestawu zadań, wy-
słania go dzieciom i rodzicom, póź-
niej - odebrania maili i sprawdzenia 
oraz odesłania informacji zwrotnej. 
Czasem trwa to do późnych godzin 
nocnych. Dlaczego wspomniałam  
o wyobraźni? Z powodu przeciążo-
nych łączy najczęściej wyłączamy 
kamerki i wierzymy, że w skupieniu 
pracuje z nami cała klasa, wszyscy 
wykonują omawiane właśnie zada-
nia i nie mówimy po prostu do mo-
nitora gdzieś w próżnię. Online 
mamy również rady pedagogiczne 
oraz niektórzy z nas - spotkania z ro-
dzicami! 

 
POLA NADZIEI - Zasadzone 

przez Szkolne Koło Caritas przed 
szkołą żonkile urzekają swoim pięk-
nem. Dają prawdziwą nadzieję. 

 
RODZICE - Wielki szacunek dla 

Was. Za cierpliwość i wyrozumia-
łość. Za przejęcie współodpowie-
dzialności za edukację Waszych 
dzieci. Za stały kontakt z nauczycie-
lami i wspieranie nas we wszelkich 
działaniach. Za reagowanie na nasze 
upominające leniuszków sms-y, 
maile i telefony w sposób mądry  
i konstruktywny. 

 
SUKCES - Wiadomość, że mamy 

pięcioro finalistów oraz laureata 
konkursów organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty w Olsztynie 
była prawdziwym miodem na serce. 
Szczególnie w tym trudnym czasie 
fakt, że wszyscy uczniowie, którzy 
zakwalifikowali się do etapu woje-

wódzkiego konkursu, wywalczyli 
sobie tytuły, potwierdza sens naszej 
ciężkiej pracy i po prostu uskrzydla. 
Gratulujemy Przemysławowi Lem-
pkowi tytułu finalisty Konkursu  
z Języka Niemieckiego (kl. 8a, - n-l 
Magdalena Bartnikowska), Barto-
szowi Jastrzębowskiemu (kl. 7c), 
Weronice Widmańskiej (kl. 8a) oraz 
uczennicom klasy 8c: Ewie Czekała, 
Julii Wierzbowicz, tytułów finalis-
tów Konkursu z Języka Polskiego 
oraz Annie Pawlak (na zdj.) zdoby-
cia tytułu laureata tegoż konkursu,  
a co za tym idzie zwolnienia z tej 
części egzaminu i zapewnienia sobie 
przyjęcia do wybranego liceum. 
Wszystkie w/w talenty polonis-
tyczne miałam przyjemność kształ-
tować ja.  

 
TELEFON - Obok komputera, 

podstawowe narzędzie pracy nau-
czyciela oraz wielu uczniów. Są dni, 
kiedy dzwoni bez przerwy. 

Ale z niejaką dumą pragnę do-
nieść światu/że wyhodowaliśmy 
dzięki wojnie nową odmianę 
dzieci* - dzieci tęskniących za 
szkołą!!! 

 
UCZNIOWIE - tutaj głos oddam 

mojej redaktor naczelnej gazetki 
"SKARB"  Blance Wróblewskiej  
z kl. 7c - Wszyscy lubimy bywać  
w domowym zaciszu. Możemy się 
tam zrelaksować oraz zebrać myśli  
i siły na wyzwania kolejnego dnia. 
Są momenty, w których moglibyśmy 
dać się pokroić za to, aby znaleźć się 
w naszym mieszkaniu. Są także 
chwile, w których dalibyśmy 
wszystko, aby tylko wyjść wyrzucić 
śmieci. Brzmi nieprawdopodobnie? 
Gdybym usłyszała to pół roku temu,  
też byłabym zaskoczona. Sytuacja,  
w której do domu przenieść trzeba 
przedszkole, biuro lub szkołę dla ni-
kogo nie jest komfortowa. Jednak 
chciałabym przyjrzeć się ostatniemu 
podpunktowi. Czy lekcje online na-
prawdę są takie straszne? 

Każdy z nas spotkał się z pewnymi 
trudnościami związanymi z kwaran-
tanną. Jedną z grup, która ucier-
piała w zaistniałej sytuacji, są 
uczniowie. Nie ma co się oszukiwać. 
Zdobywanie nowej wiedzy jest  
o wiele łatwiejsze, gdy jesteśmy  
w szkole. Jednak nie mamy wpływu 
na to, co dzieje się na świecie. 
Trzeba sobie jakoś radzić. Sposo-
bem na nadrabianie zaległości stały 
się lekcje prowadzone przez inter-
net. Mimo tego uczniowie nadal 
muszą ogromną część materiału 

Raport... ze zdalnego nauczania
SP nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

Anna Pawlak - jedyna laureatka konkursu kuratoryjnego w gminie 
w tym roku szkolnym fot. Anna Ciesielska
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opracowywać samodzielnie. Nie jest 
to jednak wina nauczycieli. Jesteśmy 
im bardzo wdzięczni za ilość pracy 
włożonej w przygotowywanie zdal-
nych lekcji, sprawdzanie zrobionych 
przez nas zadań i stałą pomoc w zro-
zumieniu zagadnień. Tak więc, czy 
to w ogóle ma jakieś plusy? Kwa-
rantanna i e-nauczanie, tak jak 
każda rzecz, mają swoje zalety.  

Po pierwsze – uczymy się odpo-
wiedzialności. Odsyłanie prac na 
czas, uczestniczenie w zajęciach, 
dbanie o sprzęt elektroniczny.  
Te wszystkie czynności mogą wyda-
wać się kulą u nogi, jednak wiele 
osób nauczą samodyscypliny i pra-
cowitości. Kolejną sprawą jest to, że 
nabywamy nowe umiejętności i poz-
najemy nieznane dotąd sytuacje. 

Korzystając z różnych programów, 
uczymy się między innymi ich ob-
sługi. Dotyczy to nie tylko uczniów, 
ale także nauczycieli. Jednak chyba 
najważniejszą zaletą jest fakt, iż po 
powrocie do normalnego funkcjono-
wania będziemy o wiele bardziej do-
ceniać wszystko, co się wokół nas 
dzieje. Wyjście na spacer, spotkanie 
z przyjaciółmi. Myślę, że nawet 
wizja wstania rano do szkoły nie bę-
dzie już taka okropna.  

 
Mam nadzieję, że po przeczytaniu 

tych słów każdy spróbuje odnaleźć 
chociaż jeden plus płynący z tej sy-
tuacji. Tylko dobre nastawienie  
i cierpliwość mogą nam pomóc 
przejść przez ten nietypowy dla 
wszystkich czas.   

ŻYCZLIWOŚĆ - Tego się mu-
simy teraz trzymać. Ze zrozumie-
niem podchodzić do innych ludzi, 
kiedy jutro niepewne. My nauczy-
ciele możemy na siebie liczyć od 
pierwszego dnia odesłania nas do 
pracy zdalnej. Komunikujemy się  
w przeróżnych formach, co było 
zwłaszcza potrzebne w okresie za-
ostrzonych ograniczeń. Pomagamy 
sobie, wspieramy i współpracujemy 
nad budowaniem najbardziej efek-
tywnych narzędzi do pracy z ucz-
niami. 

 
Piszę tak jak potrafię w rytmie 

nieskończonych tygodni*, ale mam 
nadzieję, że ta sytuacja prędko się 
skończy i wrócimy do klasycznego 
nauczania, do bezpośredniego kon-

taktu z dziećmi, za którymi tak po 
prostu po ludzku tęsknimy. Są oni 
nauczycielom potrzebni na żywo, by 
satysfakcja z naszej pracy była 
pełna. Obsługa szkoły pracuje bez 
żadnej przerwy, więc wszystko lśni, 
czekamy na Was!  

 
Czy będziemy innymi nauczycie-

lami? Tak! Wszyscy po minięciu 
pandemii będziemy przecież innymi 
ludźmi - a żeby być nauczycielem, 
trzeba być przede wszystkim czło-
wiekiem! Wrażliwszym, uważniej-
szym, mądrzejszym, doceniającym 
najmniejsze rzeczy! 

 
�ANNA CIESIELSKA  

* Zbigniew Herbert,  
Raport z oblężonego Miasta 

W wyniku ograniczenia funkcjo-
nowania szkół, kształcenie realizo-
wane jest na odległość. Działania 
podjęte w naszej placówce umoż-
liwiły wykonywanie obowiązków, 
naukę i komunikację, niezależnie 
od tego, gdzie się znajdujemy, z ja-
kiego urządzenia korzystamy i z 
kim współpracujemy. Wykorzy-
stywane sposoby i wdrożone na-
rzędzia zapewniły i stworzyły 
nowe możliwości dla nauczycieli, 
uczniów i ich rodziców. 

 
Całej społeczności naszego ze-

społu: pracownikom, uczniom oraz 
dzieciom uczęszczającym do przed-
szkola, z którymi praca dydak-
tyczno-wychowawcza na odległość 
planowana i organizowana jest we 
współpracy z rodzicami, założone 
zostały indywidualne konta w do-
menie placówki.  Uzyskana licencja 
stwarza możliwość korzystania  
z szeregu aplikacji, wspierających 
proces dydaktyczno-wychowawczy 
i wzajemną komunikację.  

Dzięki wprowadzonym rozwiąza-
niom planujemy i prowadzimy  
proces dydaktyczno-wychowawczy 
oraz realizujemy założone na rok 
szkolny 2019/2020 cele na odle-
głość, m.in. poprzez: prowadzenie 
wszystkich zajęć obowiązkowych  
i pozalekcyjnych. Nauczyciele 
przedszkola prowadzą również spot-
kania i zajęcia online z dziećmi i ich 
rodzicami.  

W prowadzonym procesie, oprócz 
nauczania i uczenia się, istotny jest 
również kontakt między dziećmi  
i uczniami. W tym trudnym okresie, 
naszym celem było również stwo-
rzenie możliwości nawiązywania 
wzajemnych relacji. Dzięki wdrożo-

nym działaniom wszyscy mogą ze 
sobą pisać, rozmawiać, wymieniać 
się doświadczeniami, dzielić wraże-
niami i emocjami, wspierać się  
i współpracować. Co prawda online, 
ale po prostu mogą WIDZIEĆ  
i SPOTYKAĆ SIĘ!  

Nikt nie spodziewał się, że niemal 
z dnia na dzień, podstawową formą 
naszej pracy stanie się kształcenie 
na odległość. Nikt wcześniej nie 
przygotowywał nauczycieli, ucz-
niów i ich rodziców, do takiej formy 
kształcenia. Co prawda w toku swo-
jej pracy, nauczyciele wykorzysty-
wali już wcześniej nowoczesne 
narzędzia TIK. Były to jednak zu-
pełnie inne warunki i przede wszyst-
kim, w bezpośredniej relacji uczeń- 
nauczyciel. Pierwszym podstawo-
wym pytaniem, na które należało 
odpowiedzieć było: Jak nam wszyst-
kim – od pokoleń żyjącym w okolicz-
nościach, kiedy dom jest domem,  
a szkoła – szkołą, „nagle” zapewnić 
poczucie bezpieczeństwa i warunki 
do współpracy. Aby przygotować 
społeczność Zespołu, najważniejsze 
było planowanie i organizacja pracy 
w porozumieniu ze wszystkimi jej 
członkami. Pozwoliłoby to stop-
niowo i powoli wdrażać elementy 
zdalnego kształcenia, które stały się 
w chwili obecnej konieczne. Ogra-
niczeniem nie była tylko liczba 
komputerów w domach czy czas 
pracy. Z tym poradziliśmy sobie,  
w mojej opinii w stosunkowo krót-
kim czasie, poprzez umożliwienie 
wypożyczenia sprzętu niezbędnego 
do pracy zdalnej wszystkim, którzy 
wyrazili taką potrzebę. Ale chyba 
najtrudniejsza dla wszystkich –  
a zwłaszcza dla dzieci, jest koniecz-
ność pozostawania w domu z ogra-

niczoną możliwością wzajemnych 
kontaktów.  

W izolacji od świata, z natłokiem 
informacji o rozpowszechnianiu się 
wirusa, nikt nie czuje się bezpiecz-
nie – zwłaszcza dzieci. Dlatego 
ważne jest, by cały proces kształce-
nia planować i organizować z myś-
lą, nie tylko o realizacji podstawy 
programowej, systematyczności 
oceniania, przesyłania materiałów 
do pracy czy rozliczania czasu po-
święconego na przygotowanie i wy-
konanie zadań. Najważniejsze jest 
wzajemne wsparcie i współpraca  
w zakresie poczucia bezpieczeń-
stwa. W ciągu minionego miesiąca 
dotarły do nas liczne słowa uznania 
z podziękowaniami i poparciem  
w zakresie wybranych i stosowa-
nych rozwiązań, które są dla nas 
motywacją do pracy i potwierdze-
niem, że kierunek, który obraliśmy 
jest słuszny. Pojawiły się również te 
krytyczne, ale je też cenimy, ponie-
waż pomagają nam udoskonalać 
pracę naszego zespołu, co staramy 
się robić na bieżąco. 

