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WITAJ SZKOŁO!

Rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem części ratusza na miej-
skie muzeum. Po zakończonym remoncie budynek odzyska również swój blask. 

Więcej o ważnych miejskich inwestycjach na str. 4
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2 września koniec wakacji

Niebawem w szkołach zabrzmi pierwszy dzwonek, a dzieci rozpoczną
nowy rok szkolny. Dla wszystkich pierwszaków rozpoczęcie roku szkolnego
to nowe wyzwania. Rodzice martwią się o swoje pociechy. Jednak dla więk-
szości uczniów powrót do szkoły to spotkanie z kolegami, rozwijanie swoich
pasji na zajęciach pozalekcyjnych.

Wszystkim rozpoczynającym naukę, życzymy wielu radosnych chwil,
samych piątek i szóstek. Nauczycielom wytrwałości i satysfakcji w
pracy, a rodzicom wyrozumiałości i jak zwykle... aby do następnych
wakacji!

redakcja ALBO

W ratuszu powstanie
muzeum
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Z niedowierzaniem i głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

CeZARegO DługOWSKIegO,
cenionego olsztyneckiego artysty pla-
styka,  którego  talent tak wiele ducho-
wych przeżyć i dobra wniósł w życie
mieszkańców nie tylko naszej gminy. 

W imieniu mieszkańców oraz samo-
rządu gminnego żegnamy  Cię Cezary.
Dla wielu z nas byłeś sąsiadem, kolegą,
przyjacielem, czy współpracownikiem.
Szukałeś swego miejsca na ziemi. Ale
tak bardzo wrosłeś w olsztynecki pej-
zaż, że przede wszystkim naszemu
miastu oddałeś wszystkie siły i talent.
Dziękujemy za miłość do Olsztynka 
i do nas. Za setki płócien, akwarel 
i rysunków rozsypanych po świecie.
Na każdym z nich, niczym pieczęć,
odciśnięty był Twój pełen zawirowań los, a jednak wychodziłeś na prostą, 
z perspektywą na spokojniejsze twórcze życie.  

Artysta pokazuje aspekty życia w taki sposób, że wymykają się utartym
definicjom. Często to daremny trud, aby przekazać w słowach jego uczucia.
Bogactwo spuścizny pokazuje nam  Twój obraz jako artysty niepokornego 
i nieco zagubionego. Pełnego ciepła i humoru, przyjaciela „do rany przyłóż”.
Wnikliwego obserwatora życia społecznego - potrafiłeś słuchać i patrzeć.
Dostrzegałeś więcej i celną puentą trafiałeś zawsze w sedno sprawy. Trudno
teraz będzie znaleźć godnego następcę.

Twoja nieprzeciętna postać zapisała się na kartach historii naszego miasta
i w naszej pamięci. Podążałeś w stronę prawdy i światła. Teraz jesteś u celu,
dla nas przedwcześnie… Spoczywaj w spokoju! Rodzinę prosimy o przy-
jęcie wyrazów współczucia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Olsztynku           Burmistrz Olsztynka

/-/ Jerzy Głowacz /-/ Artur Wrochna

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

CeZARegO DługOWSKIegO,
wieloletniego współpracownika olsztyneckiej gazety „Albo”.
Cezary był człowiekiem wielu pasji i wielu talentów. Posiadał
dar wnikliwego obserwowania rzeczywistości i utrwalania jej 
w rysunkach, które tylko niekiedy uzupełniały treść artykułów –
najczęściej niosły w sobie odrębny, niepowtarzalny przekaz. 
To dzięki Jego indywidualności nasza gazeta zyskała nową war-
tość.  Odszedł przedwcześnie, jednak cząstkę siebie pozostawił
nam wszystkim w swojej twórczości.

Koleżanki i koledzy z redakcji ALBO

Jestem i płaczę, biję skrzydłami 
jak ptak zamknięty, w klatce rzeczywistości

Citi Handlowy od 7 lat z powodzeniem reali-
zuje program wyjazdów integracyjnych dla pra-
cowników, w połączeniu z wolontariatem. 
W piątek, 13 września, 170 wolontariuszy praco-
wać będzie na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin i Domu
Dla Dzieci „Nad Jeziorem”. Pracownicy banku
poprowadzą także warsztaty plastyczne dla naj-
młodszych w Miejskim Domu Kultury. 

Od początku funkcjonowania projektu odbyło się
już 40 takich wyjazdów, mówi Krzysztof Kaczmar,
prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi
Handlowy, koordynującej program wolontariatu
pracowniczego banku. Dzięki zaangażowaniu ponad
4 000 wolontariuszy pomoc dotarła do prawie 8400
osób z całej Polski. Takie wyjazdy cieszą się dużą
popularnością wśród naszych pracowników.

W najbliższym wyjeździe weźmie udział 170
osób. Zostaną one podzielone na 3 grupy, z których
każda realizować będzie inny projekt w Olsztynku.
Jedna z grup będzie pracowała w siedzibie Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin. Wolontariusze pomalują pomieszczenia,
zamontują meble, a także odnowią podjazd dla osób
niepełnosprawnych i bramy wjazdowe. Podobne
zadania czekają grupę, która odwiedzi Dom Dla
Dzieci „Nad Jeziorem”. Na miejscu zajmie się
sadzeniem zieleni wokół budynku, montażem mebli
w pokojach dzieci i odnowieniem sal. Kolejna

grupa spotka się z dziećmi i młodzieżą w Miejskim
Domu Kultury. Wraz z najmłodszymi wolontariusze
spędzą czas na wspólnych zabawach artystyczno-
ekologicznych, a z młodzieżą oczyszczą brzeg
jeziora Jemiołowo. W samym budynku MDK zosta-
ną odnowione 2 klatki schodowe, a także zamonto-
wane meble biurowe i świetlicowe. 

W ramach wyjazdów wolontariackich realizowa-
ne są różne projekty. Od prac remontowych czy
porządkowych, poprzez projekty na rzecz ekologii 
i tożsamości kulturowej regionu, po zajęcia 
z dziećmi. Wyjazdy z wolontariatem to integracja 
i zabawa, sposób na oderwanie się od codziennych,
„bankowych” zajęć. Jest to także wielka wartość
wniesiona do małych społeczności i dowód na to, 
że przez kilka godzin wspólnie można naprawdę
wiele zrobić. 

Wolontariusze Citi Handlowy w Olsztynku 
Działająca od 1996 roku Fundacja Kronenberga

przy Citi Handlowy wspiera w imieniu Banku prace
na rzecz dobra publicznego w obszarach tematycz-
nych takich jak: edukacja, rozwój lokalny i ochrona
dziedzictwa kulturowego. Realizowane przez nią
działania obejmują m.in. program edukacji finanso-
wej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Moje
Finanse, organizowany wspólnie z NBP i Fundacją
Młodzieżowej Przedsiębiorczości, wolontariat pra-
cowniczy (program zaangażowania pracowników
Citi Handlowy w wybrane przedsięwzięcia społecz-
ne), konkursy: Mikroprzedsiębiorca Roku i o Nagro-
dę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczegól-
ny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finan-
sów oraz  Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora
za osiągnięcia w dziedzinie ochrony polskiego dzie-
dzictwa kulturowego.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. to jedna 
z największych instytucji finansowych w Polsce, ofe-
rująca pod marką Citi Handlowy bogaty i nowocze-
sny asortyment produktów i usług bankowości kor-
poracyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlo-
wy obsługuje 20 tys. klientów korporacyjnych i 869
000 klientów indywidualnych poprzez nowoczesne
kanały dystrybucji oraz sieć 88 oddziałów. W skład
grupy kapitałowej banku wchodzą takie podmioty
jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy
Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na
świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom
Banku Handlowego dostęp do usług finansowych 
w ponad 100 krajach na całym świecie.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
na stronie internetowej www.citihandlowy.pl

fot. K. Kuczyk
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WIEŚCI Z MAGISTRATU

- Wokół ratusza pojawiły się
ogrodzenia, czy mógłby Pan
zdradzić Czytelnikom, jakiego
rodzaju prace rozpoczęły się 
w budynku magistratu i czy są
one konieczne?

- Rozpoczynamy kilka naj-
ważniejszych miejskich inwesty-
cji. Zagospodarowanie części
ratusza na miejskie muzeum to
projekt, który wszedł w fazę reali-
zacji. Powstaje placówka muzeal-
na, jakiej jeszcze nie było
w naszym mieście. Ma ona łączyć
czasy przedwojenne z odmiennym
okresem powojennym. Muzeum
ma łączyć, warto o tym pamiętać.
Przecież mieszkańcy, ci nieco
„starsi” i nowi - powojenni przy-
bysze budowali nasze miasto.
Przyszło im jednak żyć i praco-
wać w jakże różnych realiach.
Ratusz miejski wreszcie odzyska
swój blask po zakończonym
remoncie. Budynek znajduje się
dziś w fatalnym stanie. Kruszące
się gzymsy i spadające dachówki
zagrażają przechodniom. Inwe-
stycja ma być realizowana około
roku. Jest to budynek zabytkowy,
stąd konieczność szczegółowych
uzgodnień z konserwatorem
zabytków. 

- W Internecie już pojawiła
się wizualizacja planu zagospo-
darowania miejskiego targowi-
ska. Ale w rzeczywistości nie
widać tam żadnych prac przy-
gotowawczych?

- Plac budowy jest już prak-
tycznie przekazany wykonawcy.
Projekt przewiduje urządzenie
tego miejsca zgodnie z wytyczny-

mi unijnymi dla tego typu obiek-
tów. Będzie sporo miejsca dla
drobnych kupców i producentów
żywności, parking i plac handlo-
wy z prawdziwego zdarzenia.
Część pawilonów handlowych
zostanie wybudowana przez
samych kupców, część dostoso-
wana do całości projektu. To są
dość skomplikowane kwestie,
jeżeli chodzi o uwzględnienie
wszystkich interesów. Dziękuje 
w tym miejscu wszystkim kupcom
za zrozumienie, że mamy nie-
powtarzalną szansę na uczynienie
przyjaznym tego nie najlepiej
wyglądającego miejsca. Sama
inwestycja łączy się w fazie reali-
zacji z licznymi utrudnieniami. Po
zakończeniu budowy wszyscy
staną się właścicielami swoich
miejsc pracy. Część kupców
wciąż występuje w roli dzierżaw-
ców.

- Zagospodarowanie parku
miejskiego przy zamku to drugi
etap prac inwestycyjnych, po
budowie obiektów sportowych
na tym terenie. Jaki będzie
kolejny etap tego przedsięwzię-
cia?

- Długo starałem się o po-
trzebne środki na ten cel. Naj-
pierw pojawiła się szansa reali-
zacji zadania z projektów realizo-
wanych przez Lokalną Grupę
Rybacką. Dopłata mogła wynieść
około pół miliona złotych. To jed-
nak zbyt mało, by zagospodaro-
wać tę przestrzeń. Dopiero 
w końcu 2012 roku ogłoszono
konkurs z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. W wyniku jego

rozstrzygnięcia otrzymaliśmy dwa
mliony złotych. To dwie trzecie
kosztów zadania. Przeprowadzi-
liśmy trzy przetargi na projekt 
i zagospodarowanie parku. To
nie jest łatwa praca, bo wymaga-
jąca badań archeologicznych.
Stąd trudno o doświadczonego
wykonawcę. Jestem jednak prze-
konany, że termin zakończenia
prac – jesienią przyszłego roku
nie jest zagrożony. Projekt będzie
konsultowany z mieszkańcami.

- Niektórzy mieszkańcy
chcieliby widzieć więcej  inwe-
stycji, które poprawiłyby
warunki przemieszczania się po
mieście, np. nowe chodniki,
ścieżki rowerowe, itp.?

- Doskonale to rozumiem.
Efekt takich prac jest widoczny 
w stosunkowo krótkim okresie.
Należy jednak dokonywać trud-
nych wyborów, określając priory-
tety. W pierwszej kolejności prze-
znaczać pieniądze na wkład wła-
sny do pozyskiwanych środków.
Obiekty o których rozmawialiśmy
mają poprawić atrakcyjność tury-
styczną naszego miasta i zwięk-
szyć komfort życia wszystkich
mieszkańców (targowisko miej-
skie, park z placem zabaw i miej-
scem do wypoczynku dla dzieci 
i dorosłych). Do Olsztynka przy-
jeżdża dużo turystów. Wydaje się,
że budowa obwodnicy tego nie
zmieniła. W tym roku olsztynecki
skansen w odpowiedzi na swoją
ofertę przeżywa oblężenie. Musi-
my naszych gości zatrzymać.
Zainteresować ich Olsztynkiem.
Nie znaczy to, iż nowe chodniki 

i ulice nie będą budowane. Wymiana na-
wierzchni prowadzona jest z własnych środków
i część budżetu zarezerwowaliśmy na ten cel.
Jesienią rozpoczną się prace. Postęp budowy
nowych ulic wymaga wsparcia zewnętrznego 
i o takie samorząd będzie cały czas zabiegał.

- Wygląda na to, że większe inwestycje
zostaną zakończone w roku wyborczym?

- No tak, faktycznie tak to wygląda. Rozu-
miem kontekst pytania. Proszę jednak zauwa-
żyć, że od pomysłu, poprzez ogłoszenie konkur-
su i złożenie wniosku, podpisanie unijnej
umowy i w końcu wyłonienie wykonawcy, mija
2-3 lata. Przykładem jest budowa dwóch świe-
tlic w Łutynowie i Drwęcku. Plany powstały 
w poprzedniej kadencji. Obiekty oddaliśmy do
użytku praktycznie na początku 2013 roku,
dopełniając wszelkich procedur. 

- Jak z perspektywy 3 lat ocenia Pan
tempo prac w samorządzie lokalnym?

- Czasem wydaje mi się, że te prawie trzy
lata kadencji, to cała wieczność. Tyle spraw 
i zdarzeń ma miejsce każdego dnia. Ale, po-
ważnie mówiąc, ze względu na czas, o którym
mówiłem, to jest od koncepcji do realizacji
zadania, być może okres 5 letni byłby właściw-
szy. No, ale nie mamy na to wpływu, stąd natu-
ralny to stan w samorządach, że najwięcej
zdań kończy się przed upływem czteroletniej
kadencji. Myślimy jednak perspektywicznie.
Świeżo złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska na finansowa-
nie wykonania nowej infrastruktury kanaliza-
cyjnej w Olsztynku i na odcinku do Królikowa.
Mamy nadzieję na te środki, bo tylko one
pozwolą w następnej kolejności na remonty
ulic (między innymi Grunwaldzkiej) i dworca
autobusowego. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze,
to prace przy budowie kolektora zaczną się 
w 2014 roku i będą trwały w następnej kaden-
cji. Myślę, iż to samo dotyczy nowego domu
kultury. Projekt powstanie w przyszłym roku.
Środków upatrujemy w nowym budżecie unij-
nym. Póki co, remontujemy stary obiekt domu
kultury, w którym w przyszłości mogą znaleźć
siedzibę liczne organizacje społeczne. 