W skład naszego Zespołu wchodzi 
przedszkole i szkoła podstawowa. 
Zdajemy sobie sprawę, że w przy-
padku dzieci na tych etapach eduka-
cyjnych, kształcenie na odległość 
nie zastąpi bezpośredniej pracy 
opiekuńczej, wychowawczej i dy-
daktycznej w tradycyjnym systemie. 
Czujemy jednak, że sprostaliśmy 

„wyzwaniu” i udało się nam „prze-
prowadzić” całą społeczność naszej 
placówki przez ten trudny okres. 
Jesteśmy również świadomi, że 
jeszcze wiele przed nami wyzwań  
i działań do zrealizowania. Dlatego 
doskonalimy się i szukamy rozwią-
zań usprawniających pracę. Rów-
nież po to, by zdobywać wiedzę, 
która w przyszłości zagwarantuje 
nam efektywniejsze jej planowanie 
i organizację. Nie wiemy, jak długo 
potrwa stan izolacji, czy spotkamy 
się w szkołach przed wakacjami 
oraz czy i kiedy obecny stan się po-
wtórzy, ale wiemy, że teraz jesteśmy 
bardziej przygotowani i mamy na-
rzędzia, dzięki którym możemy rea-
lizować proces dydaktyczno-wy- 
chowawczy na odległość. 

 
Dziś wszyscy możemy być z siebie 

dumni, ponieważ z wielu wprowa-
dzonych rozwiązań i narzędzi, bę-
dziemy korzystać również po 
wycofaniu obecnych ograniczeń. 
Teraz, aby zdać jak najlepiej egza-
min, przed którym postawiły nas 
obecne okoliczności, najważniejsze 
to dbanie o wzajemne relacje  
i współpraca między pracownikami, 
uczniami oraz ich rodzicami… Bo-
gatsi o doświadczenia czekamy na 
moment, w którym będziemy mogli 
powiedzieć: „Witajcie w szkole!” 

 
�MARTA KUCA

Nauczanie online
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie



Strona 24 Nr 2 (263) Maj 2020 r.

Trzy czy cztery lata, to 
spory kawałek życia każ-
dego z nas. Tak niedawno 
dzisiejsi absolwenci roz-
poczynali swoją przygodę 
ze szkołą średnią. Obser-
wowaliśmy ich rozwój oso-
bisty, młodzieńcze bunty, 
pierwsze szkolne miłości. 
Jako wychowawcy stara-
liśmy się być przyjacielem, 
rozjemcą, głosem roz-
sądku... 

 
Nasi wychowankowie... 

przez kolejne szkolne lata 
docieraliśmy się i gdy już 
wszystko było idealnie, nad-
szedł czas rozstania. Nie-
stety, w dniu 24 kwietnia 
zaplanowane uroczyste  za-
kończenie roku szkolnego 
nie mogło się odbyć z po-
wodu pandemii. Dyrektor 
Szkoły Ewa Orłowska, skie-
rowała do uczniów słowa 
gratulacji za pośrednictwem 
dziennika elektronicznego. 
Nauczyciele i pracownicy 
szkoły pożegnali absolwen-

tów w świecie wirtualnym.  
I Liceum Ogólnokształcące 
im. Jacka Kaczmarskiego 
ukończyło 21 absolwentów: 
Adrian Burakowski, Michał 
Burdziak, Karolina Drwę-
cka, Paweł Frajda, Joanna 
Grzebińska,  Martyna Jaku-
bowska, Martyna Kaczmar-
czyk, Agata Kolba, Magda- 
lena Malewicz, Bartosz 
Marcjanik, Konrad Maśla-
nik, Oliwia Osowska, Alicja 
Płoska, Wiktoria Podle-
wska, Konrad Puczek, Wik-
toria Rosińska, Dominik 
Siudak, Agata Stefańczyk, 
Martyna Suchowierska, Iza-
bela Szafirsztejn, Liwia To-
maszewska. 

Pięć osób ukończyło 
szkołę uzyskując świadec-
two z wyróżnieniem – Mar-
tyna Jakubowska, Magda- 
lena Malewicz, Martyna 
Kaczmarczyk, Oliwia Oso-
wska i Wiktoria Rosińska. 

Tytuł Primus Inter Pares 
uzyskały dwie absolwentki: 
Martyna Jakubowska i Mag-

dalena Malewicz. Uczen-
nica Oliwia Osowska zos-
tała wyróżniona Statuetką 
za całokształt działalności 
na rzecz szkoły.  

Za wysokie czytelnictwo  
i udział w przedsięwzię-
ciach literackich wyróż-
niono Agatę Kolba. 

Nagrodę za niestrudzone 
reprezentowanie szkoły w 
zawodach sportowych przy-
znano Dominikowi Siuda-
kowi. 

W Technikum Hotelar-
sko-Gastronomicznym roz-

wijało swoją wiedzę i umie-
jętności 16 absolwentów: 
Kamila Biedulska, Maciej 
Chodorski, Mateusz Dra-
szek, Angelika Kalwara,   
Łukasz Klus, Weronika 
Końpa, Mateusz Kowal, 
Klaudia Ludwikowska, We-
ronika Ludwikowska, Zu-
zanna Marchlewska, Ale- 
ksandra Milewska, Sandra 
Piecka, Bartosz Purzycki, 
Natalia Rutkowska, Klaudia 
Wojda i Paulina Wyla-
mowska. 

Cztery osoby ukończyły 
szkołę, uzyskując świadec-
two z wyróżnieniem: Sandra 
Piecka, Bartosz Purzycki, 
Zuzanna Marchlewska, Ale-
ksandra Milewska. 

Nagrodę Primus Inter 
Pares otrzymała Sandra 
Piecka. 

Bartosza Purzyckiego wy-
różniono Statuetką za cało-
kształt działalności na rzecz 
szkoły. 

Na wyróżnienie zasłużyli 
również uczniowie, którzy 
przez cztery lata godnie re-
prezentowali szkołę w pocz-
cie sztandarowym: Natalia 
Rutkowska, Paulina Wyla-
mowska i Bartosz Purzycki. 

Najlepszym czytelnikiem 
w technikum została Natalia 
Rutkowska – ogromny po-
dziw dla niej, za znalezienie 
czasu na rozwijanie zamiło-
wania do książek. 

 Wszystkie nagrody wy-
różniającym się absolwen-

tom ufundowała Rada  
Rodziców.  

Cieszymy się z osiągnięć 
naszych wychowanków!  

Gratulujemy ukończenia 
szkoły!  

  
Nie zostawiamy jednak 

maturzystów samych. Egza-
miny dopiero 8 czerwca.  
Do tego czasu nauczyciele 
przedmiotów maturalnych 
będą prowadzić konsultacje 
przedmiotowe online. Mło-
dzież może z nich korzystać 
aż do matury. 

 
Życzymy Wam – Drodzy 

Absolwenci – abyście odna-
leźli pewną drogę w nie-
pewnym świecie, osiągnęli 
realne cele w nierealnych 
marzeniach, odnieśli sukces 
tam, gdzie się go nie spo-
dziewacie! 

 
A kiedy nasze życzenia 

się spełnią, a Wy po latach 
wspominając niepowta-
rzalną scenerię przekłada-
nych egzaminów matural- 
nych i nietypowego za- 
kończenia szkoły, z dumą  
i łezką w oku powiecie: 
„Jestem stąd, to moja 
szkoła. Jestem absolwentem 
Zespołu Szkół w Olsz-
tynku.” –  my westchniemy 
„Było warto!”. 

 
�DOROTA BRAMOWICZ 

WIOLETTA ŻMIJEWSKA 
wychowawczynie  

Zakończenie roku  
szkolnego inne  
niż wszystkie

Zespół szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku 

Drodzy Rodzice!!  
Uczniowie klas VIII 
szkoły podstawowej.!! 
 
W związku z zagrożeniem 
epidemicznym i ogranicze-
niem funkcjonowania szkół 
w czasie pandemii dostoso-
wujemy składanie wnios-
ków o przyjęcie do klasy 
pierwszej w I Liceum Ogól-
nokształcącym, w Techni-
kum Hotelarsko-Gastrono- 
micznym i w Branżowej 
Szkole I Stopnia w Olsz-
tynku do aktualnej sytuacji. 
 
TERMIN: 
Składanie wniosku o przyję-
cie do wybranej szkoły  
w Zespole Szkół w Olsz-
tynku wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnie-
nie warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postę-

powaniu rekrutacyjnym 
(art.134 UPS) w terminie do 
23 czerwca (wtorek) do 
godz. 15:00. 
 
UWAGA WAŻNE: 
W siedzibie Zespołu Szkół 
w Olsztynku, ul. Zamkowa 
6 (budynek główny, parter) 
znajdują się wydrukowane 
wnioski o przyjęcie do szkół 
oraz skrzynka podawcza. 
Można osobiście złożyć  
w tym miejscu wniosek  
o przyjęcie do szkoły.  
Sekretariat w Liceum Ogól-
nokształcącym w Olsztyn-
ku (ul. Klikowicza 4) na 
czas kształcenia na odle-
głość jest zamknięty.  
 
Na stronie szkoły w za-
kładce Rekrutacja na rok 
szk. 2020/21 znajdują się 
wnioski o przyjecie do 

szkół. Należy je wydruko-
wać. Wypełnione, podpisa-
nie przez rodziców, opie- 
kunów prawnych złożyć  
w szkole pierwszego wy-
boru:  
 
●   pocztą tradycyjną – lis-

tem na adres szkoły: Ze-
spół Szkół w Olsztynku 
ul. Zamkowa 6, 11-015 
Olsztynek 

●    pocztą e-mail (skany lub 
zdjęcia podpisanych 
wniosków i załączni-
ków) na  adres: rekruta-
cja@zamek.edu.pl 

 
Szczegółowe informacje  
o rekrutacji elektronicznej 
na rok szkolny 2020/2021 
znajdują się na stronie  
https://www.zamek.edu.pl 
Informacje telefoniczne - se-
kretariat tel. 89 519 26 27

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE  
SZKÓŁ W OLSZTYNKU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

reklama

            PSYCHOLOG 
 
    Izabela  
BARTNIKOWSKA 
 
tel. 693 250 351 
 
 

 
 
 
 

Olsztynek, ul. Klikowicza 2
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Koronawirus sprawił, że przyszło nam żyć  
i uczyć się w nowej rzeczywistości, a trady-
cyjna szkoła zamieniła się na ten czas w wir-
tualną. Nasi uczniowie i wszyscy nauczyciele 
(łącznie z w-f, plastyką, muzyką, rewalidacją, 
zaj. kor.-komp.) od początku korzystają z moż-
liwości, jakie daje  platforma  OFICE 365 dla 
Edukacji. Pracujemy od 30 marca w całej 
szkole na jednej aplikacji TEAMS, która bar-
dzo dobrze  sprawdza się w zdalnej pracy. 
Uczniowie uczestniczą w lekcjach on-line, rea-
lizując z powodzeniem swoją ścieżkę kształce-
nia.  

 
Nauczanie zdalne, które jest efektywne  
i ciekawe? Tak! To możliwe!  
W naszej codziennej pracy staramy się kiero-

wać zasadą, iż trudne sytuacje wymagają niekon-
wencjonalnego podejścia i otwartości na nie- 
znane. Nasza szkoła wykorzystuje platformę 
OFICE 365 w codziennej pracy, zmieniając lek-
cje online w interaktywne spotkanie nauczyciela 
z uczniem. Pamiętamy, iż w tym szczególnym 
czasie liczą się nie tylko oceny, ale takie wartości, 
jak: zaangażowanie, wsparcie, życzliwość, 
uśmiech. Nasze grono dokłada wszelkich starań, 
by  uczniowie poczuli, że w edukacyjnej węd-
rówce nie zostali pozostawieni sami, że towarzy-
szymy im w niej na każdym kroku. Nasza szkoła 
to bowiem coś więcej niż mury. Głęboko wie-
rzymy, że duch nauki, przyjaźni, zabawy może 
być obecny także teraz, aczkolwiek w zupełnie 
nowy, inny sposób. 

 
Kilka słów od nauczycieli:  
W chwili obecnej nauczanie języka polskiego  

w trybie zdalnym oceniam bardzo dobrze. Mam 
kontakt z uczniami i odnoszę wrażenie, że 
możemy śmiało powiedzieć, że  ,,oswoiliśmy" 
wirtualną klasę. To, co było najtrudniejsze na 
początku, czyli dyskusje i pogadanki, stają się  
z każdą lekcją żywsze i łatwiejsze. Uczniowie 
wypowiadają się  coraz chętniej i odważniej. 
Tworzenie dobrej, pełnej zaufania atmosfery jest 
bardzo ważne na języku polskim - okazało  się, że 
w wirtualnym kontakcie musimy na nowo 

zbudować nasze relacje i nauczyć się innego ro-
dzaju współpracy. I chociaż widzę, że nawet 
najlepszy komunikator nie jest w stanie zastąpić 
żywego kontaktu z uczniami, cieszę się, że w obec-
nej sytuacji mam możliwość łączenia się z nimi 
przez komunikator TEAMS. Nie wyobrażam sobie 
pracy, która sprowadza się jedynie do wysyłania 
zadań w dzienniku elektronicznym. Język an-
gielski zdalny? Czemu nie. Aby zajęcia były 
zrozumiałe dla dzieci, urozmaicam je obrazem  
i dźwiękiem. Animacje tematyczne, gry dydak-
tyczne, wizualizacje sprawiają, że nauka języka 
obcego nie jest taka straszna. W Teamsie 
odsłuchy też są możliwe! Wirtualne zajęcia ru-
chowe? Oczywiście, ruch szczególnie teraz jest 
bardzo ważny. 

Czas edukacji zdalnej to duże wyzwanie dla 
całej naszej społeczności szkolnej. Mimo, że 
nauka odbywa się na odległość uczniowie reali-
zują podstawę programową. A my czasami czu-
jemy się jak poważni przedsiębiorcy przed 
ekranami swoich monitorów. Szeroki dostęp do 
zasobów TIK (Technologie Informacyjno-Komu-
nikacyjne) daje wiele możliwości osobistego roz-
woju każdego ucznia, a E-lekcje przyczyniły się 
do znacznego podwyższenia umiejętności infor-
matycznych nie tylko uczniów. 

Wszyscy jednak tęsknimy za prawdziwą szkołą 
i spotkaniem twarzą w twarz.  Mamy nadzieję na 
szybki powrót do normalnych warunków naucza-
nia. A póki co, życzę wszystkim naszym uczniom  
i nauczycielom zmagającym się z trudami zdalnej 
pracy wytrwałości, zrozumienia i wzajemnej 
życzliwości. 

 
O naszej szkole 
Nasza szkoła istnieje w Olsztynku od 2008 

roku. Jesteśmy niewielką placówką, do której 
uczęszczają dzieci i młodzież od klasy I do klasy 
VIII.  Mało liczne oddziały pozwalają na zachow-
anie indywidualizacji kształcenia oraz za-
cieśnianie więzi międzyludzkich, budowanie 
relacji osobowych, przyjazną atmosferę.  Zapew-
niamy, m.in. opiekę psychologa, pedagoga, lo-
gopedy, terapeuty. Wykształcona kadra peda- 
gogiczna gwarantuje  poziom kształcenia na od-

powiednim poziomie. Od tego roku roz-
poczęliśmy współpracę z Miejskim Domem Kul-
tury w Olsztynku realizując  artystyczną ścieżkę 
kształcenia dzieci i młodzieży. Zajęcia z tań- 
ca, gry na instrumentach, czy malarstwa 
uwrażliwiają dzieci i młodzież, rozwijają, 
otwierają nowe horyzonty. Mamy nadzieję na 
kontynuację tej działalności w przyszłych latach 
i poszerzanie jej. Zajęcia z robotyki, programo-
wania, teatr szkolny i inne  pozwalają na wszech-
stronny, zrównoważony i radosny rozwój 
dziecka.  Zapewniamy też bezpłatny dowóz do 
szkoły. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się 
z naszą ofertą  z bliska! Nauka w szkole jest 
bezpłatna!  

Szkoła jest prowadzona przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, co 
zapewnia i gwarantuje chrześcijański system 
wartości obowiązujący w szkole. Jesteśmy ot-
warci na każdego, także tego, który ciągle poszu-
kuje swojego miejsca w świecie. 

 
�IZABELA NAWACKA 

Dyrektor Szkoły  

Szkoła na odległość  
SP Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku 

reklama

TRWA REKRUTACJA  
NA ROK SZKOLNY 2020/2021! 

Szkoła Podstawowa SPSK  
im. św. Jana Pawła II w Olsztynku  
ul. Pionierów 7, 11-015 Olsztynek                       

www.olsztynek.spsk.pl   tel. 515 667 469  

fot. SP SPSK im. św. Jana Pawła II w Olsztynku
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Przed naszą szkołą, jak  
i przed kilkudziesięcioma 
tysiącami innych szkół  
w Polsce, stanęło olbrzymie 
wyzwanie w obliczu pan-
demii.  

Jesteśmy społecznością, 
która ma ze sobą bardzo 
dobry kontakt. Nie było więc 
trudno zebrać informacje,  
jakie zasoby posiadają ro-
dziny uczęszczających do 
nas uczniów. Rodzice  
i uczniowie klas I- VI ko-
rzystają z dziennika elektro-
nicznego i programu Syner-
gia do komunikacji z nau-
czycielami. W niedługim cza-
sie pani informatyk pomogła 
większości rodzin założyć 
pocztę elektroniczną, która 
jest konieczna w komunikacji 
w pracy zdalnej i w korzy-
staniu z narzędzi Google. 
Każdy uczeń dostał dostęp 
do platformy epodręczniki.pl.  

Szkoła Podstawowa im. Er-
wina Kruka w Elgnówku 
zdalną opieką i nauką obej-
muje dzieci  w wieku przed-
szkolnym 3 - 4 latki i 5 - 6 
latki oraz uczniów klas  
I- VI. Nauczyciele dzieci 
najmłodszych współpracują 
z rodzicami. Najczęściej pro-
wadzone są rozmowy tele-
foniczne z rodzicami i dzieć-
mi, przez komunikator Mes-
senger oraz przy użyciu po-
czty elektronicznej. Dodat-
kowo, propozycje materia-
łów do pracy z dzieckiem  
w domu umieszczane są na 
stronie szkoły www.spel-
gnowko.edupage.org. W pra-

cy zdalnej nauczyciele po-
siłkują się wykorzystując na-
rzędzia i materiały z plat-
formy WSiPnet.pl, MEN- 
Portal Gov.pl, emitowane 
lekcje: „Szkoła z TVP”.  In-
spiracje czerpiemy również 
ze stron  bliżejprzedszkola.pl, 
ePrzedszkolaki, printoteka.pl, 
krototak.com, aplikacji You-
Tube Kids, wordwall.net, 
materiałów z profili eduka-
cyjnych na Facebooku oraz 
przede wszystkim tworząc 
własne scenariusze, narzędzia 
według własnej inwencji  
i pedagogicznych kompeten-
cji kluczowych. Rodzice 
przedszkolaków bardzo chęt-
nie odsyłają zdjęcia prac pla-
stycznych, kart pracy czy 
dzieł wykonanych wspólnie 
z dzieckiem w domu oraz 
nagrania w formacie mp3, 
mp4 ćwiczeń logopedycz-
nych, ruchowych. 

Uczniowie klas I – III, przy 
wsparciu rodziców, z dużym 
zaangażowaniem uczą się  
w domu. Do stałego kontaktu 
z nauczycielami wykorzy-
stywany jest Librus, Mes-
senger, WhatsApp. Materiały 
do pracy w domu nauczyciele 
przygotowują korzystając  
z platformy epodręczniki.pl, 
WSiPnet, eduelo.pl. Rodzice 
młodszych uczniów z olbrzy-
mim zaangażowaniem ko-
rzystają z konsultacji tele-
fonicznych. Prace swoich 
pociech w formie wiadomo-
ści SMS, MMS, mp3, mp4 
poprzez dostępne im komu-
nikatory, pocztę elektroniczną 

i dziennik elektroniczny, od-
syłają na bieżąco.  

Starsi uczniowie starają się 
samodzielnie sprostać no-
wym technologiom, łącząc 
się zdalnie poprzez Google 
Classroom i Teams Micro-
soft. Wykorzystują aplikacje 
WatsApp, Messenger, pocztę 
elektroniczną. W każdej 
chwili mogą skontaktować 
się z danym  nauczycielem  
i poprosić o wyjaśnienie za-
danego polecenia. Zdajemy 
sobie sprawę, że aktualna 
sytuacja, natłok zajęć, brak 
kontaktu z rówieśnikami 
może niektórych uczniów 
niepokoić, spowodować gor-
sze samopoczucie, apatię. 
Dlatego często prowadzone                        
są rozmowy telefoniczne  
z wychowankami oraz ich 
rodzicami. Takie relacje są 

w tym momencie bardzo 
ważne. Funkcjonujemy  
w zupełnie nowej rzeczy-
wistości i konieczny jest stały 
kontakt w uczniami. Odpo-
wiednia organizacja pracy, 
selekcja materiału, dostęp-
ność nauczycieli dla uczniów,  
to priorytet naszej obecnej 
pracy.  

Naukę języka angielskiego 
w pracy zdalnej wspiera Plat-
forma online wydawnictwa 
Pearson: eDesk dla ucznia 
oraz Panel – dla nauczyciela. 
Korzystając z tej  platformy 
przekazywane są uczniom 
materiały w formacie PDF  
oraz pliki dźwiękowe MP3. 
Nauczyciel korzysta również 
z internetowej platformy  
Macmillan Online Staffroom, 
dzięki której jest możliwość 
pobrania materiałów PDF 

oraz MP3 do książek i ze-
szytów ćwiczeń w wersji on-
line wydawnictwa Macmillan 
dla klas 1-3 do nauczania 
zdalnego. Dzięki temu 
uczniowie ćwiczą wymowę 
poznanych słów oraz umie-
jętność nauki czytania i słu-
chania w języku obcym. 
Większość prac uczniowie 
przesyłają terminowo, dzięki 
temu nauczyciel może je na 
bieżąco sprawdzić i ocenić. 
Zdalną naukę języka angiel-
skiego nauczyciel urozmaica, 
wykorzystując bezpłatną 
Aplikację Quizlet Pearson 
oraz Quizlet  Macmillan. 
Uczniowie i rodzice otrzy-
mali instrukcje obsługi i spo-
sobu korzystania z różnych 
aplikacji oraz platform. 

  W rozmowach telefonicz-
nych rodzice wyrażają swoje 
uznanie, wsparcie, empatię 
i zaangażowanie, ale czasem 
również zmęczenie. Nieza-
przeczalnie jest to trudna  
sytuacja dla obu stron.   
W przedszkolu, szkole naj-
ważniejszy jest kontakt  
z drugim człowiekiem, gdyż 
tylko w ten sposób nabywa-
my kompetencje społeczne. 
Nie zastąpi tego również pra-
ca zdalna online, która  
w wielu wielodzietnych ro-
dzinach w środowisku wiej-
skim  jest nierealna.  W roz-
mowach również uczniowie 
nie kryją swoich emocji. Mó-
wią wprost, że tęsknią do 
szkoły i zdecydowanie wolą 
naukę w szkole, niż naukę 
zdalną.  

  Tak więc nie pozostaje 
nam nic innego, jak czekać 
na szczęśliwy i bezpiecz- 
ny powrót do przedszkola  
i szkoły.  

�SP ELGNÓWKO

Nauka zdalna,… ale fajna! 
SP im. Erwina Kruka w Elgnówku

W przedszkolu w Waple-
wie grupa Misie po raz 
pierwszy wzięła udział  
w Turnieju Wiedzy o Pol-
sce i Literaturze dla Dzie-
ci. Nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby 
nie fakt, że odbył się on  
on-line, z wykorzystaniem 
aplikacji Teams. 

 
Dzieci w swoich domach 

odpowiadały na pytania  
dotyczące Polski, symbo- 
li narodowych, ciekawych 
miejsc. Rozwiązywały za-
gadki oraz odgadywały ty-

tuły bajek na podstawie  
wysłuchanego fragmentu. 
Przedszkolaki wykazały się 
ogromną wiedzą i wiadomo-
ściami na temat naszego 
kraju oraz dziecięcej litera-
tury. Znały nazwę naszej 
stolicy, największej rzeki, 
naszego morza, gór. Wie-
działy, co zjadał wawelski 
smok i jak wyglądała war-
szawska syrenka. Ponadto 
bezbłędnie rozpoznawały 
bajki: „Czerwony Kaptu-
rek”, „Jaś i Małgosia”, 
„Tomcio Paluszek”, „Kop-
ciuszek” i wiele, wiele in-

nych. Turniej był doskonałą 
okazją nie tylko do spotka-
nia on-line, ale także do 
utrwalenia wiedzy o Polsce 
oraz przypomnienia naj-

piękniejszych dziecięcych 
baśni. Zwieńczeniem Tur-
nieju był udział w grupo-
wym konkursie, w ramach 
międzynarodowego projek-

tu „Piękna nasza Polska 
cała”: „Bo najpiękniejsze są 
polskie kwiaty”. Na konkurs 
wpłynęło 10 prac, wszystkie 
były piękne i bardzo pomy-
słowe. W każdą z nich auto-
rzy włożyli wiele pracy  
i serca. Wszyscy uczestnicy 
otrzymają pamiątkowe dy-
plomy i nagrody książkowe. 