- Poziom skuteczności w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych w obecnej kadencji
jest bardzo dobry. Proszę powiedzieć, na co
możemy liczyć w następnym budżecie unij-
nym?

Inwestycje w Olsztynku
Rozmowa z Burmistrzem Olsztynka Arturem Wrochną

fot. Karol Kijkowski

Wizualizacja zagospodarowania targowiska miejskiego
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- Zobaczymy, co się da z niego
„wycisnąć”. Przygotowujemy pod-
waliny pod ten budżet. Przede
wszystkim potrzebne będą gotowe
projekty, nad którymi pracujemy.
Sukcesem ostatniego roku było przy-
stąpienie Olsztynka do sieci Citta-
slow. Nasza polska sieć, tworzona
przez kilka warmińskich i mazurskich
miasteczek, znalazła swoje miejsce 
w nowej strategii województwa.
Oznacza to, że w następnej kadencji
będziemy mogli korzystać, poza
„walką” w konkursach, ze znacznych
pieniędzy unijnych, to znaczy kon-
kretnie wskazanych dla miast - człon-
ków sieci. Środki te zostaną zainwe-
stowane w Olsztynku między innymi
w rewitalizację miasta (w tym remon-
ty kamienic oraz budowę ścieżek
rowerowych i wiele innych zadań).
Zapewniam, iż Olsztynek będzie do
tego przygotowany. To samo może
dotyczyć Olsztyńskiego Obszaru
Aglomeracyjnego, do którego przy-
stąpił Olsztynek. Tu jeszcze nic nie
jest przesądzone, lecz mechanizmy
przyznawania unijnej pomocy mogą
być dla nas podobne.

- Wydaje się, że niektóre projek-
ty, czy przedsięwzięcia trwają 
o wiele za długo. Mam tu na myśli
place zabaw dla dzieci, czy budowę
osiedlowych ulic (na przykład 
ul. Owocowej) ?

- Fakt, dobre projekty to przede
wszystkim dobre pomysły, ale i stosy
dokumentów. Długi czas realizacji
nie dotyczy tylko projektów unijnych.
Nasze krajowe procedury także
wydłużają realizacje. Przykładem
jest jeden z zaplanowanych w tego-
rocznym budżecie placu zabaw. Miej-
sce wybrane przy udziale mieszkań-
ców w planie zagospodarowania
przestrzennego było pierwotnie prze-
znaczone na parking. Zmiana jego
przeznaczenia na plac zabaw pocią-
ga za sobą zmianę planu, a co za tym
idzie wiele uzgodnień, stąd przedłuża
się wykonanie. 

- Budżet gminy to wypadkowa
stałych dochodów, których nie
można „naciągnąć” jak gumę. Czy
Olsztynek może zatem liczyć na
kolejne inwestycje w przyszłym
roku?

- Faktycznie, budżet z gumy nie
jest, wiec chciałbym się skoncentro-
wać na realizacji wcześniej wskaza-
nych i podjętych zadań oraz
urządzeniu na nowo placu przed
kościołem od ulicy Świerczewskiego.
Pozostałe zadania, jak sądzę, będą
mieściły się w zakresie bieżących
remontów (wymiana wspomnianych
chodników oraz dbałość o tereny zie-
lone). Przy tej okazji nadmienię, 
że powiat olsztyński ma w przyszłym
roku wybudować od dawna oczeki-
wany chodnik z Jemiołowa do Olsz-
tynka.

- Na koniec pytanie, które nie
jest wprawdzie związane z inwesty-
cjami, ale bezpośrednio dotyczy
wszystkich mieszkańców gminy.
Czy uważa Pan, że zmiana „usta-
wy śmieciowej” dobrze wpłynęła 
na całą gospodarkę odpadami  
w naszej gminie?

- Chciałbym zwrócić uwagę, że
jest to dobra ustawa, która usystema-
tyzuje całą gospodarkę odpadami. Po
pierwsze - nasza spółka komunalna
weszła w skład konsorcjum, w ra-

mach Związku Gmin Regionu
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Śro-
dowisko”, które zrzesza 19 samo-
rządów. Udało się w ten sposób za-
chować miejsca pracy, bowiem przez
trzy lata mamy umowę na wywóz
odpadów z naszego terenu przez
wymienione konsorcjum. Sytuację
monitorujemy na bieżąco. Na tej
podstawie widać, że jest potrzeba
dostarczenia większych pojemników,
jeśli chodzi o miejscowości wiejskie.
Z kolei, w mieście wymagana jest
większa ilość pojemników do selek-
tywnej zbiórki odpadów. Jest to bar-
dzo ważna kwestia, dlatego w ślad za
zwiększoną liczbą pojemników
będziemy równocześnie zabiegać 
o wzmożona akcję informacyjną, 
np. poprzez ulotki, informacje 
w ALBO, a także na stronach inter-
netowych urzędu miasta i gminy.

- Dziękuję za rozmowę. 

Z burmistrzem Arturem Wrochną 
rozmawiał Zygmunt Puszczewicz

WIEŚCI Z MAGISTRATU

Finałowy koncert w Orzechowie

Pomys łodawcy  
i inicjatorzy koncer-
tów to Prezes Rezy-
dencji Warmińskich
Społeczno-Kultural-
nego Stowarzyszenia
Miłośników Plusk
Rafał Szczepański
oraz proboszcz para-
fii ks. Andrzej Wiś-
niewski. 

Podczas finałowe-
go koncertu zagrał
Patryk Balukiewicz.
Licznie przybyła na
to wydarzenie pu-
bliczność mogła po-
dziwiać niezwykły
talent i umiejętności
bardzo młodego wy-
konawcy. Początku-
jący artysta jest
absolwentem Pań-
stwowej Szkoły Mu-
zycznej I-go stopnia
w Mrągowie w kla-
sie fortepianu. Gra
na organach jest jego
pasją, którą wciąż
rozwija poprzez
samodoskonalenie.
Jak sam podkreśla –
utwory, które zapre-
zentował są efektem
jego samodzielnej
pracy, w którą wkła-
da całe swoje serce,

bo naprawdę uwiel-
bia muzykę organo-
wą i stara się aby
polubili ją także inni.

W czasie koncertu
zabrzmiały utwory
kompozytorów z róż-
nych epok, m. in.
Georga Friedricha
Haendla, Gordona
Younga, Johanna
Gottfrieda Walthera,
Leona Boellmanna,
Luisa James’a Lefe-
bure Wely’ego czy
Feliksa Nowowiej-
skiego. 

Koncert, mimo
drobnych problemów
technicznych z orga-

nowymi klawiszami,
był niewątpliwie
ozdobą całego cyklu.
Organista wspaniale
zaprezentował trudne
technicznie utwory
dodając im szczyptę
młodzieńczego polo-
tu, który zgromadzo-
na publika nagrodzi-
ła gromkimi brawa-
mi, a zagraną na bis
Toccatę d-moll
BWV 565 Jana
Sebastiana Bacha -
owacją na stojąco.

Ks. proboszcz
Andrzej Wiśniewski
podkreślił, że tego-
roczne koncerty

organowe były wspa-
niałą formą uczcze-
nia 100-lecia istnie-
nia kościoła w Orze-
chowie, a zarazem
doskonałą okazją do
z a p r e z e n t o w a n i a
muzyki organowej
szerszej publiczno-
ści. 

Jak zapowiedział
– na kolejne koncer-
ty zaprasza już za
rok. Być może na
stałe wpiszą się 
w kalendarz imprez
w tutejszej parafii. 

Karol Kijkowski

Szanowni Państwo !
W związku z prowadzeniem prac remontowych

na terenie ratusza informujemy, że nastąpiła zmia-
na lokalizacji niektórych referatów i stanowisk 
w urzędzie Miejskim w Olsztynku:

1. Referat finansów i podatków mieści się obecnie 
w dawnej siedzibie Banku PKO BP (wejście od 
ul. Warszawskiej).

2. Referat gospodarki nieruchomościami - w pokojach 
nr 15 i 16 (I piętro).

3. Biuro rady miejskiej - w pokoju nr 12 (I piętro).

4. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego – w dawnej siedzibie 
Banku PKO BP (wejście od ul. Warszawskiej).

5. Stanowisko informatyka - w pokoju nr 2 (parter).

6. Referat spraw obywatelskich - w pokoju nr 3 
(parter).

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy 
o wyrozumiałość.

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

Uwaga! 
Zmiany organizacyjne.

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

KAZIMIeRZA KONOPKI,
emerytowanego pracownika 

urzędu miejskiego, 
wieloletniego kierowcy autobusu 

szkolnego składają

Przewodniczący Rady Miejskiej    Burmistrz Olsztynka

/-/  Jerzy Głowacz  /-/ Artur Wrochna

15 sierpnia br., w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
w kościele parafialnym p.w. Jana Chrzciciela w Orzechowie odbył się trzeci, 
a zarazem ostatni z cyklu koncertów organowych z okazji 100-lecia istnienia
kościoła w Orzechowie.

Finałowy koncert w Orzechowie wykonał Patryk Balukiewicz 
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BuRMISTRZ OLSZTYNKA
ogłasza, że 9 września 2013 roku od godziny 1100

w siedzibie urzędu Miejskiego w Olsztynku pok. nr 1
odbędą się przetargi:

• trzeci przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki rekreacyjnej
niezabudowanej oznaczonej nr 8/25, o pow. 3302 m2, położonej w obrębie Ząbie
gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie, za cenę wywoławczą 110.000,00 zł, do
wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT. Nieruchomość stanowi
własność gminy Olsztynek. Na działkę tę została wydana decyzja ustalające
warunki zabudowy dla  budynku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastruktu-
rą techniczną. Działka położona jest w pobliżu jeziora łańskiego, na terenie
byłego ośrodka wypoczynkowego Rybaczówka. Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście
tysięcy złotych), gotówką lub przelewem,  najpóźniej w dniu 3.09.2013 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).

• pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości
zabudowanej budynkiem letniskowym, oznaczonej nr 8/45 i nr 8/42, o łącznej
pow. 1865 m2, położonej w obrębie Ząbie gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazur-
skie, za cenę wywoławczą 204.500,00 zł. Nieruchomość stanowi własność gminy
Olsztynek. Nieruchomość położona jest w pobliżu jeziora Ząbie i jeziora
łańskiego, na terenie byłego ośrodka wypoczynkowego Rybaczówka. Budynek
można obejrzeć w dniu 30.08.2013 r. od godz. 1100 do 1200. Warunkiem przy-
stąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 20.000,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych), gotówką lub przelewem,  najpóźniej w dniu 3.09.2013
r., na konto j.w. (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na
konto Urzędu – uznanie konta).

• drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabudowa-
nej oznaczonej nr 199/12 o pow. 783 m2, położonej przy ul. grunwaldzkiej,
obręb nr 4 m. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie, za cenę wywoławczą
49.500,00 zł, do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT. Nieru-
chomość stanowi własność gminy Olsztynek. Działka położona jest na obszarze sta-
nowiącym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku
planu symbolem MN-1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium, w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych), gotówką
lub przelewem, najpóźniej w dniu 3.09.2013 r., na konto j.w. (za dzień wpłaty uzna-
je się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).

• drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabudowa-
nej oznaczonej nr 227/7 o pow. 1356 m2, położonej w obrębie Jemiołowo gm.
Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie, za cenę wywoławczą 53.000,00 zł. Nieru-
chomość stanowi własność gminy Olsztynek. Na terenie tym brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), gotów-
ką lub przelewem,  najpóźniej w dniu 3.09.2013 r., na konto j.w. (za dzień wpłaty
uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).

Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna

BuRMISTRZ OLSZTYNKA
ogłasza, że 16 września 2013 roku od godziny 1100

w siedzibie urzędu Miejskiego w Olsztynku pok. nr 1
odbędą się przetargi ustne nieograniczone:

• pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży 
działki rekreacyjnej niezabudowanej oznaczonej nr 8/35, o pow. 
4212 m2, położonej w obrębie Ząbie gm. Olsztynek woj. warmińsko-
mazurskie, za cenę wywoławczą 129.500,00 zł (słownie: sto dwa-
dzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych), do wylicytowanej ceny
zostanie doliczony 23% podatek VAT. Nieruchomość stanowi własno-
ść gminy Olsztynek. Na działkę tę została wydana decyzja ustalające
warunki zabudowy dla budynku rekreacyjnego wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną. Działka położona jest w pobliżu jeziora
łańskiego, na terenie byłego ośrodka wypoczynkowego Rybaczów-
ka. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, 
w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych), gotów-
ką lub przelewem, najpóźniej w dniu 10 września 2013 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).

• pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży 
działki zabudowanej budynkiem letniskowym, oznaczonej nr 8/41, 
o pow. 1498 m2, położonej w obrębie Ząbie gm. Olsztynek woj. war-
mińsko-mazurskie, za cenę wywoławczą 171.000,00 zł (słownie: sto
siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych). Nieruchomość stanowi własność
gminy Olsztynek. Nieruchomość położona jest w pobliżu jeziora
Ząbie i jeziora łańskiego, na terenie byłego ośrodka wypoczynko-
wego Rybaczówka. Budynek można obejrzeć w dniu 30.08.2013 r.
od godz. 1100 do 1200. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpła-
cenie wadium, w wysokości 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysię-
cy złotych), gotówką lub przelewem, najpóźniej w dniu 10 września
2013 r., na konto na konto jw. (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpły-
wu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).

• trzeci przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki
zabudowanej budynkiem magazynowym o pow. 265,7 m2, oznaczonej
nr 56/11, o pow. 3990 m2, położonej przyul. Pionierów 9B, obręb 
nr 3 m. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie, za cenę wywoławczą
250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Nieru-
chomość stanowi własność gminy Olsztynek. Działka położona jest na
obszarze stanowiącym tereny zabudowy przemysłowo-składowej,
oznaczonym na rysunku planu symbolem P-1. Nieruchomość można
obejrzeć w dniu 9 września 2013 r. od godz. 1000 do godz. 1015.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, 
w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
gotówką lub przelewem, najpóźniej w dniu 10 września 2013 r. na
konto na konto jw. (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków
finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).

Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna

Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszone przetargi z uzasadnionej przyczyny. Bliższe informacje można uzyskać 
w urzędzie Miejskim w Olsztynku pok. nr 25 lub pod numerem telefonu  89 519 54 85 oraz na stronie internetowej: www.bip.olsztynek.pl.

15 sierpnia w całej Polsce obcho-
dziliśmy Święto Wojska Polskiego,
na pamiątkę Bitwy Warszawskiej 
w 1920 r. Bitwa ta to jeden z najwię-
kszych sukcesów w całej historii Pol-
ski, było to zwycięstwo polskiego
żołnierza i polskiego dowództwa,
zwycięstwo twórców II RP, bo umieli
walczyć wspólnie, podejmować szla-
chetny kompromis polityczny, potra-
fili konsolidować kraj.