Bardzo dziękujemy dzie-
ciom za udział w Turnieju  
i konkursie, a rodzicom za 
ogromną pomoc i wsparcie.  

 
�AGNIESZKA WAŚK 

JOANNA KOLEK

Zdalny turniej wiedzy o Polsce i literaturze

Aleksander Pydyn, uczestnik turnieju fot. Przedszkole w Waplewie

Dzieci z klas I-III fot. Przedszkole w Waplewie
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Zamknięte przedszkole 
nie oznacza, że przedszko-
laki się nudzą. W tym 
trudnym okresie wspie-
rają i doceniają pracę 
wszystkich tych, którzy 
pomagają w walce o zdro-
wie i życie innych.  

 
Przedszkole w Waplewie 

przyłączyło się do akcji or-
ganizowanej przez Szkołę 
Podstawową nr 13 im. Ko-
misji Edukacji Narodowej  
w Olsztynie „Szkoła Wspie-
ra Bohatera”. Polegała ona 
na wykonaniu kartki dla 
służb medycznych, mundu-
rowych i wszystkich, którzy 
w tym trudnym okresie mie-
rzą się z ogromnymi wy-

zwaniami, którzy stoją na 
pierwszej linii obrony przed 
niewidzialnym zagroże-

niem, a wobec których czu-
jemy ogromną wdzięczność, 
podziw i szacunek.  

Przedszkolaki przygoto-
wały piękne laurki, ilustra-
cje oraz wyklejanki dla 
naszych Bohaterów. Wszy-
stkie były przygotowane  
z wielkim zaangażowaniem 
i sercem.  

Jedna z prac naszych pod-
opiecznych zrobiła na orga-
nizatorach akcji ogromne 
wrażenie i umieszczona zos-
tała w internetowym wyda-
niu Gazety Olsztyńskiej  
w dniu 3 maja 2020 roku.  

Była to praca Krystiana  
i Kacpra Budzyńskich, któ-
rych dziadek jest ratowni-
kiem medycznym. Chłopcy 
są   bardzo dumni z dziadka 
i laurka jest wyrazem 
wdzięczności za jego cięż-

ką, trudną i odpowiedzialną 
pracę.  

Biorąc udział w tego typu 
akcjach, uczymy najmłod-
szych wyrażania swoich 
uczuć, społecznej odpowie-
dzialności, empatii. Pokazu-
jemy, że należy doceniać  
i szanować pracę wszyst-
kich ludzi. 

 
Bardzo dziękujemy wszy-

stkim przedszkolakom i ich 
rodzicom za zainteresowa-
nie i przygotowanie pięk-
nych i niezwykle ciekawych 
laurek i kartek. Pamiętajmy, 
NASZA „Szkoła Wspiera 
bohatera”. 

 
�AGNIESZKA WAŚK

Przedszkole w Waplewie

Przedszkolaki z Waplewa wspierają bohaterów

Praca Krystiana i Kacpra Budzyńskich została wyróż-
niona w internetowym wydaniu Gazety Olsztyńskiej

Polski Związek Piłki 
Nożnej poinformował, 
że zgodnie z decyzją  
prezesów Wojewódzkich 
Związków Piłki Nożnej 
podjętą 7 maja br., roz-
grywki seniorskie w IV 

lidze i niższych klasach 
rozgrywkowych oraz 
rozgrywki młodzieżowe 
prowadzone przez Wo-
jewódzkie Związki Pił- 
ki Nożnej we wszyst- 
kich kategoriach wieko- 

wych zostały odwołane.  
W efekcie tej decyzji 
pierwszy zespół, wystę-
pujący w 2 gr. klasy 
okręgowej, zajął (po ro-
zegraniu 17 z 30 kolejek) 
2 miejsce, które zgodnie 
z regulaminem dawało 
udział w barażu. Nie-
stety, czas pandemii 
uniemożliwia rozegranie 
takiego spotkania, stąd 
czekamy na decyzję  
w tej sprawie Zarządu 
WMZPN. 

 �G.R. 

SPORT

w Olimpii? 
Co słychać  

KONIEC SEZONU

KLASA OKRĘGOWA / GRUPA 2 / SEZON 2019/2020 
 
      Drużyna                                 M     Pkt     Z      R    P     Bramki  
1     GSZS Delfin Rybno               17     42       13    3     1      58:13  
2     MKS Olimpia Olsztynek        17     35       11    2     4      45:23  
3     KS Unia Susz                         17     34       11    1     5      50:21  
4     GKS Polonia Iłowo                17     33       10    3     4      39:24  
5     MKS Start Nidzica                 17     30       10    0     7      37:30  
6     KS Barkas Tolkmicko            16     29       9      2     5      36:29  
7     KS Polonia Pasłęk                  17     22       6      4     7      41:47  
8     LKS Tęcza Miłomłyn             15     21       6      3     6      27:28  
9     GKS Stawiguda                      16     20       6      2     8      38:45  
10   KS Drwęca Nowe                  17     20       6      2     9      38:45 
      Miasto Lubawskie 
11   LKS Orzeł                              17     20       5      5     7      31:33 
      Janowiec Kościelny 
12   GLKS Szeląg                         17     16       5      1     11    35:60 
      Kormoran Zwierzewo 
13   GKS Grunwald Gierzwałd     17     16       5      1     11    26:42 
14   KS Ewingi Zalewo                 15     14       3      5     7      24:34  
15   LKS Płomień Turznica           17     13       3      4     10    24:46  
16   KS Fortuna Gągławki             17     13       3      4     10    22:51 

Od 4 maja zaistniała 
możliwość korzystania  
z obiektów o charakterze 
otwartym, a co za tym 
idzie, nasi zawodnicy 

(szczególnie ci najmłod-
si - najbardziej spragnie-
ni ruchu) wrócili na bo- 
iska. Treningi odbywają 
się w ścisłym reżymie 

sanitarnym narzuconym 
przez rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia  
2 maja 2020 roku.  

 �G.R. 

WRACAMY DO TRENINGÓW

Korzystając z momentu, 
kiedy to sport na czas 
pandemii został zamro-
żony, Zarząd Klubu pod-
jął decyzję o przepro- 
wadzeniu remontu głów-
nego boiska. Nasza płyta 
wzbogaciła się o automa-
tyczny system nawadnia-
nia płyty boiska. 
Prace przygotowawcze 
przeprowadziła Gospo-

darka Komunalna Sp.  
z o.o. w Olsztynku oraz 
pan Piotr Zakrzewski. 
Natomiast inwestycję 
główną zrealizowała Fir-
ma Watergreen z Jani-
kowa k. Poznania.  
Koszt realizacji przed-
sięwzięcia zamknął się  
w kwocie 42 500 zł. 

 
�G.R. 

REMONT PŁYTY GŁÓWNEJ

M - mecze, Pkt - punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bramki - strzelone:stracone
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W ubiegłym roku Literacką Nagrodę Nobla za rok 2018 otrzymała polska pisarka Olga Tokarczuk  
i tym samym wzbogaciła panteon polskich noblistek i noblistów. Literackie Nagrody Nobla wcześniej 
otrzymali: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz i Wisława Szymborska. Pierwszą 
polską noblistką  była Maria Skłodowska – Curie, która otrzymała Nagrodę Nobla dwukrotnie - w dziedzinie 
fizyki w roku 1903 wraz z mężem Piotrem Curie i w roku 1911, samodzielnie, w dziedzinie chemii. 
Pokojową Nagrodę Nobla otrzymał w roku 1983 Lech Wałęsa.

Nagroda Nobla jest przyznawana 
od 1901 roku w skali międzynaro-
dowej i wręczana 10 grudnia,  
w rocznicę śmierci fundatora. Jest 
to prestiżowa nagroda ufundowana 
z dochodów za wynalazek dyna-
mitu przez szwedzkiego przemy-
słowca Alfreda Nobla. Nagroda ta 
od początku przyznawana jest  
w pięciu dziedzinach: z fizyki, che-
mii, fizjologii i medycyny, litera-
tury oraz za działalność na rzecz 
pokoju. Od 1969 roku nagrodę  
z ekonomii.  

 
Do 2019 roku przyznano 948 

wszystkich nagród, w tym kobie-
tom 54 nagrody, czyli ok. 6%. 

 
A jak przedstawia się reprezenta-

cja kobiet w poszczególnych dzie-
dzinach w tym zaszczytnym 
gronie? Przedstawia się następu-
jąco: nagroda pokojowa - 17, lite-
racka - 15, z medycyny i fizjologii 
- 12, z chemii - 5, z fizyki - 3 i z 
ekonomii - 2.  

  
Jedyną osobą, kobietą, nagro-

dzoną dwukrotnie i to w dwóch 
różnych dziedzinach nauki, tj.; z fi-
zyki - wspólnie z mężem i z chemii 
- samodzielnie, jest Polka Maria 
Skłodowska-Curie. W tym miejscu 
warto dodać, że córka państwa 
Curie, Irena Joliot-Curie również 
została laureatką Nobla z chemii 
wraz z mężem Federikiem Joliot-
Curie. Maria Skłodowska-Curie 
pracowała i osiągała sukcesy we 
Francji, ale należy podkreślić jej 
silny związek z Polską. Pierwszy 
odkryty przez małżonków Marię  
i Piotra Curie pierwiastek promie-
niotwórczy nazwano na cześć oj-
czyzny Marii polonem. Obydwie 
nagrody Nobla w części przezna-
czała na badania i w części na sty-
pendia dla uzdolnionych studentów 
z Polski. Pomogła również w zor-
ganizowaniu w 1912 r. pracowni ra-
diologicznej Warszawskiego Towa- 

rzystwa Naukowego, a później  
w 1932 r. Instytutu Radowego  
w Warszawie. 

 
Okazuje się również, że jesteśmy 

silną grupą w dziedzinie literatury. 
Polskich laureatów  Literackiej Na-
grody Nobla było pięcioro, w tym 
dwie kobiety. 

 
Pierwsza, to Wisława Szym-

borska, która w 1996 roku otrzy-
mała Nobla za: „poezję, która z 
ironiczną precyzją pozwala histo-
rycznemu i biologicznemu konteks-
towi ukazać się we fragmentach 
ludzkiej rzeczywistości”. Takie jest 
oficjalne uzasadnienie.  

 
Pani Wisława Szymborska była 

także eseistką, krytyczką literacką, 
tłumaczką, członkinią oraz założy-
cielką Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich, członkinią Polskiej Akademii 
Umiejętności.  
W 2011 roku została odznaczona  
Orderem Orła Białego.  

Do najpopularniejszych jej wier-
szy najczęściej zaliczane są: „Nic 
dwa razy”, „Chwila”, „Miłość 
szczęśliwa”, „Miłość od pierw-
szego wejrzenia”, „Cebula”, „Uto-
pia” czy „Niektórzy lubią poezję”. 

 
„NIC DWA RAZY” 
Wisława Szymborska 
 
„Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny  
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny.     
 
Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata,  
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 
    
Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 
 
Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 

tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno.                   
 
Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 
Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś – a więc musisz minąć. 
Miniesz – a więc to jest piękne. 
 
Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody.” 
 

Drugą laureatką literackiego 
Nobla w 2019 roku została pisarka, 
Olga Tokarczuk. Nagrodzona za ca-
łokształt, a w uzasadnieniu  czy-
tamy: „za wyobraźnię narracyjną, 
która z encyklopedyczną pasją pre-
zentuje przekraczanie granic jako 
formę życia”. Olga Tokarczuk, 
zanim została noblistką, w Polsce 
była już uznana i doceniona za 
swoją twórczość. Jako powieścio-
pisarka zadebiutowała w 1993 roku 
książką „Podróż ludzi Księgi”, za 
którą uzyskała pierwszą nagrodę 
Polskiego Towarzystwa Wydaw-
ców Książek. Otrzymała dwukrot-
nie  Nagrodę Literacką „Nike”.  
W 2008 roku była to powieść „Bie-
guni”. W 2015 roku za „Księgi Ja-
kubowe”, dzieło monumentalne, 
dedykowane przez autorkę: „Mąd-
rym Dla Memoriału, Kompatrio-
tom Dla Refleksji, Laikom Dla 
Nauki, Melancholikom Zaś Dla 
Rozrywki”. Natomiast za wspom-
nianą wcześniej powieść „Bieguni” 
otrzymała w roku 2018 Międzyna-
rodową Nagrodę Bookera.  

 
Wręczenie Nagrody Nobla nastą-

piło w Sztokholmie 10 grudnia 
2019 roku. W trakcie tzw. Tygodnia 
Noblowskiego, laureatka składała 
określone przez organizatora wi-
zyty.  

KOBIECE NAGRODY  
NOBLA I CZUŁA NARRACJA

�STANISŁAWA ZIĄTEK 

O KOBIETACH NIE TYLKO 8 MARCA

Olga  
Tokarczuk 
- laureatka  
literackiej  
nagrody Nobla  
w 2019 roku, 
„...za wyobraźnię 
narracyjną, która  
z encyklope-
dyczną pasją  
prezentuje prze-
kraczanie granic 
jako formę życia”
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W dniu 6 grudnia 2019 roku  
w Sztokholmie, w Sali Giełdy Aka-
demii Szwedzkiej wygłosiła wy-
kład Noblowski zatytułowany  
„Czuły narrator”.  

 
Na wstępie przypomniała postać 

Selmy Lagerlof, pierwszej kobiety, 
która otrzymała Literacką Nagrodą 
Nobla w 1909 roku  „w  uznaniu 
najwyższych wartości ideowych 
wielkiej wyobraźni i przepojonych 
duchem humanizmu obrazowych 
opisów prezentowanych w jej 
utworach”. Pierwsza literacka nob-
listka była z zawodu nauczycielką, 
ale po sukcesie jej pierwszej powie-
ści „Gosta Berling” całkowicie po-
święciła się pisarstwu. 

 
 Największym sukcesem literac-

kim stała się jednak powieść dla 
dzieci „Cudowna podróż”. W 1914 
roku, jako pierwsza kobieta, została 
wybrana do Szwedzkiej Akademii 
Nobla. Jej twórczość zaliczana jest 
do literatury światowej.  

 
Olga Tokarczuk, po wstępie, 

który w pewnym sensie był ukło-
nem dla literatury szwedzkiej i ko-
biecej, przedstawiła swój wykład, 
esej pisarski „Czuły narrator”. Od-
czytała go w języku polskim. Wy-
słuchałam wypowiedź autorki na 
żywo z wielkim zainteresowaniem 
i nie ukrywam, z dość dużą dozą 

emocji. Dlatego pozwolę sobie tro-
chę na osobiste refleksje. Ocenę  
i tzw. rozbieranie tego wykładu na 
czynniki pierwsze pozostawiam 
specjalistom. 

 
Noblistka zaczęła wykład od 

opisu fotografii swojej matki i spo-
strzeżenia, czy raczej przekonania, 
mówiąc: „moja mama, dała mi coś, 
co kiedyś nazywano duszą, a więc 
wyposażyła w najlepszego na 
świecie czułego narratora”. 
Jakże to stało mi się bliskie. 
Bliskie mojemu przekona-
niu, mojej narracji o roli 
matki w życiu każdego 
człowieka. Nagle przy-
pomniałam sobie, jak jes-
tem małą dziewczynką, 
biegam po łące i patrząc  
w niebo myślę czy widzi 
mnie stamtąd  moja nieżyjąca 
mama.  

W innym miejscu wykładu nob-
listka opisuje swoją reakcję na czy-
taną jej przez mamę baśń Hansa 
Christiana Andersena „Imbryk”. 
Opowiada, jak  zatęskniła za świa-
tem dziecka, jakim wtedy była i co 
myślała o tym niepotrzebnym, wy-
rzuconym „Imbryku”. A myślała, 
że jest mu bardzo smutno i że jest 
taki niepotrzebny, i że tak okrutnie 
został potraktowany przez ludzi.  
I znowu powróciło do mnie we 
wspomnieniach przedstawienie 

szkolne z okazji Bożego Narodze-
nia, w trakcie którego miałam opo-
wiedzieć baśń H.Ch. Andersena 
„Dziewczynka z zapałkami”. Tak 
bardzo przejął mnie los tej dziew-
czynki, że w momencie zakończe-
nia: „babcia przytuliła dziewczynkę 
i uniosła ją do nieba” bardzo się 
rozpłakałam.  

 
 

 

 
 
Ten wykład, czego absolutnie się 

nie spodziewałam, przeniósł mnie 
w świat mojego dzieciństwa  
i uświadomił mi, jak silnie te ob-
razy zakotwiczyły się w mojej 
duszy. 

 Po ochłonięciu emocjonalnym 
wydrukowałam sobie wykład, żeby 
w ciszy, bez emocji przeczytać  
i zrozumieć tytułową „Czułą nar-
rację” Olgi Tokarczuk.  

Noblistka w tym wykładzie tak 
mówi o swoim pisarstwie: „Piszę 
fikcję, ale nigdy nie jest to coś wy-
ssanego z palca. Kiedy piszę, 
muszę wszystko czuć wewnątrz 
mnie samej.(…) Każdej rzeczy  
i osobie muszę przyjrzeć się  
z bliska, z największą powagą i uo-
sobić je we mnie, personalizować. 
(…) Do tego właśnie służy mi czu-
łość - czułość jest bowiem sztu- 
ką uosabiania, współodczuwania,  
a więc nieustannego odnajdowania 
podobieństw. (…) Czułość jest tą 
najskromniejszą odmianą miłości. 
(…) Czułość jest głębokim przeję-
ciem się drugim bytem, jego kru-
chością, niepowtarzalnością, jego 
nieodpornością na cierpienie i dzia-
łanie czasu”. Kończąc wykład po-
wiedziała: „Dlatego wierzę, że 
muszę opowiadać tak, jakby świat 
był żywą, nieustannie stawającą się 
na naszych oczach jednością, a my 
jego – jednocześnie małą i potężną 
- częścią”.  

Na obecny czas bardzo potrzebne 
są nam czułe narracje i czułe relacje 
międzyludzkie. Dlatego wsłuchaj-
my się w to uniwersalne przesłanie, 
jakie proponuje nam Olga Tokar-
czuk, polska laureatka Literackiej 
Nagrody Nobla.   

  �STANISŁAWA ZIĄTEK 
fot. Fryta 73 z Strzegomu (konto Wikimedia Commons: 

Fryta73),(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olga
_Tokarczuk_(2018).jpg), "Olga Tokarczuk (2018)", 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode

Ten oryginalny i piękny 
zwrot poetycki jest tytu-
łem wierszy grupy miesz-
kańców gminy stawigu- 
dzkiej, środowiska zwią-
zanego z Gminnym Ośro-
dkiem Kultury, którego 
długoletnim dyrektorem 
jest Witold Lubowiecki. 

 
24 lutego bieżącego roku 

odbyła się uroczystość 
wieńcząca VIII edycję dzia-
łań GOK-u w zakresie pro-
mowania twórczości poe- 
tyckiej, malarskiej i mu-
zycznej mieszkańców: 
dzieci, młodzieży i twór-
ców wiekowo dojrzałych. 

 
Wśród debiutujących au-

torów wierszy znalazła się 
Janina Gancarz z Olsz-
tynka. Jej zbiór wierszy pt. 
„Strofy o życiu” wydali  
w przyjacielskim geście  
Jagoda i Witold Lubo-
wieccy w 2019 roku. 

Na spotkaniu w Stawigu-
dzie Janina Gancarz wygło-
siła (czynili to kolejno inni 
autorzy) umieszczone w to-
miku zatytułowanym „Ule-
pione z wiatru i snu”, swoje 
utwory. Obecne na spotka-

niu koleżanki z Sekcji Lite-
rackiej UTW w Olsztynku 
stanowiły „silną grupę” 
wsparcia naszej twór- 
czej  emerytki, a gratulacje 
i kwiaty okazały się miłym 
załącznikiem. 

Należy podkreślić uroczą 
atmosferę, którą zapewni- 
li prowadzący, Bogusława 
Masłowiecka Miotk i Wi-
told Lubowiecki, a także 
występująca grupa muzy-
ków amatorów. 

Wydany tomik wierszy  
z wielkim znawstwem 
opracowała w/w pani Bo-
gusława. Szatę graficzną 
uzupełniła ilustracjami ob-
razów autorstwa uczestni-
czek koła malarskiego, 
które znane są w Olsztynku 
z trzech wystaw malarskich 
w Bibliotece Publicznej. 
Tomiki wierszy wręczano 
wszystkim autorom, uczest-
nikom VIII edycji, też pod 
nazwą „Ulepione z wiatru  
i snu”. 

W imieniu Janiny Gancarz 
składam podziękowanie  
organizatorom spotkania, 
oso-bom twórczym, zaan-
gażowanym w rozwijanie 
inicjatyw kulturalnych swo-
jej „Małej Ojczyzny”. Pro-
gram jest otwarty dla osób 
spoza gminy Stawiguda  
i nie jest ujęty w ramy kon-
kursu. 

 
�ALICJA CHRZANOWSKA

„ULEPIONE Z WIATRU I SNU”

Janina Gancarz w towarzystwie pań z Sekcji Literackiej UTW w Olsztynku
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Piękny utwór, jeden z wcześniejszych  
w twórczości Janiny Dobrowolskiej, ma cha-
rakter deklaratywnej, bardzo osobistej wypo-
wiedzi poetki. Oddaje głęboką więź, swego 
rodzaju braterstwo duchowe ze słowem 
szczególnym. Tym, które tylko w POEZJI – 
otoczone mgiełką tajemniczości i ulotności – 
odpowiednio ukształtowane przez twórcę – 
potrafi poruszyć do głębi i wyzwolić różnora-
kie odczucia. 

Na zdolność przeniesienia czytelnika w zu-
pełnie inny świat, często daleki nawet od po-
strzeganej rzeczywistości, świat niezgłębionej 
przestrzeni wnętrza człowieka, świat pulsują-
cej życiem przyrody i niezbadanej do końca 
NATURY. Świat malowany piórem poety 
przez pryzmat jego osobistych przemyśleń  
i doznań. 

Obok literatury, z którą Janina Dobrowolska 
zapoznawała się od dzieciństwa i lat szkol-
nych, inne dziedziny sztuki, takie jak malar-

OPLĄTANI POEZJĄ

Polska poetka w Berlinie
Tęczę swych marzeń jak barwną wstążkę  
We włosy wplatam. 
Z nadzieją patrząc na przyszłe lata,  
Z Tobą się bratam. 
 
Myśląc o Tobie, staję się kwiatem. 
Słońca dotykam 
Pijana szczęściem, blaskiem olśniona, 
Oczy przymykam. 
 
Z tomiku „Z Tobą, Poezjo” (2012 r.)

stwo, rzeźba czy muzyka znakomicie dopeł-
niają krąg zainteresowań poetki, i to w równym 
stopniu, co znajomość życia człowieka. 

Owo bratanie się z Poezją, należałoby uściślić 
jako podjęcie trudu zmagania się z bardzo de-
likatnym tworzywem, jakim w literaturze  
w danym języku, jest właśnie słowo. Wiedzą  
o tym poeci i pisarze, którzy biorą odpowie-
dzialność za swój przekaz literacki. 

Janina Dobrowolska w ciągu ośmiu lat, jakie 
minęły od wydania pierwszego zbioru jej po-

ezji, pokazała, że z pietyzmem traktuje język ojczy-
sty, sięgając do ogromnego bogactwa jego zasobów, 
i wytrwale doskonali sztukę pisania. 

Oto credo jej sztuki tworzenia poezji, wyrażone  
w następującym utworze, „Ars poetica”: 

 
Słowa prawdziwe – mocne prawością człowieka, 
Brzmią tak czysto i śpiewnie, jak wezbrana rzeka,  
Jak śmiech dziecka perlisty, światło w kropli rosy, 
I jak chlebem pszenicznym napęczniałe kłosy. 
 
Słowa zwiewne lekkością wiosennych motyli, 
Błysk olśnienia i echo nieuchwytnej chwili, 
Kwiaty łzami zroszone – głód poezji żywy, 
Szeptem składane w darze wzniosłych serc porywy. 
 

Często powtarzającym się tematem w twórczości 
Janiny Dobrowolskiej jest tęsknota za krajem ojczy-
stym, w którym spędziła dzieciństwo i młodość, za 
rodzinną Warszawą, widokami Mazowsza i ukocha-
nych Mazur.  

Wspomnienia z pobytu w Olsztynku są dla poetki 
– jak sama je określiła – „tęsknością nieposkro-
mioną”, bo to przecież zastępujący jej gniazdo ro-
dzinne dom dziecka, także bliskie otoczenie: szkoła 
podstawowa, biblioteka, ulice miasteczka, jezioro, 
rzeka Jemiołówka. Nade wszystko w jej wspomnie-
niach ślad pozostawili wspaniali ludzie, wycho-
wawcy Domu Dziecka przy ulicy z dawną nazwą 
Świerczewskiego 41. Osoby bliskie, wśród nich 
współwychowankowie placówki oraz przyjazny  
i opiekuńczy personel. 