Tego dnia Kościół katolicki również
obchodził swoje święto - Wniebowzię-
cie Najświętszej Marii Panny tak zwa-
ne Święto Matki Boskiej Zielnej. Z tej
okazji w Kościele NSPJ w Olsztynku
została odprawiona msza z udziałem
pocztów sztandarowych kombatantów,

Uroczystości z okazji 15-ego sierpnia

Serdecznie zapraszamy na uroczystości,
które odbędą się w dniu 1 września 2013 r. 
o godz. 1300 na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu
w Sudwie.

Planowane uroczystości są okazją do oddania
hołdu uwikłanym w wojnę pokoleniom z Polski oraz
innych krajów Europy i Świata.

Uprzejmie informujemy, że nieodpłatny przewóz
pocztów sztandarowych, delegacji z Olsztynka oraz
wszystkich zainteresowanych osób jest zaplanowany
wg. rozkładu:
godz. 1220 Olsztynek (plac przed Ratuszem) - Sudwa
godz. 1400 Sudwa – Olsztynek

Uroczystości związane 
z 74 rocznicą wybuchu
II Wojny Światowej

strażaków oraz PSL. We mszy uczestniczyli kombatanci,
sybiracy, oraz władze samorządowe Olsztynka.

K. Kijkowski
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Zapraszamy wszystkich młodych mieszkań-
ców naszego regionu do wzięcia udziału w Mło-
dzieżowym Festiwalu Filmowym w Olsztynku
Moja przestrzeń. Można przesyłać filmy, które
brały udział w innych konkursach. 

Zaprezentujcie świat bliski swoim doświadcze-
niom i obserwacjom, w różnej formie i konwen-
cji, zarejestrowany kamerą, telefonem komórko-
wym itp. Będziecie mogli przedstawić swoją
wizję świata podczas gali (październik) w lokal-
nym kinie Grunwald. Najciekawsze filmy zostaną
nagrodzone. Nagroda główna - 1 000 zł.

Program obejmuje również spotkanie z twórcą
filmowym, warsztaty i przegląd filmów.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje
się na stronie www.olsztynek.pl w zakładce MFF
Moja przestrzeń. 

Film i formularz zgłoszeniowy 
należy wysłać pod adres: 

Miejski Dom Kultury, 11-05 Olsztynek, 
ul. Chopina 29, e-mail: mgok@olsztynek.com.pl

I MłODZIeŻOWY FeSTIWAL 
FILMOWY – OLSZTYNeK 2013

W tym roku pani Danuta Bana-
szek, wieloletni pracownik Zespołu
Szkół w Olsztynku, zdecydowała
się odejść na emeryturę. Nadszedł
czas na refleksje i podsumowania. 

Pani Danuta pracę zawodową roz-
poczęła w 1977 roku, po ukończeniu
Akademii Rolniczo-Technicznej 
w Olsztynie. Obowiązkiem absol-
wenta ART było odbycie stażu, pani
Banaszek odbyła go w PGR Amery-
ka, pod Olsztynkiem. W marcu 1978
roku, została zatrudniona w Zespole
Szkół Zawodowych w Olsztynku. Od
tego momentu zaczęła się przygoda
pedagogiczna w pracy z młodzieżą,
której zawsze poświęcała wiele swo-

jego czasu i energii. Najpierw praco-
wała w technikum rolniczym, uczyła
przedmiotów zawodowych i sprawo-
wała opiekę nad samorządem
uczniowskim. W tym okresie zdoby-
wała doświadczenie w pracy wycho-
wawczej i dydaktycznej. Zarażała
uczniów chęcią poznawania świata 
i zwiedzania go, dlatego organizowa-
ła wiele wycieczek edukacyjnych 
i krajoznawczych. W 1987 roku 
ukończyła Studium Przygotowujące
Nauczycieli do Nauczania Propedeu-
tyki wiedzy Ekonomicznej w Instytu-
cie Kształcenia Nauczycieli w Olsz-
tynie i studia podyplomowe w zakre-
sie ogrodnictwa, w Szkole Głównej

Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie. W następnym roku złożyła egza-
min przed Międzywojewódzką Komi-
sją Kwalifikacyjną w Brwinowie 
i uzyskała pierwszy stopień specjali-
zacji zawodowej z produkcji roślin-
nej. W latach 1987 do 1991 pełniła
funkcję dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych w Olsztynku, w tym
okresie rozwinęła współpracę 
z zakładami produkcyjnymi, 
w których uczniowie mogli zdoby-
wać wiedzę praktyczną. Dzięki tym
działaniom wielu uczniów uzyskało
pracę w swoich byłych zakładach.
Współpraca z szefami zakładów
zaowocowała powołaniem nowych,
potrzebnych kierunków kształcenia 
o profilu zawodowym (sprzedawca,
kucharz, elektromechanik).

W procesie dostosowywania
zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy, pani Banaszek  (po kon-
sultacjach z radą pedagogiczną)
powołała liceum zawodowe o kierun-

ku gastronom i mechanik pojazdów
samochodowych.

Dużo pracy włożyła pani Danusia
w poprawę bazy lokalowej szkoły, 
a mianowicie w nowe pomieszczenie
na bibliotekę i gabinet pielęgniarki
szkolnej. W tym czasie zostały rów-
nież doposażone w nowoczesny
sprzęt pracownie dydaktyczne.

Zawsze była otwarta na wszelkie
zmiany w oświacie i starała się dosto-
sować swoje kwalifikacje zawodowe
do oczekiwań dyrekcji, a także
potrzeb uczniów.

Uczniowie najbardziej liczyli się
w życiu pani Banaszek, bo przecież
to im poświęciła dużą część swojego
życia. Swoją niezwykłą wrażliwością
i chęcią pomocy ludziom wzbudzała
szacunek. Potrafiła słuchać innych,
broniła słabszych, szukała mądrych 
i wyważonych rozwiązań każdej,
nawet bardzo trudnej sytuacji. Kiedy
potrzebna była pomoc nauczycielom 
i pracownikom szkoły, którzy mieli
problemy zdrowotne, zawsze służyła
pierwsza pomocą i potrafiła wszyst-
kich zmobilizować do pomocy.

Uczestniczyła w wielu przedsię-
wzięciach organizowanych przez 
szkołę dla środowiska i robiła to nie-
zwykle profesjonalnie.

Pani Danusia była inicjatorką 
i organizatorką wielu wycieczek pra-
cowników szkoły, np. do Zakopane-
go, do Łeby, do Wilna, do Gdańska,
do teatru i wielu innych.

Pani Danusiu – dziękujemy, że
była Pani z nami, i że swoją mądrość
i rozwagę przekazywała Pani nowe-
mu pokoleniu nauczycieli. Życzymy
Pani dużo zdrowia i wiele dobra od
innych.

Z najlepszymi życzeniami 
pracownicy Zespołu Szkół 

im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku

Dziękujemy Pani Danusi!

"Świat należy do ludzi,którzy mają odwagę marzyć i ryzykować,
aby spełniać swoje marzenia. I starają się robić to jak najlepiej"

P. Coehlo

Sprzedam
l Kuchnię elektryczną Mastercook KC 247B
Plus. Nowa, nieużywana. Możliwa zamiana na
kuchnię gazową. Tel. 517 055 554

l Zbiornik hydroforowy, poj. 500 l. Nowy,
nieużywany. Tel. 609 125 848

l Piec CO wykonany na zamówienie 
z dobrym spalaniem, blacha kotłowa 6 mm gru-
bości, 24 KW, wszystko palny. Tel. 609 125 848

l Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nie-
ruchomość w budynku dwurodzinnym (działka
przydomowa - 9 arów). 
Tel. 510 041 449

l Mieszkanie o pow. 38,90 m2, na I piętrze, 
w Olsztynku przy ul. Świerczewskiego 17. 
140 tys. zł - do negocjacji. Pokój z aneksem
kuchennym, sypialnia i garderoba. 
Tel. 784 942 132, 605 041 521

bezpłatne ogłoszenia przyjmowane są w biurze
redakcji  (MDK w Olsztynku, w godz. 8.00-18.00)

Ogłoszenia drobne
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- Od czego rozpoczęła się Pana
przygoda z barmaństwem?

- Po ukończeniu szkoły gastrono-
micznej w Tarnowskich Górach,
zacząłem pracę jako kelner w miej-
scowych lokalach. W 1990 roku
zatrudniono mnie w prywatnym loka-
lu o nazwie „Zamkowa”. Przez rok
radziłem sobie świetnie. Nieustannie
dokształcałem się czytając książki, 
w tym ”Cocktaile, Cocktaile, Cockta-
ile” Zdzisława T. Nowickiego, moje-
go późniejszego nestora i mistrza. 

Po rocznym stażu zdobyłem umie-
jętność mieszania alkoholi i podawa-
nia ich gościom. Dostrzegł to mój
szef i zaproponował mi pracę za
barem. Podając drinki gościom pod-
glądałem ich reakcje. Interesowało

mnie, czy aby na pewno im smakują.
Tak wyrobiłem sobie opinię barma-
na, a nie kelnera.

- Jaki jest Pana największy suk-
ces?

- Zaczęło się to w 2005 rok.
Poznawałem mieszanki drinków na
herbatach od samego Dilhana Fer-
nando. Po ich skosztowaniu stwier-
dziłem, że czegoś im brakuje, że trze-
ba je przerobić, czegoś dodać. Dil-
han zauważył moją pasję. Zresztą,
jest to charakterystyczne na Zacho-
dzie, że docenia się ludzi, którzy
mają te cechy. Przerobiłem kilka
drinków, które zasmakowały Dilha-
nowi. W zamian za to zaprosił mnie
do programu „Tea Time Rock”. Po

jakimś czasie dostałem telefon od
firmy „Dilmah” z propozycją zorga-
nizowania pokazu drinków na Sri
Lance, ze wszystkich rodzajów her-
baty, po 42 alkoholowe i bezalkoho-
lowe. Poznałem tam elitę światowej
branży herbacianej. Było to 2007
rok. Wielki kongres herbaciany, na
który zjechały delegacje z 94 krajów.
Ten cały pokaz poszedł w świat.

Dużym sukcesem było dla mnie
również trzecie miejsce w świecie 
w mistrzostwach Flari w Maladze
oraz pięciokrotne mistrzostwo i wice-
mistrzostwo Polski.

- Każdy może zostać barma-
nem?

- Każdy może, ale nie każdy powi-

nien. Barman charakteryzuje sie
schludnością, dobrze wygląda 
i odpowiednio się zachowuje. Dba 
o porządek. Jest to przede wszystkim
osoba, która nie ma problemu 
z nawiązywaniem kontaktów. Powi-
nien być też cierpliwy.

- Czy dostrzegł Pan potencjał 
w młodzieży, którą szkolił Pan 
w Olsztynku na swoich kursach?

- Oczywiście! Macie duży poten-
cjał. Około 30-40% osób, które tutaj
szkoliłem ma szansę zostać dobrymi
fachowcami w zawodzie barmana.
Większość uczniów była zaangażo-
wana w to co pokazywałem na szko-
leniu. Jednak, żeby zostać barmanem
trzeba tego chcieć i przede wszystkim
to czuć.

- Pozwolę sobie zapytać o naszą
okolicę. Jak podoba się Panu 
w Olsztynku?

- Jest naprawdę super! Zostałem
oprowadzony po waszym pięknym
skansenie, który jest urokliwym miej-
scem. Oczywiście wspaniała szkoła 
w zamku, mili ludzie oraz świetne
jedzenie w Jagiełku, które polecam.
Wrócę tu na pewno.

- I ostatnie pytanie. Choć okres
wakacyjny dobiega końca, to zapy-
tam jakiego drinka poleca Pan na
gorące dni?

- Z pewnością Mojito. Miły, lekki,
przyjemny, orzeźwiający drink 
z miętą. Najlepszy na gorące dni.
Polecam każdemu.

Z Jerzym Czaplą 
rozmawiał Sebastian Majewski,

absolwent szkolenia.

Przepis na Mojito:
½ limonki, 
4-6 listków mięty, 
1-2 łyżki brązowego cukru. 
kruszony lód 
woda gazowana
można też dodać 40 ml rumu  

Wywiad z ...  Jerzym Czaplą

W aktualnym numerze ALBO rozmawiamy z Jerzym Czaplą, prekursorem barmańskiej sztuki
flair (freestyle), wielokrotnym zdobywcą wyróżnień i czołowych miejsc na zawodach krajowych 
i międzynarodowych. Za barem pracuje od 1991 roku. Do naszej miejscowości przyjechał w celu
przeszkolenia uczniów z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół im. K. C. Mrongowiusza 
w Olsztynku. 

Jerzy Czapla z uczniami technikum hotelarskiego /fot. archiwum ZS w Olsztynku

Reklama

SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

tel/fax 519 29 50, 

519 13 87, Olsztynek,

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 
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Uczestniczyło kilka-
naście osób. Zebraliśmy
kilka worków śmieci 
i oczyściliśmy brzeg
plaży. Była miła atmos-
fera, a na koniec grill dla
uczestników sprzątania.
Już po wspomnianej
debacie plaża sprzątana
jest co tydzień. Pojawiło
się również więcej koszy
na śmieci. 

Naturalnie, plaża
wymaga większego
zaangażowania, nie tyl-
ko osób, ale i środków.
Zagrożenie stanowią 
z pewnością mocno
wybrakowane pomosty.
W niektórych miejscach
wystają gwoździe. Pod-
gniłe są deski, brak dra-
binek. Nie tak powinno

to wyglądać. W najbliż-
szym czasie będzie to
nasz kolejny cel. Podob-
nie jak prace na ścieżce
wokół jeziora. Zaczyna-
my 13 września 2013 br.
Ją również chcemy
oczyścić i przede wszy-
stkim sprawić, aby moż-

na było nią przejść. 
W inicjatywę zaangażuje
się Fundacja Bankowa
im. Leopolda Kronen-
berga. Z każdym kro-
kiem idzie z nami coraz
więcej osób.

Robert Waraksa

Sprzątanie plaży miejskiej

Reklama

Zawody zostały rozegrane na
stadionie miejskim przy pięknej,
słonecznej pogodzie i licznie
zgromadzonej publiczności.

Drużyna OSP Olsztynek
odniosła ogromny, nie notowany
od 6 lat sukces, wygrywając
zawody we wszystkich konku-
rencjach. W sztafecie pożarniczej
7 x 50m z przeszkodami nasi
druhowie zwyciężyli w czasie 62
sek., wyprzedzając o 1 sek. OSP
Gietrzwałd i o 2 sek. OSP Bar-
czewo. W konkurencji ćwiczeń
bojowych (tzw. bojówka) OSP
Olsztynek uzyskała czas 42 sek.
wyprzedzając OSP Świątki – 46
sek. i OSP Gietrzwałd – 52 sek.
W klasyfikacji końcowej OSP
Olsztynek wyprzedziła OSP Gie-

trzwałd o 11 sek. Za zwycięstwa
we wszystkich konkurencjach
nasza drużyna otrzymała 3 oka-
załe puchary. Dowódcą zwycię-
skiej drużyny jest druh Tomasz
Mazurowski, a wspaniały sukces
wywalczyli druhowie: Przemy-
sław Pisarski, Michał Końpa,
Piotr Pisarski, Piotr Achramo-
wicz, Piotr Sokół, Paweł Pałęcki
i Michał Zglinicki. Gratulujemy
sportowej postawy, sprawności
fizycznej i dobrego wyszkolenia
bojowego. Jako zwycięzca zawo-
dów powiatowych, OSP Olszty-
nek będzie reprezentowała
powiat olsztyński w przyszło-
rocznych zawodach wojewódz-
kich.