Wzruszające strofy utworu „Wspomnienia” oddają 
atmosferę tamtych dziecięcych dni: 

 
Podwórko pełne wiosny i dziecięcej wrzawy. 
Wokół w gwarze owadziej pogrążone trawy. 
Weranda w miękkich cieniach, skrzypiące podłogi 
I moje niestrudzone wszędobylskie nogi. 

Janina Dobrowolska w wieku 13 lat

Trudność w nadaniu tytułu tej re-
cenzji wynika z wielości zagadnień, 
które porusza książka Szczepana 
Twardocha „Królestwo”, będąca 
kontynuacją słynnego „Króla”. 
Obydwie pozycje poruszają i obyd-
wie z pewnością przeczytać warto, 
jednakże na mnie większe wrażenie 
wywarło „Królestwo”. Stało się pre-
tekstem do refleksji nad złożonością 
ludzkiego losu uwikłanego w  histo-
ryczne zawirowania, sploty wyda-
rzeń, nie zawsze zależne od nas, 
sprowokowało do  zadania sobie 
pytań: kim jestem, jakim jestem czy 
też  do czego jestem zdolny, aby 
żyć. 

 
Jest rok 1937. Tytułowy „król”  

z powieści Szczepana Twardocha, 
główny bohater, to Jakub Szapiro - 
słynny żydowski bokser z warszaw-
skich Nalewek, ale też gangster  

z polsko-żydowsko–niemieckiego 
półświatka. Budowanie swojej for-
tuny zaczyna, wyłudzając haracze 
od handlujących na Kercelaku wy-
znawców mojżeszowych. Budzi 
przerażenie swoją bezwzględnością, 
ale i szacunek, gdyż kieruje się swo-
istym kodeksem honorowym. 

Jakub Szapiro pozornie ma 
wszystko – bogactwo, kontakty  
i wpływy i najlepsze kochanki, na 
przykład szalejącą za nim  Ryfkę. 
Ma też rodzinę – piękną żonę Emilię 
pochodzącą z żydowskiej rodziny 
znanego warszawskiego adwokata  
i dwóch synów bliźniaków – Da-
niela i Dawida. Jednak rzeczywis-
tość daje o sobie znać. Wiele mówi 
się  o zbliżającej się wojnie, o coraz 
częstszych incydentach antysemic-
kich. Jakub nie znajduje porozumie-
nia z żoną, nie ma czasu dla synów. 
Przede wszystkim jednak czuje pod-

świadomy przymus bycia najlep-
szym zawsze i wszędzie oraz prag-
nienie, aby Polacy uznali go za 
równego sobie, chociaż równocześ-
nie nie chciał być Polakiem, przed 
polskością się broni. Co z tego wy-
niknie? 

Powyższe wyjaśnienia są ko-
nieczne dla zrozumienia „Króle-
stwa”. Dla mnie jest to książka 
niezwykła z kilku powodów. ”Król” 
stracił wszystko, jest fizycznym  
i duchowym wrakiem skazanym na 
innych. Właściwie już by nie żył, 
gdyby nie bezgraniczna miłość daw-
nej kochanki i jej troskliwość grani-
cząca z bohaterstwem, wręcz he- 
roizmem. Ta miłość się nie podda. 
Kobieta nie widzi innej opcji jak 
przeżycie, dzień po dniu, a właści-
wie noc po nocy. Ryfka jest bowiem 
zwierzęciem nocnym (…), niewi-
dzialna prawie, bezszelestna i szara. 

A wszystko dlatego, że trwa II 
wojna światowa, jest grudzień 1944 
roku, niedługo po upadku powstania 
warszawskiego. Piękna stolica to 
tylko wspomnienie – wszędzie 
wzgórza ruin i wszechogarniająca 
pustka. Niemcy, świadomi już total-
nej przegranej, są wyjątkowo bru-
talni i bezwzględni. To przed nimi 
ukrywa się Ryfka, pokładająca na-
dzieję w stacjonujących za Wisłą 
Sowietach.  Jej uczucie do Jakuba 

„Wteraz” wiem wszystko… albo 
...Takiej miłości nie zna nikt  albo… 

recenzja książki 
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A wieczorem, gdy ciemność z wolna się zagęszcza, 
Niebo mruga gwiazdami, zda się całe w dreszczach. 
Pod czujnym półksiężycem do snu się układam, 
A matka ciepłym głosem baśnie opowiada. 

 
O swym dzieciństwie i wczesnej młodości Janina 

powie po latach, że był to „kawałek chleba skro-
piony łzą goryczy. To wzrok wzniesiony do nieba  
i ból, co we mnie krzyczy”. 

Po latach również, gdy osiągnie status kobiety doj-
rzałej, spełnionej jako matka, babcia i pisarka, po-
konuje przeciwności życiowe, szuka swego 
„szczęścia pobłądzonego”, odzyskuje je, bo jest wy-
trwała. Dlatego w wierszu „Za liliowym wzgórzem” 
oddaje z wnętrza własnych uczuć następujące słowa 
wiary i nadziei: 

 
„Dni jak ogród jesienią – ciągną się milczeniem… 
Na cóż mogą się przydać takie martwe dni? 
Nagle w tłumnej zieleni przemknęło westchnienie, 
Jakiś szept mnie zrozumiał, żywym blaskiem lśni. 
(…) 
Muszę tylko odnaleźć światło Twoich oczu, 
By wraz z Tobą mnie wiodło w nieskończoną dal. 
Muszę cienie usunąć z moich dróg poboczy, 
I… za wzgórzem liliowym pochować swój żal. 
 

Janina w korespondencji z Jadwigą Ziółkowską  
i ze mną mile wspomina Olsztynek z lat pobytu, 
mówi wprost, że tu właśnie za przyczyną nauczycieli 
i wychowawców kształtowała się jej osobowość. 
Śle listy, które mogą być przykładem stylu „esprit”; 

odznaczające się bystrością, inteligencją i polotem. 
Od siebie dodam – wiedzą na temat literatury dawnej 
i współczesnej – polskiej i europejskiej. 

Manifestowaną w utworach Janiny Dobrowolskiej 
pochwałę życia, miłości i natury, nade wszystko 
umiłowanie PIĘKNA, porównać można do muzycz-
nych fraz polonezów i mazurków Chopina. Nostal-

gię zaś do przejmujących sonat Albinoniego. 
Mądrość życiową i zadumę nad człowie-
kiem – do głębi muzyki Mozarta.  

 
O sens „człowieczego świata” w ujęciu 

wiary chrześcijańskiej pyta poetka w utwo-
rze „To, co najpierw”. 

 
Więc najpierw Miłość otworzyła Życie 
Na scenie Ziemi i – pod boskim okiem – 
Powiela rolę swej nieśmiertelności, 
Stając się sensem człowieczego świata; 
Duchem skrzydlatym lub błędnym obłokiem,  
Wsłuchanym ufnie w przyśpiewy słowicze. 
Lub czystym tonem źródeł tryskających. 
Wieczną tęsknotą tych gwiazd szalejących, 
Które noc cicha w jeden łańcuch splata, 
Mierząc Stworzenie potęgą Boskości. 

Różnorodnością i głębią poetyckich refleksji 
poetka zadziwia. Można je odnaleźć w wielu so-
netach zawartych w tomiku „Wołaj mnie, Kwie-
cie”. Jeden z nich, zatytułowany „Chwila”, bliski 
jest odczuciom człowieka na temat upływają-
cego czasu, gdy rozmyśla zupełnie tak samo, jak 
bohater wiersza: 

 
„Otwieram oczy. Jestem. Nie znam swego czasu. 
Czas nie zna swej wielkości – jest młody i stary. 
Flirtują z nim od wieków słoneczne zegary 
I płynne horyzonty nizin, gór i lasów. 
(…) 
Krzyk narodzin, ból życia i uczuć płomienie. 
I to że przy nich inne trwają obok siebie, 
I płyną jak miriady kropel w wielkiej wodzie.” 

 
Polska poetka w Berlinie nie zapomina o mi-
łośnikach poezji, jakich niemało w Olsztynku. 
Kolejne tomiki ofiarowuje olsztyneckim biblio-
tekom. Wybrane utwory Janiny Dobrowolskiej 
miałam przyjemność prezentować na łamach 
ALBO i dalej będę to czynić. 

  
Poezją naszej Przyjaciółki zajmują się kole-
żanki z sekcji literackiej UTW w Olsztynku, re-
cytując podczas poranków literackich, utwory 
zarówno dawniejsze, jak i najnowsze z 2019 
roku. 

 
W ubiegłym roku Janina Dobrowolska wydała 

zbiór wierszy zatytułowany „Zacząć od nieba”. 
O tym, dlaczego na okładce tomiku znalazło się 
zdjęcie obrazu Jana Vermeera „Nalewająca 
mleko”, także o innych źródłach inspiracji twór-
czej naszej poetki – w kolejnych artykułach. 

 
�ALICJA CHRZANOWSKA 

fot. ze zbiorów Barbary Łukaszewicz 

Janina Dobrowolska aktualnie

oscyluje między miłością a nienawi-
ścią. Nie ma tu fajerwerków ani ro-
mantycznych spotkań. Jednakże 
kobieta bez tego człowieka nie po-
trafi żyć, dlatego zrobi wszystko, 
aby przeżył (a w zasadzie oboje). To  
nie wojenne love story. Zatem Ryfka 
ukrywa już nie króla, a jedynie jego 
cień. Jakub Szapiro stracił wolę 
życia, ale musi żyć! Tak bowiem po-
stanowiła kochająca go kobieta, 
która w tym celu zrobi absolutnie 
wszystko. Czy taka miłość się zda-
rza? Ryfka mówi: Z gniewu i niena-
wiści utkana jest moja wola życia, 
gniew i nienawiść są ciężkie i niesie 
się je bardzo trudno, ale nieść je 
trzeba, bo bez nich za wcześnie koń-
czy się tam, gdzie wszyscy i tak 
skończą. Tak na marginesie -  Jakub 
może kojarzyć się z dzisiejszym ce-
lebrytą, ale i z każdym z nas, kiedy 
ze szczytów spadamy na samo dno 
i nie możemy się podnieść bez 
wsparcia kochającego człowieka 
albo jeśli nie odnajdzie się w sobie 
siły. 

Kolejnym wątkiem poruszającym 
moją czytelniczą wyobraźnię są 
wstrząsające obrazy Holokaustu  
i polskiego antysemityzmu. Szcze-

pan Twardoch dobrze przygotował 
się merytorycznie przed napisaniem 
swojej powieści. Obrazy życia  
w warszawskim getcie, a później 
sposoby jego likwidacji zostają  
w czytelniczej (wrażliwej) pamięci 
jak rana albo jak zadra. Dlaczego 
„zadra”? Bo jestem Polką i swoją 
tożsamość narodową, jak wielu  
z nas, buduję na historii zrywów 
wyzwoleńczych, powstańczych. To 
naturalne, że myślimy o sobie jako 
o ludziach dobrych, solidarnych, po-
magających w potrzebie. I rzeczy-
wiście wielu było Polaków 
ryzykujących życie swoje i bliskich 
za pomoc Żydom. Więc jak to było 
naprawdę i jak w rzeczywistości 
wygląda ten nasz antysemityzm? 
Niestety, w tej kwestii Pan Twar-
doch odziera mnie ze złudzeń, cho-
ciaż jednocześnie zobowiązuje do 
dalszego szukania dowodów, że 
może jednak jest inaczej. Z powieści 
wylewa się porażająca nienawiść do 
nas – Polaków. Czy to może taka pi-
sarska prowokacja? I chociażby  
z tego powodu „Królestwo” trzeba 
przeczytać! 

Powodów, dla których warto sięg-
nąć po powieść Twardocha, z pew-

nością jest wiele. Dla mnie jednak 
najbardziej intrygujący wydaje się 
zabieg pisarski polegający na prze-
plataniu się różnych czasów i nar-
ratorów. 

Jakub Szapiro w utworze jest 
„niemy”, nie poznajemy jego pun-
ktu widzenia, ale to wokół niego 
ogniskuje się akcja i pozostali boha-
terowie są z nim w różny sposób 
związani. 

Narrację prowadzą naprzemiennie 
Ryfka i Dawid i w ich narracjach 
autor stosuje retrospekcję. W zasa-
dzie sceny z Ryfką to minimum 
akcji, większość wspomnień. Nar-
racja Dawida jest bardziej zwarta, 
dynamiczna i – prawdopodobnie dla 
wielu – bardziej atrakcyjna. Nic  
w tej wartkiej akcji dziwnego, gdyż 
syn Jakuba jest dwunastoletnim 
chłopcem, który w wojennej zawie-
rusze szybko „dorósł” do czternas-
toletniego starca. Mimo wielu 
mądrych, choć niewesołych reflek-
sji, nie jest w stanie nagle stać się 
skarbnicą mądrości. Natomiast 
Ryfka cały czas prowadzi we-
wnętrzny monolog o metafizycz-
nym charakterze. Przeszłość splata 
z teraźniejszością, analizuje, wy-

ciąga gorzkie wnioski. Życie pozba-
wiło ją złudzeń. 

Jest jeszcze jedna narracja – Emi-
lii, żony Jakuba, matki Dawida i Da-
niela – w ostatniej scenie powieści, 
ale bardzo trudno o niej pisać… 

Ramy czasowe utworu obejmują 
ostatnie tygodnie lata 1939 roku do 
początków grudnia 1944 roku z od-
niesieniami do roku 1937, które do-
tyczą akcji powieści „Król” i… 
wiążą się z bytem w szarości „wte-
raz”, tzn. czasem bez czasu, Ryfka 
mówi: (…) bo przecież wszystko ist-
nieje jednocześnie, to, co było, być 
nie przestaje i to, co będzie, już jest, 
wszystko istnieje naraz i czasem po-
wstaje takie krótkie przetarcie się 
rzeczywistości, rzeczy oddzielone 
czasem dotykają się. Zadziwia fakt, 
do takiego wniosku dochodzi prosta 
kobieta, bez wykształcenia, ale prze-
cież wteraz widzi się wszystko.  
O jaki czas tu chodzi? Zrozumie ten, 
kto powieść przeczyta. 

 
Zachwycam się efektami zabaw 

słownych Twardocha, a książkę 
szczerze polecam. 

 
�HENRYKA ŻEBROWSKA



Strona 32 Nr 2 (263) Maj 2020 r.

„W związku z podjęciem zdecy-
dowanych kroków, mających na 
celu zatrzymanie szerzenia się ko-
ronawirusa SARS-CoV-2 Rzą-
dowy Zespół Zarządzania Kryzy- 
sowego z udziałem ministra kul-
tury i dziedzictwa narodowego 
zdecydował o czasowym zamknię-
ciu od 12 marca 2020 r. instytucji 
kultury, filharmonii, oper, opere-
tek, teatrów, muzeów, kin, domów 
kultury, bibliotek, galerii sztuki 
oraz szkół, uczelni wyższych i pla-
cówek szkolnictwa artystycz-
nego...”  

 
Takie i inne komunikaty,  niczym 

ziejące z telewizorów czarne wizje  
futurystycznych filmów katastro-
ficznych, wywoływały niedowierza-
nie i lęk … jak wiemy,  niestety 
sparaliżowały i zamroziły  każdy 
sektor gospodarki i przejaw życia 
społecznego na długie tygodnie.  
Tak też stało się z działalnością kul-
turalną, od wielkich aglomeracji po-
cząwszy, na  małych ośrodkach 
wiejskich skończywszy. Zawieszona 
została nie tylko stała działalność in-
stytucji kultury. W ramach walki  
z rozprzestrzenianiem się w Polsce 
koronawirusa rząd zdecydował rów-
nież o odwołaniu wszystkich wyda-

rzeń artystycznych w najbliższych 
miesiącach. W trosce o powszechne 
bezpieczeństwo anulowano głównie 
imprezy masowe, dni miast, festi-
wale, konkursy, a także setki kon-
certów, spektakli, wystaw i spotkań 
autorskich. Przestały działać za-
równo instytucje narodowe,  jak  
i małe, lokalne ośrodki kultury 
(muszę przyznać, że wciąż z niedo-
wierzaniem te fakty przyjmuję…) 

Jednak decyzja o zawieszeniu 
działalności przez instytucje kultury 
w związku z epidemią koronawirusa 
nie oznacza ich całkowitego za-
mknięcia. Placówki te w dalszym 
ciągu, aczkolwiek w nieco innym, 
często w dość okrojonym zakresie, 
prowadzą swoją działalność. Więk-
szość dużych i  małych instytucji 
kultury  przeszła na pracę zdalną  
i tryb on-line.  

Nie inaczej jest w  Miejskim 
Domu Kultury w Olsztynku,  który 
zdecydował się na przeniesienie 
działalności merytorycznej do inter-
netu. Nie jest to łatwe, ponieważ 
domy kultury w małych miejscowo-
ściach są miejscem żywym, stymu-
lującym lokalną aktywność. Sta- 
nowią centrum przerzucania pomos-
tów między odległymi sobie gru-
pami: młodymi i starymi, artystami 

i odbiorcami, bogatymi i biednymi, 
uprzywilejowanymi i wykluczo-
nymi.  Ludzie, którzy przychodzą 
do domu kultury nie tylko konsu-
mują kulturę, ale też ją aktywnie 
współtworzą. Nie są tylko widzami 
czy biernymi odbiorcami. Niejedno-
krotnie sami stają się twórcami, ani-
matorami tego, co się w domu 
kultury i ich otoczeniu dzieje.  

My, instruktorzy i animatorzy, zda-
jemy sobie sprawę z faktu, że kul-
tura jest tą dziedziną społeczną, 
która tak naprawdę w wielu przy-
padkach nie tylko rozwija zaintere-
sowania i daje odskocznię od co- 
dzienności, ale też dodaje energii  
i motywuje.  Wiemy, że  nie mo-
żemy jej całkowicie sprowadzić do 
parteru, a tym bardziej zamknąć na 
klucz.   

 
Nie składamy broni - działamy! 
 Okazało się, że w tym czasie 

można nadrobić wiele działań re-
montowych i zabrać się do  grun-
townych porządków, które  w ciągu 
roku bardzo ciężko zrobić, ze 
względu na fakt, że nasza skromna 
baza lokalowa jest wykorzystywana 
bez przerwy wakacyjnej, przez sie-
dem dni w tygodniu! Tak więc  
w kinie „ruszyliśmy z kopyta”  
z wymianą foteli, remontem podłogi 
i montażem nagłośnienia. Dzięki 
mieszkańcom Olsztynka realizu-
jemy projekt OBO w kinie Grun-
wald. Własnym sumptem remon- 
tujemy „lochy”, czyli pracownię 
perkusyjną w piwnicach domu kul-
tury…  noo i z działalnością mery-
toryczną  przenieśliśmy się oczy- 
wiście do sieci. Tancerze tańca to-
warzyskiego oraz olsztyneckiej CO-
OLTURY trenują on-line, mają 
regularne rozgrzewki i treningi, in-
struktor  Patrycja  Szustkiewicz 
przygotowuje z grupami nowe cho-
reografie, solistki mają też na swym 
koncie sukcesy w I Ogólnopolskim 
Turnieju Tańca on-line! P. Kamila 
Kupiec wciąż daje nowe zadania 
plastyczne,  z których korzystają nie 
tylko nasi uczestnicy  zajęć, ale oka-
zuje się, że to doskonała rozrywka 
dla całych rodzin. Stałe zajęcia dla 
swoich grup perkusyjnych prowadzi 
także na swoim kanale p. Zbyszek 
Chrzanowski. Prawdziwym zaś 
„strzałem w dziesiątkę” i rekor-
dową, ponad 7 tys. liczbą wyświet-
leń na Facebooku, okazały się  
lekcje gry na gitarze klasycznej  
p. Wiesława Gąsiorowskiego. Nie-
bawem ruszamy także z próbami 
teatralnymi „Teatru za dychę” (nie-
stety epidemia przerwała nasze 
przygotowania do sztuki Fredry 

„Damy i Huzary”).  Przypomnie-
liśmy filmy i udokumentowane 
spektakle z lat ubiegłych. Na na-
szym fanpage  organizujemy rów-
nież konkursy: fotograficzny, wio- 
senny, a obecnie…konkurs na naj-
zabawniejszy limeryk. W najbliż-
szym czasie mamy także kolejne 
zadanie, chcemy stworzyć cyfrowe 
archiwum, z wyszperanych fotogra-
fii uczestników dawnych  wydarzeń 
kulturalnych naszego miasta.  

Tak więc, wszyscy zmagamy się  
z problemem i rzeczywistością, 
która nas zastała, ale my broni nie 
składamy. Staramy się dostosować 
do panujących warunków, na które 
tak naprawdę nie mamy wpływu.  
Z utęsknieniem i niecierpliwością 
czekamy na kolejne etapy luzowa-
nia obostrzeń …jak wszyscy, cze-
kamy na normalność… 

 
III etap -  realia są takie, że  brak 

konkretów, a zasady niejasne… 
Instytucje mogą się przygotowy-

wać, ale same niewiele zdziałają, 
gdy nie ma konkretnego rozporzą-
dzenia rządu, w którym znajdzie się 
coś więcej niż tylko informacja  
o możliwości uruchomienia działal-
ności. Nie wiadomo, kiedy i czy po-
jawią się dalsze wytyczne w sprawie 
funkcjonowania instytucji kultury, 
dlatego władze samorządowe i dy-
rektorzy instytucji, pozostawieni 
sami sobie, nie wiedzą kiedy nastąpi 
ich realne otwarcie. Póki co, wia-
domo, że w II etapie otwarte są bib-
lioteki i muzea, ale…nie wiadomo, 
jaka jest np. dozwolona liczba osób 
odwiedzających wystawy, czy jakie 
miałyby być reguły właściwej 
ochrony pracowników i odwiedza-
jących przed ewentualnym zakaże-
niem COVID-19. A skoro roz- 
porządzenie  nie określa konkret-
nych zasad, samorządy chyba w po-
rozumieniu z sanepidem będą 
musiały stworzyć je same. Jedno 
jest pewne, nim ponownie otwo-
rzymy wszystkie instytucje kultury, 
zarówno dyrektorzy, jak i władze sa-
morządowe muszą mieć pewność, 
że uczestnicy zajęć, publiczność  
i pracownicy są bezpieczni.  

 
Póki co… czekamy. Czekają też 

nasi wokaliści, zespoły muzyczne, 
gitarzyści, tancerze, aktorzy, per-
kusiści, plastycy, rycerze i uczest-
nicy zajęć fitness…ponad 300 osób, 
dla których nasz dom kultury, to 
ważne miejsce nie tylko na mapie 
Olsztynka, ale także ich życia.  

 
�K. WALUK 

Dyrektor MDK w Olsztynku

TRUDNY CZAS DLA KULTURY …
KULTURA



Swoją przygodę z gotowaniem zaczęłam w wieku 11 lat. Wtedy jeszcze nie z zamiłowania, a raczej  
z potrzeby i zaistniałych okoliczności. Metodą prób i błędów, pod fachowym okiem mamy, poznawałam świat 
kuchni. Kuchni w czasach, gdy obiad (taki lub inny) był świętością i na stole być musiał! Teraz czasy są inne.  
Żyjemy szybko i w codzienności, która wypiera posiłek przygotowany samodzielnie w domowym zaciszu. 
Stawiamy na gotowe półprodukty, nierzadko wzbogacone konserwantami. Uważam jednak, że powrót z pracy 
czy szkoły do domu pachnącego obiadem (cokolwiek to znaczy) jest czymś wyjątkowym i z pewnością  
bardzo przyjemnym. Dlatego zachęcam gorąco do gotowania i proponuję bardzo proste przepisy. 

NIE TYLKO LEKTURA
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku

W drugim etapie odmrażania 
gospodarki zaistniała również, 
oprócz innych gałęzi, możliwość 
otwarcia bibliotek dla ich użyt-
kowników. 

 
Aby zabezpieczyć Państwa oraz 

bibliotekarzy przed możliwym zara-
żeniem, opracowaliśmy procedury 
mające na celu zminimalizowanie 
ryzyka zakażenia. Po konsultacji  
z burmistrzem Olsztynka oraz sane-
pidem od 6 maja otworzyliśmy bib-
liotekę dla czytelników.  

Niezależnie od nas, nałożone zos-
tały odgórnie różne restrykcje. Przez 
dłuższy czas nie będzie wolnego do-
stępu do regałów z książkami, poda-

wać je będzie bibliotekarz. Książki 
i gazety, które będziecie Państwo 
zwracać, będą przechodziły 4-dnio-
wą kwarantannę. Zgodnie z zalece-
niami GIS-u oraz Biblioteki Naro- 
dowej zamknęliśmy czasowo dzia-
łalność czytelni oraz możliwość ko-
rzystania z komputerów. 

 
Zmieniliśmy godziny otwarcia 

biblioteki: od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 900-1600, soboty – nie-
czynne do odwołania. 

Wprowadziliśmy przerwę na od-
każanie i wietrzenie pomieszczeń:  
w oddziale dla dzieci od godz. 1200 
do 1230 oraz w wypożyczalni dla do-
rosłych od godz. 1230 do 1300. 