Prezes OSP  Tytz Jerzy

Sukces OSP Olsztynek
17. 08. 2013 r. w Barczewie odbyły się VII Powiatowe

Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek OSP Powiatu Olsz-
tyńskiego. Z przyczyn organizacyjnych zawody rozegrano 
2 tygodnie wcześniej, niż planowano. Zapewniony udział 
w zawodach mieli zwycięzcy gminnych zawodów sportowo-
pożarniczych, a startowało 12 drużyn OSP z powiatu 
olsztyńskiego. Naszą gminę reprezentowała OSP Olsztynek. 

W sobotę, 17 sierpnia, olsztynecki dom kultury i młodzieżo-
wa rada zorganizowały sprzątanie plaży miejskiej. Pomysł na
akcję padł podczas debaty, którą ostatnio organizowaliśmy 
w związku ze stanem naszego jeziora. 

Podczas porządkowania olsztyneckiej plaży zebrano kilka worków śmieci.
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W powiecie kostopolskim
powstało wiele wiosek i kolo-
nii zamieszkałych przez pol-
skich osadników, jednak
większość stanowiła ludność
ukraińska. Parafia rzymsko-
katolicka mieściła się 
w Ludwipolu, gdzie stał
kościół pod wezwaniem Naj-
słodszego Serca Pana Jezusa.
Przed wojną godność pro-
boszcza sprawował ksiądz
Bolesław Żyliński. Po jego
aresztowaniu i wywiezieniu
na Syberię przez Sowietów
we wrześniu 1939r., parafię
objął zakonnik Bolesław
Wojtun. W najgorszym okre-
sie okupacji ojciec Bolesław
pełnił wszystkie posługi
kapłańskie dla ludności pol-
skiej, sterroryzowanej naj-
pierw przez Sowietów, a póź-
niej przez Niemców i Ukraiń-
ców. 

Niezwykle tragiczne chwi-
le nadeszły w 1943r. Ban-
derowcy z Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii przystąpili
do realizacji utworzenia
samostijnej Ukrainy i wymor-

dowania wszystkich obcople-
mieńców, głównie Polaków.
Rok wcześniej hitlerowcy
przy czynnej pomocy policji
ukraińskiej wymordowali 
w Ludwipolu ok. tysiąca
miejscowych Żydów. Od
tamtych czasów miasteczko
stało się wyludnione. Wiosną
1943r. w trakcie walk ubow-
ców z Niemcami Ludwipol
został niemal całkowicie
zniszczony. Ukraińscy nacjo-
naliści już zimą 1943r. napa-
dali na pojedyncze osoby
narodowości polskiej, mordu-
jąc je w okrutny sposób.
Wiosną i latem fala zbrodni
rozlała się na cały Wołyń.
Polacy ratowali się ucieczką
lub tworzyli samoobronę. We
wsi Hurby mieszkały 22
rodziny polskie i 29 rodzin
Ukraińców. Polacy i Ukraiń-
cy żyli zgodnie, a nawet przy-
jacielsko. Wiosną 1943 r.
upowcy zamordowali kilka
osób ze wsi Hurby. Od tego
czasu Polacy żyli w ciągłym
strachu, część rodzin ukrywa-
ła się na noc poza domem. 

28 maja 1943r. sąsiad Ukra-
iniec ostrzegł Polaków, że
upowcy zamierzają ich
wymordować. W ostatniej
chwili większość rodzin pol-
skich uciekła do Huty Starej.
Pozostałych we wsi Polaków
wymordowano, a wszystkie
polskie zagrody zostały spa-
lone. Ze wsi Hurby uratowała
się m.in. rodzina Wieczor-
ków.

Na lewym brzegu rzeki
Słucz, niedaleko Ludwipola,
rozciągała się duża polska
kolonia Zastawie. W obliczu
ukraińskiego zagrożenia pró-
bowano stworzyć tutaj samo-
obronę, ale bezskutecznie.
Większość Polaków uważała,
że Ukraińcy nie mają powodu
ich mordować. Pod koniec
czerwca 1943 r. upowcy oto-
czyli kolonię i przystąpili do
wyrzynania ludności polskiej.
Znaczna część uciekła, ale 
i tak Ukraińcy zamordowali
83 osoby i spalili 115 budyn-
ków mieszkalnych. Ci, którzy
uratowali się z tego pogromu
znaleźli schronienie na Zasłu-
czu w Hucie Starej.

Wieś Nowiny leżała na
prawym brzegu rzeki Słucz.
Mieszkało w niej kilkanaście

polskich rodzin. Na przeło-
mie lutego i marca 1943 r.
zorganizowano oddział samo-
obrony pod dowództwem
plutonowego Stanisława Wit-
kowskiego. 30 kwietnia
1943r. upowcy napadli na
wieś, ale członkowie samo-
obrony odparli atak. W walce
zginął Antoni Łukasik, 
a ciężko rani zostali Michał
Draszek i Adam Woźniak.
Ukraińcy zamordowali trzy
osoby z rodziny Draszków:
Bolesława, Jana i Łukasza.
Pod koniec maja (30 lub 31)
upowcy ponownie napadli na
Nowiny i zamordowali kilka-
naście osób, w tym Stanisła-
wa Świderskiego i jego żonę
Jadwigę. Przerażeni miesz-
kańcy opuścili wieś, ucieka-
jąc do Huty Starej. 

Już w lutym 1943 r. na
Zasłuczu zaczęły się samo-
rzutnie organizować komitety
samoobrony. Główną bazą
stała się duża wieś Huta
Stara. Na czele polskiej
samoobrony stanął porucznik
Leon Osiecki, przedwojenny
oficer KOP-u z Ludwipola.
Oddział liczył ponad 100
młodych mężczyzn. Część
jego składu stale stacjonowa-

ła w Hucie Starej, pozostali
uczestniczyli w nocnych war-
tach. Włączając okoliczne
wioski, powstał tu cały rejon
samoobrony, gdzie znalazła
schronienie ludność polska
uciekająca przed banderow-
cami. W rejonie tym powsta-
ły też bazy partyzantki pol-
skiej i radzieckiej. Dawało to
szansę na skuteczną obronę. 

Do Huty Starej uciekali
wszyscy Polacy z całego
Zasłucza. Latem 1943 r. zgro-
madziło się tutaj ok. 10 tysię-
cy ludzi. Wszystkim uchodź-
com żyło się bardzo ciężko.
Brakowało żywności, odzie-
ży, soli oraz mydła. Uchodź-
cy z wielu wiosek uciekli bez
żadnego dobytku, dzielono
się z nimi zapasami innych.
Ludzie spali w stodołach 
i sadach. Organizowano
wyprawy po żywność do
opuszczonych polskich wio-
sek, ale także rekwirowano
bydło i żywność w majątkach
administrowanych przez
Niemców oraz z wiosek 
ukraińskich. Życie w ciągłym
„stanie oblężenia” stało się
niezwykle ciężkie. Wskutek
przeludnienia, niedożywienia
i złych warunków sanitarnych
szerzyły się różne choroby 
w tym szczególnie groźny –
tyfus.

Ukraińscy nacjonaliści
wielokrotnie próbowali roz-
bić samoobronę i wymordo-
wać Polaków. Na początku
czerwca zaatakowali Hutę,
ale dzięki pomocy partyzant-
ki sowieckiej atak został
odparty. W połowie sierpnia
do Huty przybył oddział AK
pod dowództwem porucznika
Władysława Kochańskiego.
Oddział ten liczył ok. 200
ludzi i razem z ochotnikami
siły samoobrony wzrosły do
ponad 500 osób. Polaków
wspierała też partyzantka
sowiecka oraz oddziały nie-
mieckie ze wsi Bystrzyce, 
w których służyli Ślązacy.
Jesienią 1943r. akowcy zbu-
dowali w lesie obóz z zie-
miankami na okres zimy.
Cały teren Zasłucza był
obstawiony placówkami
patrolowymi. Pluton AK 
w Nowinach bronił przepra-

Z Wołynia na Mazury

autor Bogumił KuźniewskiNa terenie naszej gminy mieszka kilkadziesiąt rodzin pochodzących z Wołynia. Przybyli
oni w 1945r. z kilku wiosek (Nowiny, Zastawie, Hurby, Woronucha) w gminie Ludwipol,
powiat  kostopolski. Mieszkali na terenach leżących tuż przy granicy ze Związkiem Radziec-
kim, za rzeką Słucz i stąd nazwa Zasłucze. Na ziemiach tych osiedliło się wiele polskich
rodzin z północnego Mazowsza po upadku powstania styczniowego. Zniesienie pańszczyzny 
i wprowadzenie reformy uwłaszczeniowej pozwalało polskim chłopom kupić za niewielkie
pieniądze gospodarstwa rolne na terenie Wołynia.

Pomnik na cmentarzu  w  Moczulance ku czci zamordo-
wanych Polaków z Nowin.

Żołnierze polskiej samoobrony z Huty Starej 
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wy przez rzekę Słucz. Ran-
kiem 16 listopada 1943 r.
oddziały UPA w sile ok. 1200
ludzi uderzyły na bazę pol-
skiej samoobrony w Hucie
Starej. W ciężkich walkach
trwających od świtu do końca
dnia udało się rozbić ataku-
jących upowców i, dzięki nie-
spodziewanej pomocy party-
zantów sowieckich, zadać im
duże straty wynoszące ok.
100 zabitych i rannych. Zdo-
byto też znaczne ilości broni,
żywności i taborów. Mimo
ogromnych trudności, zagro-
żeń i poniesionych ofiar lud-
ność polska w rejonie Huty
Starej przetrzymała wściekłe
ataki banderowców do czasu
zajęcia tych terenów przez
Armię Czerwoną w styczniu
1944r. Miesiąc wcześniej
specjalny oddział sowieckiej
partyzantki podstępnie
porwał całe dowództwo
oddziału AK, wraz z porucz-
nikiem Kochańskim. Podczas
tej akcji kilku żołnierzy z oto-
czenia dowódcy zostało zabi-
tych, a bohaterski porucznik
Kochański trafił do więzienia
na Łubiance w Moskwie. 

Ponowne wkroczenie
wojsk radzieckich nie prze-
rwało morderczych ataków
UPA na ludność polską.
Nadal mordowano ludność
cywilną oraz atakowano
przedstawicieli władzy
sowieckiej. Rosjanie powołali
w Hucie Starej tzw. Istriebi-
tielnyj Batalion, w którym
służyło 35 miejscowych mło-
dych Polaków. Oddział ten
całe dnie i noce objeżdżał
okolice, ochraniając ludność
polską przed ukraińskimi
bandytami. Nie zawsze
zdążyli. W marcu 1944r. upo-
wcy zebrali we wsi Medwe-
dówka ludność polską urato-
waną z pogromu, która
powróciła na swoje gospodar-
stwa. Ponad 80 osób
zapędzono do stodoły i żyw-
cem spalono. Zaciekłość
Ukraińców w mordowaniu
Polaków nie miała granic.

Po ustabilizowaniu się
władzy radzieckiej mieszkań-
cy Nowin wrócili do swoich
domów, które nie zostały spa-
lone. Pozostali uciekinierzy
nadal przebywali w Hucie
Starej i okolicznych wsiach,
gdyż nie mieli dokąd wracać.
Placówki wartownicze były
nadal wystawiane, każdy
dorosły mężczyzna posiadał
broń palną. Początkowo ban-
derowcy byli mało aktywni,
ale później znowu rozwinęli
swoją działalność. Zaczęli
nawet napadać na radzieckie
konwoje jeżdżące do powiatu
w Kostopolu. Ludność polska
żyła w ciągłym zagrożeniu 

i ze strony wściekłych 
Ukraińców i ze strony władzy
sowieckiej. Jedni i drudzy
chcieli pozbyć się Polaków.
Ukraińcy dążyli do całkowi-
tego wymordowania swoich
sąsiadów, Sowieci zaplano-
wali masowe przesiedlenia,
tzw. repatriację na dawne zie-
mie niemieckie.

Na początku 1945r. przy-
byli tu przedstawiciele Pol-
skiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego i namawiali na
wyjazd do nowej Polski.
Zmasakrowana przez Ukra-
ińców ludność polska 
z Wołynia nie miała innego
wyjścia, jak z ogromnym
bólem opuścić rodzinne stro-
ny, swoje ukochane Kresy.
Po zapisaniu się na wyjazd
rodzina musiała czekać ok.
trzech tygodni na karty ewa-
kuacyjne, które wystawiano
w powiatowym miasteczku
Kostopol. Władze radzieckie
pozwalały zabrać jednego
konia, jedną krowę, podsta-
wowy sprzęt rolniczy, sprzęt
gospodarstwa domowego 
i zapasy żywności. Straszono,
że jak ktoś weźmie więcej, to
wszystko straci na granicy.
Po otrzymaniu karty ewaku-
acyjnej rodziny z dobytkiem
zbierały się w Maczulance,
skąd kolejką wąskotorową
były dowożone na stację 
w Rokitnie. Tutaj formowano
transport złożony z wagonów
krytych dla ludzi i zwierząt
oraz platform na sprzęt rolni-
czy. W czasie przejazdu 
z Maczulanki do Rokitna
banderowcy kilka razy
ostrzeliwali pociąg, a ochrona
odpowiadała ogniem z broni
maszynowej. Nawet w mo-
mencie wyjazdu Ukraińcy
robili wszystko żeby wymor-
dować Polaków. W Rokitnie
formowano transport przez
kilka dni. W tym czasie
ludzie koczowali w pożydow-
skich domach pilnując dobyt-
ku i zwierząt. Takie oczeki-
wanie trwało wiele dni, gdyż
pierwszeństwo miały pociągi
jadące z zachodu, załadowane
łupami wojennymi oraz trans-
porty wojskowe. Po kilku
dniach oczekiwania podsta-
wione zostały wagony towa-
rowe. Załadunek trwał wiele
godzin, wreszcie długi skład
wagonów ruszył na zachód, 
a później na północ. Pociąg
często zatrzymywano, prze-
puszczając transporty woj-
skowe. Na granicy dosyć
szybko sprawdzono karty
ewakuacyjne, a dzięki spore-
mu haraczowi w postaci
miodu, bimbru, kiełbasy 
i pieniędzy nie czyniono żad-
nych przeszkód. Z Brześcia
nad Bugiem pociąg ruszył 

w kierunku Warszawy. Po
drodze widać było straszliwie
zniszczone miasto – stolica
Polski leżała w gruzach. 