W wypożyczalniach, z wyłącze-
niem personelu, może przebywać 
jednocześnie 1 czytelnik. Prosimy  
o zachowanie zalecanego odstępu 
podczas oczekiwania w holu biblio-
teki. Biblioteka jest przestrzenią 
publiczną - pamiętajcie Państwo  
o założeniu maseczki. 

Prosimy o zapoznawanie się z ma-
teriałami informacyjnymi na stronie 
internetowej i w budynku biblioteki.  

 
O zmianach będziemy Państwa in-

formować na bieżąco.  
 

�WIOLETTA DYWIZJUSZ

Na początek SZASZŁYKI, w 
których przygotowanie możemy za-
angażować dzieci. Danie smaczne, 
kolorowe. Idealne na obiad, podwie-
czorek lub grilla. Potrzebujemy: 

 
1 filet z piersi kurczaka, •
1 papryka (mogą być różne •
kolory), 
2 cebule, •
6-8 pieczarek, •
2-3 ogórki świeże lub •
kiszone,  
1 cukinia, •
przyprawa do kurczaka •
złocista, 
olej lub oliwa •
patyczki do szaszłyków •

 
Filet z piersi kroimy w grubą kos-

tkę. Dodajemy 2 łyżki oleju lub 
oliwy, przyprawę do kurczaka, 
wszystko mieszamy i odstawiamy. 
Paprykę kroimy w większą kostkę, 
a pozostałe warzywa w plastry. 
Przygotowane składniki nadzie-
wamy na patyczki do szaszłyków 
naprzemiennie. Możemy smażyć na 
rozgrzanym oleju lub grillować.  

Do szaszłyków proponuję pie-
czywo lub pieczone kartofelki  

i SOS CZOSNKOWY. Według 
mojego przepisu potrzebujemy: 

 
1 duży jogurt naturalny, •
2 łyżki śmietany lub •
majonezu, 
2 ząbki czosnku, •
nać pietruszki lub koperku, •
szczypta soli. •

 
Czosnek przeciskamy przez pra-

skę, solimy, dodajemy pozostałe 
składniki i dokładnie mieszamy. Od-
stawiamy do lodówki.  

 
Do tego polecam SURÓWKĘ. 

Potrzebujemy: 
 

½ sałaty lodowej lub rukoli, •
roszponki 
1 ogórek, •
1 paprykę, •
1 pęczek rzodkiewki, •
1 cebulę, •
1 sos paprykowo-ziołowy •
(wymieszać z oliwą i wodą) 
½ łyżki miodu •

 
Sałatę rwiemy na mniejsze części, 

pozostałe warzywa kroimy w plas-
try lub paseczki. Dodajemy wymie-

szany sos paprykowo-ziołowy z od-
robiną miodu. 

 
Na koniec DESER, w którym 

przemycimy troszkę czekolady…
Potrzebujemy: 

 
1 opakowanie herbatników, •
2 łyżki Nutelli,  •
galaretki w 3 różnych •
kolorach, 
owoce: truskawki, borówki, •
maliny, kiwi, itp., 
1 opakowanie śmietanki •
30% lub 36%, 
½ opakowania serka •
mascarpone, 
1 cukier waniliowy, •
3 łyżki cukru pudru, •
1 opakowanie śmietan-fix. •

 
W pierwszej kolejności przygoto-

wujemy galaretki, które potrzebują 
trochę czasu na stężenie. Następnie 
kruszymy herbatniki i mieszamy  
z Nutellą. Gotowe galaretki kroimy 
w kostkę. Następnie możemy przy-
gotować serek. Ubijamy mikserem 
śmietankę ze śmietan-fixem, doda-
jemy 3 łyżki cukru pudru, cukier 
waniliowy oraz serek mascarpone.  

Do szklanego pucharku wkła-
damy herbatniki z nutellą (1 łyżka), 
serek (4 łyżki), galaretki pokrojone 
w kostkę i owoce. Wszystko mo-
żemy polać musem truskawkowym 
lub sosem czekoladowym.  

Mus truskawkowy można przygo-
tować rozgniatając truskawki z ły-
żeczką cukru.  

 
SOS CZEKOLADOWY pro-

ponuję w „zdrowszej wersji”. Po-
trzebna będzie gorzka czekolada, 
którą rozpuszczamy w kąpieli wod-
nej. Dodajemy do niej 2 łyżki miodu 
i 50-100 ml zaparzonej kawy roz-
puszczalnej (w zależności jaką 
chcemy osiągnąć konsystencję – im 
mniej dodamy, tym sos będzie gęst-
szy). To także dobry pomysł na po-
lewę do ciasta.  

 
Pierwszy artykuł w ALBO chcia-

łabym zadedykować mojej Mamie, 
która podobnie jak wielu seniorów 
w obawie o swoje zdrowie, od dłuż-
szego czasu pozostaje w domu.  

 
Życząc smacznego serdecznie po-

zdrawiam. 
�EWA WARAKSA

Kulinarny kącik  Ewy
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Poziomo: 
1) pytajnik, 5) wychodzi z kosza, 9) kartofel 
woźnicy, 10) czytany ze zrozumieniem,  
11) czas internetu, 12) można mu nawrzucać, 
13) mocny w partii, 14) bezzasadny, 15) tylna 
część nadwozia, 16) pułapka orkiestry, 18) baba 
z wozu, 19) liczba na papierze, 21) nie ma nic  
do powiedzenia, 23) wóz bez nerek, 24) koniec 
niedosytu, 25) a w becie, 26) sakramentalny 
kłopot, 27) wiekowa. 
Pionowo: 
1) kłopot pary, 2) widzi ciemność, 3) pięknisia, 
4) kusi kapustą brukselską, 6) manna z nieba,  
7) banał w PRL-u, 8) zachowuje zawsze gorącą 
krew, 16) lubi ludzi, 17) dłuższy pech,  
19) cudotwórca?, 20) wyleczona zaćma,  
22) idzie na tequilę.

1

Krzyżówka nr 249

Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartkach po-
cztowych do 15 lipca 2020 r. na adres redakcji. 
Spośród prawidłowych rozwiązań wylosujemy 
nagrodę - talon o wartośći 50 zł do wykorzystania 
w Kwiaciani “Kwiatowa Przystań”. Prawidło-
wym rozwiązaniem krzyżówki nr 248 było hasło: 
Dozwolone od lat osiemnastu, nagrodę (obiad dla 
2 osób w Restauracji “Ratuszowa”) wylosowała 
Elżbieta Zielińska z Olsztynka. 

3
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Sponsor krzyżówki nr 249:  
Kwiaciarnia “Kwiatowa Przystań” 
ul. Chopina 1 A, tel. 511 284 837

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19, utworzą rozwiązanie:

REKLAMA

reklama

Kwiaciarnia  
“Kwiatowa Przystań”

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

Zamieść ogłoszenie,  
reklamę w biuletynie  

ALBO
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Jeśli jesteś uczniem VIII klasy i zastanawiasz się nad wyborem szkoły 
ponadpodstawowej mamy coś dla Ciebie. Każda z naszych szkół po
zwoli Ci zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia studiów 
na wybranym kierunku lub pracy w wyuczonym zawodzie, w kraju i za 
granicą.  

Zespół Szkół w Olsztynku, prowadzony jest przez Powiat Olsztyński,  
to 4 typy szkół: 

I Liceum Ogólnokształcące,  •
Technikum HotelarskoGastronomiczne,  •
Branżowa Szkoła I Stopnia, •
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. •

 
I Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku,  
ul. Klikowicza 4, 11015 Olsztynek 

 
klasa ogólnokształcąca  

kształcenie w ramach przedmiotów ogólnokształcących,  •
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, •
język obcy nowożytny (j. angielski/j. niemiecki),  i trzeci 
przedmiot z priorytetu wyboru kandydatów ogółem  wskazany 
we wniosku o przyjęcie do szkoły, 
bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego,  •
dobra atmosfera nauki w szkole, •
cykl kształcenia 4letni. • 

I Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku  
 szkoła dla Ciebie, szkoła blisko domu. 

 
Technikum HotelarskoGastronomiczne,  
ul. Zamkowa 6, 11015 Olsztynek 

 
W Technikum HotelarskoGastronomicznym oferujemy kierunki kształ
cenia w branży turystycznogastronomicznej oraz w branży spożywczej.  
 
technik hotelarstwa: 

kształcenie odbywa się w ramach przedmiotów  •
        ogólnokształcących 

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  •
        geografia, matematyka. 
technik żywienia i usług gastronomicznych: 

kształcenie odbywa się w ramach przedmiotów  •
        ogólnokształcących 

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  •
        biologia, matematyka. 
technik technologii żywności 

kształcenie odbywa się w ramach przedmiotów  •
        ogólnokształcących, 

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  •
        chemia, matematyka.  
Bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego  
i egzaminu maturalnego. W technikum cykl kształcenia 5letni.  
Dodatkowo dla uczniów: 

przygotowujemy uczniów do udziału w prestiżowych konkursach •
hotelarskich i gastronomicznych, 
organizujemy praktyki zagraniczne i na promach pływających do •
Szwecji, 
w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii •
Europejskiej uczniowie otrzymują wsparcie w dodatkowe 
kompetencje potwierdzone certyfikatem. 

Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Zamkowa 6, 11015 Olsztynek 
 

Kształcimy w zawodach 
kucharz 

Cykl kształcenia 3letni.  •
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zmodernizowanych  •
i bardzo dobrze wyposażonych pracowniach gastronomicznych 
w szkole. 

klasa wielozawodowa 
W klasie wielozawodwej uczeń samodzielnie dokonuje wyboru •
zawodu, kształcenie zawodowe ucznia odbywa się u pracodawcy 
na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu. 

 
NOWOŚĆ w kształceniu branżowym w szkole od 1.09.2020 r. 
pracownik obsługi hotelowej  

Cykl kształcenia 3letni.  •
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zmodernizowanych  •
i bardzo dobrze wyposażonych pracowniach gastronomicznych 
w szkole. 

 
W Branżowej Szkole I Stopnia oferujemy kierunki kształcenia w branży 
turystycznogastronomicznej. Ukończenie tej szkoły pozwoli Ci zdobyć 
wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia nauki w Branżowej Szkole 
II Stopnia lub pracy w wyuczonym zawodzie, w kraju i za granicą. 
  
 
OFERTA KSZTAŁCENIA DLA DOROSŁYCH 
 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  
na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum  
i zasadniczej szkoły zawodowej. 
 

Cykl kształcenia 4 lata, nauka w systemie zaocznym  w piątki  •
i soboty. Kształcenie odbywa się w ramach przedmiotów 
ogólnokształcących. Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: 
geografia i matematyka. 

 
Nie zwlekaj, zgłoś się. Nauka w szkole jest bezpłatna ! 
  
Co nas wyróżnia:  

wyjątkowa siedziba szkoły – XIVwieczny zamek, •
wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych  •
w procesie nauczania, 
zmodernizowane i bogato wyposażone pracownie do •
kształcenia zawodowego, 
wspieranie zainteresowań uczniów: naukowych, sportowych, •
artystycznych,  
indywidualne nastawienie do potrzeb ucznia i dobra atmosfera •
pracy, 
dodatkowe wsparcie w ramach realizowanych  projektów •
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,  
szkoła z tradycjami w dobrym klimacie, to dobry wybór. •

 
Przyjdź, zobacz, dołącz do nas. 

 
Zespół Szkół w Olsztynku, ul. Zamkowa 6, bądź  

I Liceum Ogólnokształcące, ul. Klikowicza 4  
tel. do sekretariatu 89 519 26 27 w. 32, 37. 

www.zamek.edu.pl zakładka rekrutacja

Dołącz do nas!!!        Jedna szkoła wiele możliwości.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/21 

Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku 

11015 Olsztynek, ul. Zamkowa 6, tel/fax 89 519 26 27  www.zamek.edu.pl 

www.powiat-olsztynski.pl



W taki nietypowy sposób nauczyciele i pracownicy  
Zespołu Szkół w Olsztynku rozstali się ze swoimi absolwentami

MATURA 2020

DRODZY ABITURIENCI, MATURZYŚCI, NIE BÓJCIE SIĘ MARZEŃ, MARZENIA  
DODAJĄ SIŁ, MOTYWUJĄ DO DZIAŁANIA, ZACHĘCAJĄ DO PRZEKRACZANIA  
WŁASNYCH OGRANICZEŃ. WIELOKROTNIE DAWALIŚCIE DOWODY, ŻE NIE  

BOICIE SIĘ WYZWAŃ. PRAGNIEMY, ABYŚCIE TACY POZOSTALI, Z CAŁEGO SERCA  
ŻYCZYMY WAM POWODZENIA NA MATURZE I W DALSZYM DOROSŁYM ŻYCIU.
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