Z Warszawy skierowano
się na północ, do dawnych
Prus Wschodnich. Wszędzie
były widoczne ślady niedaw-
nych walk oraz celowych
zniszczeń dokonywanych
przez żołnierzy radzieckich.
Bogate niegdyś i dobrze
zagospodarowane ziemie nie-
mieckie przedstawiały tra-
giczny obraz wojennego
bestialstwa, czy wręcz szaleń-

stwa. W nocy repatrianci
dojechali do Olsztyna rów-
nież mocno zniszczonego
przez Sowietów. Tutaj zbun-
towali się i nie chcieli wyła-
dowywać swojego dobytku 
w niemieckim mieście. 
W kartach ewakuacyjnych
wpisano jako punkt docelowy
powiat Hrubieszów w woje-
wództwie lubelskim i tam
chcieli jechać. Po interwencji
u przedstawiciela Państwo-
wego Urzędu Repatriacyjne-
go (PUR) pociąg skierowano
do Iławy. Po kilku godzinach

jazdy zatrzymano się 
w Nidzicy i tutaj, mimo
oporu, wyładowano przyby-
szy z Wołynia. Każda rodzina
miała wybrać sobie opusz-
czone gospodarstwo. Ludzie
organizowali się w grupy,
żeby łatwiej było szukać wol-
nych gospodarstw. Wioski
były mocno zniszczone, 
a domy ograbione ze wszyst-
kiego. Po tygodniu przesie-
dleńcy samowolnie przepro-
wadzili się do wioski Mispel-
see, później nazywanej Iniło-
wo, a obecnie Jemiołowo 
w gminie Olsztynek. Zajęli
tutaj w miarę bogate gospo-
darstwa, których niemieccy
właściciele uciekli zimą
przed Armią Czerwoną. Koło
historii zamknęło się.
Wypędzeni w bestialski spo-
sób przez sąsiadów Ukraiń-
ców i władzę radziecką
Wołyniacy musieli opuścić
swoją ojcowiznę na Kresach.
Zamieszkali na ziemi ponie-
mieckiej, skąd też wypędzono
jej dawnych gospodarzy.

B. Kuźniewski

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza do udziału w edu-
kacyjnej inscenizacji historycznej  „Pogranicze '39”, która odbędzie się
w niedzielę 8 września 2013 r. w Olsztynku na terenie Muzeum Budow-
nictwa Ludowego - Park Etnograficzny. 

Inscenizacja historyczna 

„Pogranicze '39”

Inscenizacja będzie nawiązywała do
wydarzeń, jakie rozegrały się na ziemiach
polskich w pierwszych dniach po wybuchu
II wojny światowej. Tłem historycznym
będą walki stoczone przez Armię Modlin
między 1 a 4 września 1939 r. oraz sytuacja
na pograniczu ziem należących do II Rzecz-
pospolitej i III Rzeszy. Inscenizacja „Pogra-
nicze ‘39” ma charakter edukacyjny i jej
celem jest przekazanie wiedzy historycznej
oraz zobrazowanie sytuacji w Polsce tuż po
wybuchu wojny. 

W projekcie udział weźmie ok. 200
rekonstruktorów, którym skansen w Olsz-
tynku, leżący przed II wojną światową na
terenie III Rzeszy, posłuży za scenerię do
mniejszych inscenizacji i prezentowania
dioram tematycznych. Ważnym prezento-
wanym wątkiem będzie los polskiej lud-
ności cywilnej, zmuszonej do opuszcze-
nia swoich domów w pierwszych dniach 
września.

Muzeum II Wojny Światowej przygoto-
wało wyjątkową formułę inscenizacji 
i zaaranżowanie terenu, które pozwolą na
samodzielne poruszanie się widzów po
miejscu odtwarzanych działań wojennych.
Dzięki  temu uczestnicy będą mogli prze-
nieść się niemal w sam środek wydarzeń

rozgrywających się na ziemiach polskich 
w pierwszych dniach II wojny światowej.
Program inscenizacji został przygotowany
dla rodzin z dziećmi.

Obszar skansenu w Olsztynku, zajmu-
jący ponad 60 hektarów, zostanie zaaranżo-
wany na polską wioskę zajmowaną przez
wojska niemieckie. Oprócz militarnych
potyczek uczestnicy zobaczą jak wyglądała
praca Przysposobienia Wojskowego Kobiet
oraz służb medycznych. 

Nie zabraknie również atrakcji dla miło-
śników pojazdów militarnych z epoki.  Będą
mieli okazję zobaczyć repliki pojazdów
będących na wyposażeniu armii niemiec-
kiej: czołg PzKpfwII, samochód opancerzo-
ny SdKfz222, o nazwie własnej Gretchen,
samochód opancerzony Kfz13, samochody
ciężarowe Mercedes i Peugeot oraz motocy-
kle. Walczących po stronie polskiej będą
wspierały 3 samochody pancerne wz.34

Atrakcją będzie również prezentacja fil-
mowych materiałów dokumentalnych 
w kinie polowym. 

Zapraszamy w godzinach 10.00- 15.30.

Partner strategiczny:
Muzeum Budownictwa Ludowego - Park

Etnograficzny w Olsztynku 
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Kartki z podróży po Bałkanach

Cel – Czarnogóra, ale jak to bywa,
uległ on modyfikacji, bo jak przez
Bośnię „śmignąć” i nic nie zobaczyć,
a jak już być w Czarnogórze, to może
wybrać się do Albanii, w końcu ta tuż
za rubieżą.

Zaczęliśmy od ustalania trasy, tych
jest sporo do wyboru. Autostrady
odpadały – atrakcje poza nimi. Po
przejrzeniu map, internetu i przewod-
ników, ustalamy w końcu sami bar-
dziej skomplikowaną i wymagającą,
ale w większości mniej obleganą. Pol-
skę, Słowację i Węgry mijamy szybko
i bez problemów. Krótki nocleg 
i docieramy do Bośni. Tu, a także 
w Czarnogórze ( oprócz tunelu na tra-
sie Podgorica – Sutomore 2,5 euro)  
i Albanii przejazd drogami jest bez-
płatny. Trasa prowadzi przez Saraje-
wo (Bośnia), Podgoricę (Czarnogóra)
do Albanii; z powrotem wybrzeżem
Czarnogóry do Dubrownika, a tam do
Bośni i powrót  przez Mostar do
kraju.

Bośnia i Hercegowina
Przekraczamy granicę chorwacko

– bośniacką we wschodniej części tej
drugiej i pierwsze zaskoczenie.
Bośnia to wielka budowa, buduje się
dużo, z rozmachem, willa przy willi 
w bizantyjskim stylu, często niedo-
kończone (to obrazek typowy dla
wszystkich byłych republik jugosło-
wiańskich). W kraju panuje wielkie
bezrobocie (oficjalnie 40%), wielu
Bośniaków pracuje w sąsiedniej Czar-
nogórze (ta maleńka, ale oblegana
przez turystów) i w krajach Unii.
Mimo bliskiego sąsiedztwa z Serbią,
to widać tu wyraźnie w architekturze
wpływy tureckie; w każdej najmniej-
szej wiosce wznosi się minaret nad
niewielkim meczetem (w końcu 
w Bośni dominującym wyznaniem
jest islam). Są to nowe świątynie, bo
prawie wszystkie zostały zniszczone
podczas wojny 1993 – 95. 

Główne drogi dobre (często lepsze
niż w Polsce), chociaż wymagają
ostrożnej jazdy, szczególnie w górach
– ostre zakręty, serpentyny. Nocleg 
w małym hoteliku w górach i dociera-
my do Sarajewa – niewielkiej stolicy
tego pięknego kraju. Sarajewo to
esencja kultur, stylów; dominuje
oczywiście turecka (z przyczyn histo-
rycznych, czasy osmańskie). Miasto
rozparło się na stokach gór, ciasne,
nieco chaotyczne, ale pełne uroku. 
W Bośni warto zobaczyć mniejsze
miasta – niewątpliwie ciekawymi
miejscami są: Travnik, Mostar (nieda-
leko Blagaj), Jajce i Banja Luka (to
już Hercegowina w zachodniej części
kraju). Co warto  w nich zwiedzić,
można przeczytać w przewodnikach,

Jadąc obrzeżami Mostaru trudno nie
zauważyć ciągnących się kilometrami
nowych cmentarzy – tysiące białych
pomników, niedających zapomnieć 
o masowych zbrodniach dokonanych
podczas wojny w latach 90 –tych.

Polecamy przede wszystkim cuda
natury, jest ich wiele, bo kraj przeci-
nają pasma Gór Dynarskich. Wraże-
nie robią wodospady (tych kilka 
w części wschodniej) -  najbardziej
znane Kravica, tuż przy południowej
granicy z Chorwacją  (lepiej dojechać
od strony Bośni – skręcić w lewo 
w Capljinie, kilka kilometrów od
głównej drogi do Mostaru), jaskinie,
kaniony. Ta droga jest szczególnie
malownicza – w naszym przypadku
powrotna. Warto przyglądać się zna-
kom, te informują o atrakcjach, ale tu
docierają tylko przypadkowi pod-
różnicy. W Jablanicy nocujemy 
w prawie pustym, dużym hotelu o tej
samej nazwie; w recepcji pan „na
oko” przelicza koszt noclegu w euro,
a następnie … zamyka go na noc 
z nami w środku. Rano wybieramy
drogę na Banja Lukę i wygrana (!),
niezwykle urozmaicony krajobraz,
zatrzymujemy się w kanionie Jeziora
Jablanica; jezioro jest niezwykle dłu-
gie i ciągnie się wiele kilometrów
wzdłuż drogi Jablanica – Sarajewo,
my jednak konsekwentnie brniemy na
północny zachód Bośni do Parku Pli-
vsko Jezero, skręcamy w lewo 
w miejscowości Jajce, dalej na zachód
znowu wzdłuż jeziora, potem ryzy-
kowna droga do wielkiego wodospa-
du Plivsko – trzeba koniecznie zoba-
czyć ! Unikamy noclegów w miastach
( o ile to możliwe),  wybieramy hoste-
le/motele w osadach, ceny różne,
zalecamy jednak płacenie w lokalnej
walucie lub tam, gdzie możliwe,
kartą. Bośniacy, ale też mieszkańcy
Czarnogóry i Albanii, mają nieznośny
zwyczaj „zaokrąglania” cen w euro,

oczywiście „w górę”. O ile w Bośni 
i Albanii można to jeszcze zrozumieć,
mają własną walutę, to zupełnie nie
do zaakceptowania w Czarnogórze,
która nie jest w Unii, a obowiązuje
tam euro. Radzę przeliczać resztę
(Czarnogóra), bo można stracić
całkiem sporo gotówki.

Czarnogóra
Docieramy do niej trasą przez

Sarajewo. Zbliżamy się do granicy 
i tu niespodzianka, oznakowanie
drogi na mapie nabiera zupełnie
nowego wymiaru w terenie, bo oto im
bliżej granicy trasą E…ileś (a pod-
różujemy w wysokich partiach gór),
tym więcej znaków ostrzegających 
o jej zwężeniu. Kiedy już myślimy, że
osiągnęliśmy ekstremum, nagle ostry
zakręt, brak asfaltu i ledwo mieścimy
się w jej granicach, a w naszym kie-
runku zmierza ciężarówka. Wybiera-
my drogę do Podgoricy (stolica),
która w Internecie opisywana jest
jako trudna i niebezpieczna, my jej
tak nie oceniamy. Jedziemy niezwy-
kle uroczym kanionem sztucznego
jeziora Pivsko; jest to najdłuższy tego
typu zbiornik w tym regionie, otoczo-
ny stromymi górskimi zboczami.
Trasa prowadzi tunelami, jest kręta,
ale bezpieczna. Zbaczamy z drogi 
i trafiamy wysoko w górach do
najświętszego miejsca Czarnogóry -
klasztoru Ostrog, trochę pielgrzy-
mów, zwiedzamy obiekt i dalej 
w drogę. 

Docieramy do środkowego
wybrzeża  tego maleńkiego kraju
(Sutomore – tu nocleg u właścicieli
willi). Niestety, już na początku roz-
czarowanie – tłumy turystów, pełna
komercjalizacja życia, no i, niestety,
śmieci. Czarnogóra nie jest już tak
tania i „dzika”, jak jeszcze kilka lat
temu, za to na pewno atrakcyjna pod
względem geograficznym i historycz-

nym. Mieszkańcy są towarzyscy,
chętnie rozmawiają o relacjach
między mieszkańcami byłej Jugosła-
wii; przyznam, że czułam się nie-
zręcznie podczas rozmowy z jednym
Serbem (tych mnóstwo w Czarno-
górze, pracujących czy wypoczywa-
jących), oceniał on pozycję Polski 
w Unii, krytykując zmienność
naszych sojuszy politycznych, a znał
nieźle sytuację w naszym kraju. 

Szukamy spokojnego miejsca do
kąpieli, niestety trudno znaleźć je 
w okolicy (na plażach tłumy), udaje-
my się na południe i tu już lepiej –
kilka kilometrów od Ulcinij, mia-
steczka popularnego wśród polskich
turystów, 20 km od Albanii - plaża
Valdanos, położona w zatoce o tej
samej nazwie; ostre klify dodają jej
atrakcyjności. Do niej dojeżdżamy
drogą przez gaj oliwny, mający 
w naszej ocenie ponad 1000 lat. To
ważny region produkujący oliwę.

Na pewno warto zobaczyć Stare
Grady w Kotorze, Budvie czy Barze –
ich historię można poznać w prze-
wodnikach. My szukamy jednak
mniej zaludnionych, ale też wartych
zobaczenia miejsc; oddalamy się od
wybrzeża jadąc  w głąb kraju (np.
górska trasa Petrovec – Virpazar -
Bar), tam serpentynami docieramy do
starych monastyrów. Nie ma tu tury-
stów, jest cicho, spokojnie, podróż 
w czasie - większość tych zabytków
pochodzi ze średniowiecza.

Durmitor to następna górska atrak-
cja, wysokie góry, a w dole kanion
rzeki Tara, długi, przepaść sięgająca
w najgłębszym miejscu 1300 metrów.
Chociaż droga kręta, to bezpieczna,
szeroka, momentami gęsto od samo-
chodów. Dotarliśmy do jednego z naj-
wyższych mostów w Europie, mostu
w okolicy Durdevicy, tam sporo tury-
stów, kilkanaście osób przygotowy-
wało się do raftingu.

Kusi nas Jezioro Szkoderskie, naj-
większa naturalna atrakcja południo-
wej Czarnogóry. Obawy, że trasa
wokół niego może być oblegana przez
turystów, nie sprawdziły się, droga
trudna, wymagająca wyostrzenia
zmysłów, serpentyna goni serpentynę,

Bałkany – region chętnie odwiedzany przez obcokrajowców, w tym Polaków, może rza-
dziej Bośnia (traktowana jako kraj tranzytowy do Czarnogóry), Serbia i Albania (obawy
przed nieznanym, raczej stereotypy), ale już tłumnie Czarnogóra. To miejsca, które nas
kusiły podczas wypraw do Chorwacji (też niemiłosiernie obleganej przez turystów). 

Most na rzece Tara /Czarnogóra/ 

Kotor /Czarnogóra/

wspomnienia z wakacji
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NA WESOŁO
PROŚBA

Mąż prosi – pozwól mi żono kochana,
Że pogram z kolegą w karty do rana.
Żona odpowiada – a graj mężu drogi,
Czy ja cię w domu trzymam za rogi?

autor Czesław Kazimierz Bandzwołek

RYTuAł

Pragnąc się winem rozkoszować
Butelkę należy odkorkować.
Czynność ta jest  - a’ primo

Odetchnąć po otwarciu musi wino.
Lecz gdy oddechu wina nie czujemy,

To  wtedy je usta-usta próbujemy.

RANKINg

W rankingu badań społecznego zaufania 
Najniższe (o zgrozo) ma ZUS notowania.

Wyprzedzają go, jak głoszą źródła nieanonimowe,
Armia Czerwona i komisy samochodowe.

Olsztynecki "Last Whisper" nagrodzony w Kętrzynie

17 sierpnia, pojawili się na scenie
pięknie położonego nad „jeziorkiem”
amfiteatru i podbili serca zwolenników
mocnego uderzenia, ale również i jury.
Zajęli 3 miejsce, co było dużym sukce-
sem, ponieważ w „Konfrontacjach”
wzięły udział mocno zróżnicowane
wiekowo i warsztatowo zespoły 
z różnych stron Polski. Należy dodać,
że to był dopiero czwarty publiczny
występ tego zespołu. „Last Whisper”
działa przy olsztyneckim MDK-u

dopiero od kilku miesięcy. Obecny
skład to: Krzysztof Fieducik (gita-
ra solowa, wokal), Daniel Hawryluk 
– z Dywit – (gitara), Błażej Obrębski
(gitara basowa) i Janek Nawacki (per-
kusja).

Organizatorem przeglądu było
Kętrzyńskie Centrum Kultury.

Gratulujemy członkom zespołu,
życząc dalszych sukcesów na scenie
muzycznej.

SGP

Miłą niespodziankę sprawił olsztynecki zespół rockowy „Last
Whisper” podczas VI Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Rocko-
wych „Konfrontacje” w Kętrzynie. 

ostre podjazdy i zjazdy - najlepiej
oddaje to rozmowa ze spotkany-
mi Polakami, którzy zaczęli pod-
róż z drugiej strony (łagodniejsze
zbocza). Zapytani, jak dalej, czy
też tak ostro, odpowiedzieliśmy
zgodnie z prawdą, że to dopiero
preludium, emocji na twarzach
nie da się opisać. Nie skusił nas
rejs po jeziorze, koszt atrakcji
30/60 euro od osoby; zdecydo-
wanie polecamy podróż po-
wyższą trasą, bo z góry widoki
robią wrażenie.

Wcześnie rano kierunek 
Albania.

Albania
Na granicy w Sukobinie kolej-

ka, ale szybko topnieje. Rozpo-
czynamy wyprawę od Szkoderu,
miasta położonego 20 km od gra-
nicy. Po drodze (całkiem przy-
zwoitej) przechadzają się osiołki,
psy, a nawet niewielkie żółwie.
W oddali zauważamy sławne
bunkry wybudowane w latach 60
–tych, utrwalamy je na zdjęciach.
W  Albanii wszędzie widać prace
budowlane,  mam wrażenie, że
spontaniczne, czasem zrywami...
na miarę obecnych możliwości...
ale za to tempo jest imponujące. 

W wielkim skwarze zwiedza-
my twierdzę Rozafa – niezapo-
mniana panorama miasta, widok
na dwie okalające je rzeki. 
W samym mieście zaspakajamy
głód w lokalnej knajpce, gdzie
zamawiamy jagnięcinę i dodatki.
Przyznam, że trochę obawiałam
się Albanii, po przeczytaniu

informacji w internecie. Nie
potwierdzamy żadnej z nich, no
może oprócz jednej, o której
pisałam – dziwny kurs euro.
Powtórzę – warto mieć lokalną
walutę, my jej nie mieliśmy, 
a właściciel tawerny nie mógł
wydać reszty w euro, więc sam
pojechał na skuterze do banku
rozmienić pieniądze. Goście
lokalu (sami panowie) żartowali,
że możemy pożegnać się 
z gotówką. Nic z tych rzeczy,
cała przygoda skończyła się
pomyślnie, no ale gospodarz,
oczywiście !, zaokrąglił rachunek
z 9 do 10 euro. Spacer po Szko-
derze w prawie 40 stopniowym
upale nie należał do przyjem-
nych, a obiekty sakralne, w tym
wielki meczet wybudowany 
w symbiozie muzułmanów, pra-
wosławnych i katolików oraz
katedra były zamknięte do wie-
czora.

Powiedzmy sobie szczerze -
Albania nie jest dla każdego.
Albania to często brud, kurz,
bieda, bałagan, niedokończone
budowy i śmieci na plaży. To
brak szlaku w górach, czasem
dziurawe drogi (te boczne), niele-
galne wysypiska i niezabezpie-
czone urwiska. Nie piszę tego po
to, żeby kogoś zniechęcić. Mnie
się w Albanii bardzo podobało –
są tu piękne góry na północny
wschód od Szkoderu (chociaż
trasa nieraz przyspieszyła bicie
serca), czyste, ciepłe morze,
cudowne plaże (Durres) i cieka-
we zabytki (Kruja – zamek,

meczet, Durres – amfiteatr,
Forum Romanum, meczet, wieża
wenecka, Tirana – stolica z me-
lanżem architektonicznym). Nie
dotarliśmy na południe, które sły-
nie z lokalnych atrakcji. Tury-
stów z zagranicy jest niewielu.
Dla mnie to zaleta. Zapewniamy,
że jest bezpiecznie. Albańczycy
są niezwykle przychylni, pomoc-
ni, rozmowni, znajomość nie-
mieckiego czy angielskiego
wskazana. Ani razu nie mieliśmy
osobistego kontaktu z policją,
mimo że kontrola prędkości jest
tu powszechna (we wszystkich
odwiedzanych krajach jest
podobnie). Po prostu trzeba prze-
strzegać przepisów; uwaga!
Należy uważnie przyglądać się
znakom drogowym, GPS nie
zawsze jest pomocny.

A gastronomia ? Lokalnym
odpowiednikiem naszych fastfo-
odów są byrektore - budki
wyspecjalizowane w produkcji
bardzo smacznych i sytych bur-
ków (popularne na całych Bałka-
nach). Burek to rodzaj ciasta
francuskiego z farszem, można
go kupić nawet za 30 leków!
Najbardziej popularne są: z mię-
sem, z serem i ze szpinakiem.
Życie tu płynie powoli, nikomu
się nie spieszy, ulice miast puste,
w kawiarni sami mężczyźni,
pijący lokalną kawę i załatwia-
jący jakieś interesy. Dopiero wie-
czorami masa ludzka wylewa się
na ulice.

Baza noclegowa dostępna już
w wielu miejscach, ale wymaga

jeszcze poprawy, ceny…no cóż, tu widać wyraźną
chęć zarobku, koszt jednej doby za dwuosobowy
pokój w lipcu porównywalny z Bośnią i Czarno-
górą – od 20 do 35 euro. Zwiedzanie Albanii jest
przyjemniejsze jesienią – chłodniej i tańszy nocleg.

Kończymy naszą 2,5 tygodniową wyprawę –
wracamy wybrzeżem Czarnogóry do Dubrownika,
a stamtąd przez zachodnią Bośnię do kraju. Samo-
chód spisał się doskonale, najtańsze paliwo 
w Bośni i Albanii (my tankowaliśmy LPG, 
śr. 2,40 zł). Na pewno trzeba poświęcić więcej
czasu na Albanię, na południu jest mnóstwo miejsc
do zwiedzenia, więc pomyślimy o następnej
wyprawie uwzględniając inna trasę.

Magdalena Rudnicka /fot. Andrzej Rudnicki

Meczet. Szkoder /Albania/ 
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PAN JAN: Nie lubię
pracy „na świeczniku”, 
a moje życie tak się potoczy-
ło, że przez następnych kilka-
dziesiąt lat pełniłem dość
eksponowaną funkcję zawo-
dową. Dokładnie 8 paździer-
nika 1956 roku objąłem sta-
nowisko dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego w Olsz-
tynku. Powstało ono dzięki
staraniom niejakiego pana
Nowickiego, prawnika,
pochodzącego z Warszawy.
Po wojnie na pewien czas 
z żoną osiedlił się w Olsztyn-
ku i dlatego  zależało mu na
powstaniu u nas liceum. To
on przygotował podwaliny
prawne pod istnienie placów-
ki.  Miałem 29 lat, a cała
kadra pedagogiczna to byli
moi rówieśnicy i chyba tylko
dzięki temu udało nam się
tak wiele stworzyć, gdyż 
w sensie dosłownym zaczy-
naliśmy właściwie od zera.
Pracowało się lepiej niż
teraz, kiedy między nauczy-
cielami jest taka duża roz-
bieżność wieku. Łączyły nas
stosunki prawdziwie koleżeń-
skie. Panowała  życzliwość 
i bezinteresowność. Nauczy-
ciele pracowali z wielkim
oddaniem i  pasją. Często po
lekcjach pomagali uczniom
słabszym, albo chodzili do
nich do domu, jeśli któryś był
na przykład chory.

Żeby mogła w ogóle
powstać ta  szkoła, ze Szkoły

Podstawowej w Olsztynku,
mieszczącej się w budynku
dzisiejszego gimnazjum,
przysłano nam po jednej kla-
sie z każdego rocznika, aż do
siódmej klasy. Oczywiście,
przydzielono nam wielu  naj-
gorszych uczniów, więc na
początku było trochę kłopo-
tów wychowawczych, ale 
z czasem się to unormowało.
Wtedy młodzież w ogóle
była bardziej zdyscyplinowa-
na. Do pierwszej klasy
liceum nabór odbył się już
normalnie.

Do Olsztynka przyjecha-
łem po doświadczeniach
nauczyciela  w szkole oficer-
skiej, dlatego udawało mi się
raczej zapanować  nad dyscy-
pliną, zarówno wśród
nauczycieli,  jak i uczniów,
ale chyba i jedni i drudzy
zbytnio nie narzekali. Jeśli
zaś chodzi o naukę, to uwa-

żałem, że trzeba pomóc tym,
którzy chcą się uczyć, a tym
najsłabszym pozwolić przejść
do następnej klasy. Dla nich
byłem łagodny, jednak cisza
na lekcji musiała być.

Kiedyś, mimo wszystko,
łatwiej było uczyć. Nauczy-
ciel miał autorytet, poważa-
nie, chociaż był bardzo słabo
opłacany, miał najniższe
stawki w porównaniu z inny-
mi urzędnikami  państwowy-
mi. Etatowa liczba godzin
różniła się w zależności od
nauczanego przedmiotu. Naj-
mniej, bo 21 godzin,  mieli
poloniści, matematycy i fizy-
cy. Nieco więcej, 23 godziny
przydzielano nauczycielom
historii,  biologii , geografii,
a 27 godzin – muzyki, plasty-
ki, wychowania fizycznego.
Oczywiście,  wszyscy praco-
wali sześć dni w tygodniu.
Niewiele wiem o dzisiejszej
oświacie, ale na pewno te
ciągłe zmiany, kolejne papie-
ry  do uzupełnienia, nie służą
ani uczniom, ani nauczycie-
lom.

PANI STEFANIA: Słu-
chali go i nauczyciele, 
i uczniowie. Budził respekt 
i był szanowany.

Ja natomiast przez 
pierwsze lata pracowałam 
w bibliotece. To chyba wtedy
po lekcjach prowadziłam dla
chętnych uczniów zajęcia
kulturalne. Śpiewaliśmy
ukraińskie dumki, ale i pol-

skie piosenki ludowe. Zało-
żyłam zespół wokalno –
taneczny, który swoimi
występami zyskał dużą popu-
larność. Wystawialiśmy rów-
nież prawdziwe sztuki
teatralne, inscenizowaliśmy
fragmenty znanych utworów
literackich. To się młodzieży
bardzo podobało, pracowała
z zapałem, a publiczne
występy budziły ogromne
emocje. Ludzie przychodzili
całymi rodzinami. Prawdą też
jest, że i rozrywek wtedy nie
było za wiele. Nieliczni mieli
radio, a telewizory dopiero
się pojawiały.

Kiedy liceum oddzieliło
się od szkoły podstawowej,
musieli z niego odejść
nauczyciele z niepełnymi
kwalifikacjami. Wtedy na
kilka lat przeszłam na stano-
wisko dyrektora Szkoły Pod-
stawowej przy Szpitalu
Rehabilitacyjnym w Amery-
ce. A później zaczęły poja-
wiać się już problemy ze
zdrowiem…

PAN JAN: Z tamtych lat
doskonale pamiętam doktora
Feliksa Klikowicza, gdyż był
naszym szkolnym lekarzem 
i bardzo pilnował, aby każde
dziecko piło tran, co zresztą
nie wszystkim odpowiadało.
To był przystojny mężczy-
zna, wysoki, barczysty, ale
przede wszystkim wspaniały
człowiek i lekarz, niezmier-
nie pracowity. W Sudwie

miał małe gospodarstwo
rolne, które sam uprawiał –
orał, siał…

Wracając jednak do nasze-
go pierwszego kontaktu ze
szkołą, to muszę powiedzieć,
że budynek był zdewastowa-
ny, nieprzystosowany do pro-
wadzenia zajęć, a prze-
cież trwał już rok szkolny. 
Wcześniej w zamku mieściła
się szkoła krawiecka, ale
przeniesiono ją do Bartoszyc
z racji braku zakładów kra-
wieckich w okolicy. Dlatego
budynek przez jakiś czas był
opuszczony, bez nadzoru.
Służył jako lokum dla trochę
szemranego towarzystwa.

Lata 50-te w oświacie to
szkoła 11-letnia, 7 + 4, czyli
połączenie szkoły podstawo-
wej i liceum. Klasy były
przeładowane, zwykle z 40
uczniami, co nie miało abso-
lutnie wpływu na poziom
nauczania. Stawiano im
wysokie wymagania, zarów-
no pod względem dydaktycz-
nym, jak i wychowawczym.
W 1956 roku z 40 uczniów
klasy maturalnej egzamin
dojrzałości zdało zaledwie 
13 osób! Przez kolejne lata
od liceum  stopniowo oddzie-
lano szkołę podstawową 
i w efekcie w  całości znowu
dołączono  ją do istniejącej
szkoły  przy ulicy Górnej
(gmach dzisiejszego gimna-
zjum). W zamku zaś, obok
liceum, od tej pory funkcjo-
nowała zasadnicza szkoła
zawodowa. Stan taki trwał do
1974 roku, kiedy to nastąpiło
otwarcie Zbiorczej Szkoły
Gminnej przy ulicy Ostródz-
kiej i nasze liceum ponownie
połączyło się ze szkołą pod-
stawową, na siedem długich
lat. Od początku istnienia
liceum pełniłem funkcję jego
dyrektora, a w latach od 1974
do 1981 byłem również
zastępcą Gminnego Dyrekto-
ra Szkół d/s dydaktycznych.
W 1981 roku liceum osta-
tecznie oddzieliło się od
Zbiorczej Szkoły Gminnej.
Jeszcze przez dwa lata kiero-
wałem swoją macierzystą
placówką i w końcu zrezy-

Cz. III „Nie lubię pracy na świeczniku”

Wpleceni w historię… Stefania i Jan Bondarukowie

Na podstawie wywiadu 
ze Stefanią i Janem 

Bondarukami opracowała
Henryka Żebrowska

Jan Bondaruk (1953 r.)

Studniówka uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynku (1963 r.)
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gnowałem z tego
stanowiska. Ostatni
rok przed emeryturą
to praca wspomnia-
nego zastępcy
Gminnego Dyrekto-
ra Szkół w Olsztyn-
ku. Przez cały okres
mojej pracy zawo-
dowej byłem rów-
nolegle nauczycie-
lem matematyki,
niekiedy fizyki 
i z tym przedmio-
tem związałem się
również na emery-
turze, ponieważ aż
do 1993 roku pra-
cowałem jeszcze w LO 
i w Zasadniczej Szkole
Zawodowej. Matematyka to
moja pasja, ale zawsze
zazdrościłem humanistom
ich rozległych horyzontów,
łatwości wypowiadania się 
i pisania.

Równolegle do pracy 
w szkole dziennej uczyłem
też w liceum dla pracujących,
zarówno w Olsztynku, jak 
i w Olsztynie (liceum kore-
spondencyjne), i w Szkole
Przysposobienia Rolniczego
w Olsztynku. Ponadto, w la-
tach 1968 – 1974 powoływa-
no mnie w skład komisji

egzaminacyjnej na Politech-
nice Warszawskiej. Delego-
wało mnie Kuratorium
Oświaty w Olsztynie.

(Powoływany jako czło-
nek komisji dla doboru kan-
dydatów na I rok studiów
przez: 

– Wyższą Szkołę Rolniczą
w Olsztynie – Wydział
Hodowli Zwierząt /1964 r./,

– Politechnikę Warszaw-
ską: Wydział Komunikacji
/1968 r./, Wydział Inżynierii
Sanitarnej i Wodnej /1969 r./,
Wydział Maszyn Roboczych
i Pojazdów /1970 r./, Wy-
dział Elektryczny /1971 r./,

Wydział Elektroniki /1973
r./, Wydział Geodezji 
i Kartografii /1974 r./ 
- przyp. H. Ż )

Powinienem wymienić też
pełnione funkcje społeczne.
Otóż od 1961 roku przez
kilka kadencji byłem radnym
miejskiej rady narodowej, 
a przez jedną kadencję prze-
wodniczącym komisji oświa-
ty w Powiatowej Radzie
Narodowej w Olsztynie.
Ponad 50 lat działałem 
w spółdzielczości – GS
„Samopomoc Chłopska” 
w Olsztynku.

cdn.
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Muzeum 
gen. Świerczewskiego

Tę nietypową propozycję zamierza zreali-
zować olsztynecki oddział Towarzystwa

Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, który jak się okazu-
je wcale się nie rozwiązał i, mimo upadku komuni-
zmu, nadal prowadzi działalność statutową. Orga-
nizacja zrzesza obecnie kilkunastu sympatyków
ZSRR. - Przez jakiś czas funkcjonowaliśmy 
w sposób niejawny, przygotowując naszą inicjaty-
wę - zaznacza Remigiusz Hydra, kierownik towa-
rzystwa. - Teraz wystąpiliśmy z apelem do władz
o to, by w muzeum, które powstaje w naszym 
mieście jedną z sal poświęcić wybitnej postaci
generała, symbolizującego braterstwo broni Polski
i ZSRR. Udało nam się nawet pozyskać jego ory-
ginalny mundur.

Pomysłodawcy uważają, że w Olsztynku kult
postaci gen. Świerczewskiego jest ciągle silny,
czego dowodem jest istnienie ulicy nazwanej jego
imieniem i skuteczne torpedowanie inicjatyw
dążących do jej zmiany.

W sali muzealnej będzie można zobaczyć foto-
grafie z życia generała i pamiątki osobiste, 
m.in. kolekcję menażek i butelek, z których Karol
Świerczewski spożywał spirytus. - Muzeum
poświęcone generałowi może stać się atrak-
cją turystyczną - przyznaje Lucyna Jeździcka, 
miłośniczka historii miasta.

Pomysły Towarzystwa Przyjaźni Polsko-
Radzieckiej idą jednak znacznie dalej. - Chcemy,
by kolejna sala była poświęcona Wojciechowi
Jaruzelskiemu. Tutaj zamierzamy zaprezentować
m.in. jego mundur z czasów interwencji w Cze-
chosłowacji. Na razie udało nam się zdobyć buty
generalskie i onuce z okresu, gdy był on początku-
jącym żołnierzem - mówi Remigiusz Hydra.

Opłaty co łaska 
za parkowanie

Nowy plac przed kościołem stał się od
jakiegoś czasu parkingiem dla co bar-

dziej wygodnych parafian. Teraz jednak za wygo-
dę trzeba będzie zapłacić. Od przyszłego miesiąca
każdy, kto zaparkuje swój pojazd pod olsztynec-
kim kościołem musi się liczyć z opłatą za postój.
Wyniesie ona 3 zł za każdą godzinę. 

- Niestety, uczestnicy mszy nadużywali naszej
gościnności. Niektórzy zastawiali samochodami
wejście do kościoła, a na dodatek bywało, że
wyciekający z silnika olej brudził kostkę polbruko-
wą - mówi Ireneusz Szaflarczyk, prałat parafii 
w Olsztynku. 

- Jeśli ktoś parkuje pod świątynią, to niech
przynajmniej dołoży się do jej remontu. Jest jed-
nak tak, że ci którzy zostawiają auto pod samym
kościołem, przeważnie nic nie rzucają na tacę.

Dlatego pojazdy osób, które nie wykupią biletu

postojowego będą od przyszłego miesiąca odholo-
wywane na parking za miastem.

Wykopią drugie jezioro

Śmiały plan został przygotowany przez sto-
warzyszenie „Turystyka dla Olsztynka”.

Zakłada on, że na łące za obecnym przystankiem
autobusowym zostanie wykopany sztuczny zbior-
nik wodny o powierzchni ok 3 hektarów. - Otrzy-
mujemy dużo sygnałów, że obecnie droga nad
jezioro jest zbyt długa i niewygodna. Teraz będzie-
my mieli jezioro właściwie pod samym nosem.
Rozwiąże to więc kłopoty z infrastrukturą, choćby
z WC - zachwala swój plan Jeremi Pastewnik, pre-
zes stowarzyszenia. - Zbiornik będzie dość płytki,
wobec czego bezpieczny dla kąpiących się, a woda
szybko się w nim ogrzeje. Poza tym wysypiemy
ok 200 ton piasku, który stworzy plażę.

Sztuczne jezioro będzie zasilane przez wody
rzeki Jemiołówki, a z pobliskim jeziorem połączy
je kanał.

Śmiały plan jest jednak krytykowany przez
Olsztyneckie Towarzystwo Turystyczne. 
- Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że pre-
zes Pastewnik wykupił wokół przyszłego jeziora
grunty, które zamierza potem sprzedać z zyskiem 
- mówi Wojciech Piastun, prezes konkurencyjnej
organizacji. - Dlatego będziemy sugerowali wko-
panie nowego jeziora, ale w okolicy olsztyneckie-
go zamku.

ODZNACZeNIA, MeDALe, 
DYPLOMY, PODZIĘKOWANIA, ITP:

* NAGRODA KURATORA OŚWIATY I WYCHOWA-
NIA ANDRZEJA GERSZBERGA ZA PRZYGOTOWA-
NIE I PRZEPROWADZENIE OGÓLNOPOLSKIEJ
INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 1974/5 W OLSZ-
TYNKU ZWIĄZANEJ Z OTWARCIEM ZBIORCZEJ
SZKOŁY GMINNEJ PRZY ULICY OSTRÓDZKIEJ 2
/WZORCOWA 10-LATKA W OLSZTYNKU 
– UROCZYSTE OTWARCIE PRZEZ MINISTRA
JERZEGO KUBERSKIEGO/,

* KRZYŻ  KAWALERSKI  ORDERU ODRODZENIA
POLSKI,

* ZŁOTY  I SREBRNY KRZYŻ  ZASŁUGI,
* ZŁOTA ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA WARMII 

I MAZUR,
* MEDAL PAMIĄTKOWY KOMISJI EDUKACJI 

NARODOWEJ,
* ODZNAKA 1000 – LECIA POLSKI,
* ZASŁUŻONY  DZIAŁACZ  KULTURY,
* NAGRODY  MINISTRA OŚWIATY 

I WYCHOWANIA: NAGRODA I STOPNIA – 1976 r., 
NAGRODA SPECJALNA – 1983 r.,

* DYPLOM ZA ZORGANIZOWANIE LO 
W OLSZTYNKU,

* DYPLOM ZASŁUGI DLA POWIATU 
OLSZTYŃSKIEGO,

* DYPLOM NA 30-LECIE PRACY PEDAGOGICZNEJ,
* LIST POCHWALNY OD HENRYKA JABŁOŃSKIEGO  

– MINISTRA OŚWIATY I WYCHOWANIA,
* WYRÓŻNIENIE „ZASŁUŻONY DLA OLSZTYNKA”

Z OKAZJI 640-LECIA OLSZTYNKA W 1999 r.
(najważniejsze – w ocenie PANA JANA BONDARUKA)

* 14.10.1972 POWOŁANY NA STANOWISKO PROFE-
SORA SZKOŁY ŚREDNIEJ PRZEZ KURATORA
OKRĘGU SZKOLNEGO W OLSZTYNIE -  przyp. H. Ż. 

Klasa maturalna (1965 r.)
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SKANSEN PEŁEN ŻYCIA

Cieśla zajmuje się wykonywaniem
drewnianych konstrukcji budowla-
nych. Choć ciesielstwo jest rzemio-
słem, to nierzadko wysoki poziom
umiejętności cieśli i piękno wykona-
nia pozwala uznać go za artystę.
Historia tego zawodu sięga odległych
czasów, a od XV-XVI wieku ciesiel-
stwo zostało objęte organizacją
cechową. Od czasu kiedy zaczęto
powszechnie budować domy muro-
wane, zaczęło nieco tracić znaczenie.
Dziś wraca moda na drewniane domy
– ciepłe, przytulne, o dobrym mikro-
klimacie. Także zawód cieśli przeży-
wa odrodzenie, a dobry mistrz ciesiel-
ski jest na wagę złota. Dlatego, chcąc
przybliżyć zwiedzającym tradycyjne
techniki budowlane oraz wszelkie
czynności, które niegdyś związane
były z budową, dział architektury
olsztyneckiego skansenu 28 lipca
2013 r. zorganizował imprezę pod
nazwą „Tajemnice ciesiołki – jak
dawniej budowano”.

Przed przystąpieniem do prac
budowlanych należało okorować
drewno. Robiono to ręcznie za pomo-
cą ośników. Okorowane drewno
można już było poddawać dalszej
obróbce. Do przetwarzania okrągłych
pni na tarcicę służył trak, urządzenie
do dziś używane w tartakach. Obec-
nie traki są w pełni zmechanizowane,
na tych tradycyjnych przecierano
drewno ręcznie, metodą piłowania
„moja-twoja”. Przy chałupie z Bur-
dajn można było zobaczyć te dwie
czynności, a także spróbować w nich
swoich sił. 

Konstrukcji, w jakich budowano 
z drewna było wiele, ale w naszym
regionie najpowszechniejsze były:
ryglowa, sumikowo-łątkowa i wień-
cowa. W konstrukcji ryglowej (szkie-
letowej) ściany buduje się z piono-
wych słupów wzmocnionych ukośny-
mi zastrzałami, a przestrzenie pomię-
dzy nimi wypełnia się cegłą (bardzo

popularny w Prusach Wschodnich
„mur pruski” – niem. Fachwerk) lub
gliną pomieszaną z sieczką słomianą
lub trzcinową, nakładaną na ukośnie
wstawione żerdki  (szachulec). Wy-
pełnienie mogło być tynkowane i bie-
lone, w przypadku „muru pruskiego”
najczęściej zostawiano widoczne
cegły, co było bardzo efektowne. 
W konstrukcji sumikowo-łątkowej,
stosowanej głównie przy otworach
okiennych i drzwiowych, do podwali-
ny mocuje się pionowe słupy (łątki),
w których żłobi się otwory, do
których wsuwane są poziome belki –
sumiki. Całość ściany zamyka oczep
– górna belka, do której mocuje się
krokwie. Konstrukcja wieńcowa pole-
ga na budowaniu ścian z ułożonych
poziomo bali łączonych w narożach
(węgłach) różnymi, często ozdobny-
mi, zamkami ciesielskimi. W Prusach
Wschodnich często występującym
typem łączenia węgłów był tzw.
jaskółczy ogon (zwany też „rybim
ogonem”). Dodatkowo naroża można
było łączyć „z ostatkami” – końcówki
belek wystawały poza lico ściany lub
„bez ostatków”. Składanie modelu
ściany w tych trzech konstrukcjach
turyści mogli zobaczyć przy zajeździe

z Małszewa, a przy pomocy cieśli
mogli także sami spróbować złożyć
wybrany zamek ciesielski. 

Uroku drewnianym domom doda-
wały najróżniejsze elementy dekora-
cyjne: ozdobnie wycięte deski, moco-
wane wokół drzwi i okien (tzw. koro-
ny), wiatrownice (deski mocowane od
spodu do krokwi), koźliny (skrzyżo-
wane deski mocowane na kalenicy
dachu, wzmacniające poszycie),
okiennice, czy ozdoby nadszczytowe
(pazdury i śparogi). Wycinaniem fan-
tazyjnych wzorów w drewnie zajmo-
wał się snycerz, a tę gałąź rzemiosła
nazywamy do dziś snycerstwem (sny-
cerką). Również w tym turyści mogli
spróbować swoich sił – przy zajeździe
z Małszewa prowadzono pokaz 
i warsztaty wycinania motywów 
snycerskich laubzegą – bardzo cienką
piłą przeznaczoną właśnie do arty-
stycznego, precyzyjnego wycinania
wzorów. Obok, na stoisku, prezento-
wano, pochodzące ze zbiorów muze-
alnych, stare narzędzia ciesielskie 
i stolarskie, takie jak imadła, kątomie-
rze, miary stolarskie, piły, suwmiarki,
z których najstarsze – strug (hebel)
pochodzi z 1707 r., a wyryty na nim
motyw kopuły cerkwi może wskazy-
wać, iż używany był on właśnie 
do budowy cerkwi. 

Przy chałupie z Chojnika można
było szerzej zapoznać się z bo-
gactwem detalu zdobiącego niegdyś
wschodniopruskie domy. Na podsta-
wie rycin Richarda Dethlefsena, pro-
wincjonalnego konserwatora zabyt-
ków w Prusach Wschodnich, opubli-
kowanych w pracy Bauernhäuser 
und Holzkirchen in Ostpreussen
w 1911 r., stworzono materiał graficz-
ny przedstawiający chałupy bez deta-
lu architektonicznego. Obok zamiesz-
czono rysunki okien, drzwi, pazdu-
rów, śparogów itp. Zabawa polegała
na przyklejeniu tych elementów 
w odpowiednie miejsce i pokolorowa-
niu całości.

Sposób stawiania więźby dacho-
wej można było poznać budując wła-
snoręcznie, w mniejszej skali, model
chałupy podcieniowej z Królewa.
Składając model w obecności pra-
cownika muzeum można było poznać
nazwy elementów konstrukcyjnych
więźby, takich jak belka oczepowa,
stolec, zastrzał, płatew, jętka, grzęda,
krokiew, łata i ich funkcje. 

Po zbudowaniu więźby dachowej
należało wykonać poszycie dachu. 
Na terenie Prus Wschodnich, na
wsiach powszechnie używano do tego
trzciny, jako budulca darmowego 
i stosunkowo łatwo dostępnego.
Trzcinę ścinano z jezior zimą, kiedy
woda była zamarznięta i można było
przejść „suchą stopą”. Trzcinowe
dachy były bardzo wytrzymałe, odpo-

wiednio utrzymywane i na bieżąco
reperowane mogły wytrzymać nawet
50 lat. Na koniec zwiedzający mogli
sami spróbować sztuki dekarstwa na
specjalnie na tę okazję przygotowa-
nym modelu połaci dachu oraz przyj-
rzeć się pracy muzealnego specjalisty
w tej dziedzinie.

Dziś wiemy, że aby stare, drewnia-
ne budynki przetrwały jak najdłużej,
potrzebne są specjalne formy ochro-
ny. Tym właśnie zajmują się konser-
watorzy drewna zabytkowego i także
ich pracę chcieliśmy przybliżyć pod-
czas imprezy. Metody badawcze,
jakimi na co dzień posługują się 
w swojej pracy konserwatorzy to
badanie mączki drzewnej oraz odcho-
dów owadów pod szkłem powiększa-
jącym oraz metoda odsłuchowa, pole-
gająca na słuchaniu odgłosów owa-
dów żerujących w drewnie. Zaprezen-
towano fragmenty drewna porażone
przez najbardziej popularne owady,
jakimi są kołatek i spuszczel oraz
metody naprawy. Prezentowano także
metody wzmacniania drewna żywica-
mi – powszechnie stosowanym w tym
celu środkiem wzmacniającym struk-
turę bardzo zniszczonego drewna jest
paraloid.

Nie zapomniano też o najmłod-
szych. Do dyspozycji oddano im puz-
zle przedstawiające wiatrak holender-
ski z Dobrocina, drewniane klocki, 
a przy stanowisku konserwatora
mogli przez chwilę wczuć się w jego
pracę i polać wodą ze strzykawki
uszkodzone przez owady drewniane
elementy. Wolontariuszka z Fundacji
Borussia odbywająca w muzeum
roczny wolontariat przygotowała
papierowy model kościoła, który
dzieci, według jej instrukcji, mogły
składać. Na podstawie modelu oma-
wiała elementy budowy i wystroju
kościoła. Całej imprezie towarzyszył
film „Krótka opowieść o architektu-
rze regionu”.

Monika Sabljak-Olędzka
/fot. archiwum MBL - PE 

Tajemnice ciesiołki – jak dawniej budowano

Krycie dachu trzciną

Składanie modelu chałupy z Królewa

Składanie modelu ściany
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Z historii Muzeum…

Istotny wpływ na dalszy rozwój
muzeum oraz jego dynamiczną dzia-
łalność  miała podjęta na początku
lat osiemdziesiątych decyzja o budo-
wie kopii spichlerza z II połowy
XVIII wieku, z zespołu folwarcznego
we wsi Skandawa (gm. Barciany,
pow. kętrzyński), w którym po adap-
tacji wnętrz znalazły się pracownie
muzealne, zaplecze techniczne,
magazynowe oraz pomieszczenia
socjalne dla pracowników. Prace
budowlane i wykończeniowe trwały
od 1982 roku, kiedy to stanowisko
dyrektora objął Janusz Cygański,
absolwent historii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, do
1988 roku.

Oprócz prac remontowo-konser-
watorskich obejmujących istniejące
już obiekty na terenie skansenu, kon-
tynuowane były działania montażo-
we i wykończeniowe przy budowie
obiektów w sektorze warmińskim.
Oddano do użytku dla zwiedza-
jących dwie chałupy ze wsi Kaborno
(gm. Purda, pow. olsztyński) - jedną
z przełomu XVIII i XIX wieku 
w 1983 roku, a drugą  z XIX wieku
w 1986 r. 

Działalność naukowa oraz bada-
nia terenowe prowadzone przez
dział kultury materialnej oraz dział
sztuki ludowej i folkloru (reaktywo-
wany w 1983 roku) doprowadziły do
powiększenia zbiorów muzealnych
w latach osiemdziesiątych o 2434
muzealia. W tym samym okresie
liczba zbiorów bibliotecznych wzro-
sła o 2224 woluminy. Muzeum
odwiedzało coraz więcej osób. Dla
porównania – frekwencja w 1980
roku wyniosła 63 299, a w roku

1989  już 102 376 zwiedzających.
W 1982 roku zorganizowano po

raz pierwszy imprezę dla dzieci
„Dzień Dziecka w Skansenie”, która
w nieco innej formule odbywa się do
dnia dzisiejszego. W kolejnych
dwóch latach odbywała się cykliczna
impreza folklorystyczna „Olsztyńskie
Dni Folkloru”, organizowana przez
Wojewódzki Dom Kultury i Wydział
Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódz-
kiego w Olsztynie.

W 1983 roku opracowany został
nowy plan parku etnograficznego, 
a oprócz biletów wstępu wprowadzo-
no opłatę za oprowadzanie grup
wycieczkowych. W następnym roku
podjęto decyzję o sezonowym udo-
stępnianiu skansenu od 15 kwietnia
do 31 października oraz wprowadzo-
no nową metodę zwiedzania - zatrud-
niając opiekunów ekspozycji. Pod
koniec 1983 roku w muzeum zatrud-
nionych było 25 osób na pełnym eta-
cie i siedem w niepełnym wymiarze
czasu pracy. 

Na początku roku 1985 Muzeum
Warmii i Mazur w Olsztynie przeka-
zało na rzecz naszego muzeum salon
wystawowy i Dom Mrongowiusza.
Oba budynki przeznaczone były do
celów wystawienniczych oraz eduka-
cyjno-oświatowych.  Już w maju tego
roku, w związku z obchodami Woje-
wódzkiego Dnia Działacza Kultury 
i 40-lecia Polski Ludowej, otwarta
została w pierwszym z nich wystawa
„Sztuka ludowa na Warmii, Mazu-
rach i Powiślu 1945-1985”.

W roku 1986 muzeum było orga-
nizatorem pięciu wystaw: „Wiejski
transport i komunikacja” w Salonie
W y s t a w o w y m ,

„Tradycyjne tkactwo ludowe” 
w Izbie Historii i Tradycji Ziemi
Lubawskiej w Lubawie, „Dawne
narzędzia do obróbki drewna” 
w NOT w Olsztynie, „Współczesna
sztuka i rękodzieło ludowe woje-
wództwa olsztyńskiego” w Kalinin-
gradzie oraz „Skrzynie ludowe” 
w skansenie.  W sumie, w latach
osiemdziesiątych Muzeum zorganizo-
wało 26 wystaw czasowych w skan-
senie, salonie wystawowym, Domu
Mrongowiusza oraz poza własną sie-
dzibą.

Opracowano długo oczekiwany
przewodnik pt. Muzeum Budowni-
ctwa Ludowego Park Etnograficzny
w Olsztynku, który ukazał się w 1987
roku. Kupiono od ostatnich właści-
cieli chałupę wraz z wyposażeniem
ze wsi Turznica (gm. Ostróda, pow.
ostródzki), a Pracownie Konserwacji
Zabytków w Olsztynie wykonały jej
inwentaryzację.

W październiku 1987 roku na dy-
rektora muzeum powołano Tadeusza

Kufla, absolwenta archeologii
UMCS w Lublinie. 

Na terenie skansenu odbyła się 
w 1988 roku duża impreza folklory-
styczna „Jarmark Sztuki Ludowej 
i Folkloru”. Najciekawszym obiek-
tem, o który powiększyły się w tym
roku zbiory ruchome był wóz 
cygański. 

W chałupie z Bartężka (do 1988
roku pełniącej funkcję budynku biu-
rowego) w 1999 roku urządzono
pomieszczenia dla obsługi ruchu
turystycznego i dozorców oraz
punkt gastronomiczny „U Wójta”.

Lata 80-te XX wieku 
– sukcesywny rozwój placówki …

Dzień Dziecka, pracownicy muzeum, od lewej Janusz Cygański,
elżbieta Obrębska, Iwona Sindrewicz, Hildegarda Chorzewska,

Janina g. Wieczerzak, elżbieta Bielecka-Kaczmarek 

Olsztynek, budowa chałupy nr 2 z Kaborna, początek lat 80-tych

XX w., pierwszy z prawej stoi dyrektor Janusz Cygański

Olsztynek, spichlerz ze Skandawy, 1988 r.

Jadwiga Wieczerzak
/fot. Archiwum MBL-PE.
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22 VII i 16 VIII Kino gościło w tych dniach widownię dziecięcą.
Dla niej Biblioteka Miejska zaprosiła atrakcyjne programy teatralne.

3 VIII  Festyn w Witramowie. Mimo konkurencji nowo otwartej
dyskoteki w Kownatkach, imprezę należy zaliczyć do udanych, nie
tylko z powodu bardzo dobrej pogody. Występy zespołów z Olsztyn-
ka („Tabu”, „Szarlotka”, „ADHD”) przeplatały liczne konkursy, 
z koronnym przeciąganiem liny, tutaj od lat niepokonana jest ekipa 
z Witramowa. Gwiazdą na estradzie była „Kapela Jakubowa”, a do
tańca przygrywał w tym roku zespół „Miks”. Sponsorzy festynu:
Kozdryk Sp. z o.o. Waplewo, Jan Bobel - Żwirownia Witramowo,
Jan Karpiuk - Żwirownia Witramowo, Iwona i Andrzej Zakrzewscy,
Bożena Staszewska - Sklep Witramowo, Piotr Świderek, Robert 
i Monika Angielscy Dorota i Marian Maciąg, Jan Grzywiński, Grze-
gorz Staszewski, Andrzej Kuźniewski - Tartak Olsztynek, Nad-
leśnictwo Olsztynek, Burmistrz Olsztynka.

15 VIII Święto Ziół w Skansenie. Już od lat MDK wspomaga tę,
organizowaną przez MBL, sympatyczną imprezę folkową. Nasz pro-
gram to występ zespołu wokalnego „Tabu” i widowisko obrzędowe
„Zioła w obrzędach ludowych – noc Kupały”.

16 VIII Bardzo dobrze spisał się nasz zespół rockowy „Last
Whisper” na konfrontacjach w Kętrzynie. Szczegóły w numerze na
str. 13.

17 VIII  Coraz głośniej o olsztyneckiej plaży. Na razie młodzie-
żowa rada i MDK zainicjowały sprzątanie brzegów jeziora. Następne
już wkrótce – 13.09 będzie sprzątać wolontariat Banku Handlowego
(szczegóły w numerze na stronie 3).

18 VIII – 1 IX  „Laboratorium Marzeń”. To wydarzenie arty-
styczne sezonu w Olsztynku. Projekt obejmuje warsztaty, spotkania,
filmy, wystawy, happeningi (pierwszy miał miejsce 22.08 w Rynku)
i imprezy finałowe – 31.08 i 1.09. W sobotę działania projektu będą
połączone z imprezą „Pożegnanie Wakacji” (przyzamcze) –
wystąpią nasze zespoły i zaproszony z Olsztyna zespół
„ROSWELL”.

Więcej o projekcie na str. 19. Zapraszamy również na bloga labo-
ratoriummarzen.blog.pl.

WKRÓTCe:

31 VIII  „Pożegnanie wakacji”, godz. 17.00, przyzamcze.
W programie koncerty, prezentacje form 
artystycznych, happening „Bieguny”, koncert 
gwiazdy - ROSWELL, dyskoteka

1 IX uroczysta gala - spektakl „W biegu po biegun”. 
Zakończenie projektu „Laboratorium Marzeń”, 
godz. 17.00, kino grunwald. 

22 IX WARMIŃSKO-MAZuRSKIe DOŻYNKI 
WOJeWÓDZKIe, MBL Skansen, wstęp wolny.    

Zapraszamy

Kronika MDK-u

„D’Dorsh”
na fali!

Zdecydowanie „idzie
w górę” formacja roc-
kowa „D’Dorsh”, która
od poprzedniego roku
współpracuje z naszym
domem kultury. Ostat-
nio wygrała regionalne
eliminacje Fonografika
Young Stage w Warsza-
wie i awansowała do
finału w Łodzi. Wywiad
z zespołem w następ-
nym numerze!

Studio Wokalne Pani Marii  /Festyn w Witramowie/

uliczny teatr z MDK w widowisku „Zioła w obrzędach ludowych - Noc
Kupały”  /Regionalne Święto Ziół/

Zespół wokalny „Tabu”  /Regionalne Święto Ziół/

Polecamy!

MDK 

na facebooku!

z nami zawsze

będziesz wiedział co jest grane!
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Pierwsze dni były dla młodych
artystów pełne wrażeń i emocji.
Instruktorzy w ramach poszczegól-
nych grup rozmawiali z uczestnikami
o marzeniach, pasjach i drodze ku ich
realizacji. Najważniejsze okazało się
przejście do czynów. Grupa filmowa
poznała budowę kamery i tajniki
montażu. Ruszyła w swój pierwszy
plener. Perkusiści trenowali pierwsze
rytmiczne uderzenia, rozwijali swoje
muzyczne uzdolnienia, a wokaliści
rozśpiewywali się przy dźwiękach
„Rzeki marzeń”. Grupa teatralna
bawiła się znakomicie. Rozgrzewała
aparat mowy, pracowała nad dykcją i
emisją głosu. Grupa choreograficzna
rozpoczęła pracę nad happeningiem z
udziałem „pudełek marzeń”. Jedni
malowali ogromne pudła na biało,
inni ćwiczyli układ z drewnianymi
ramami, z których został skonstru-
owany sześcian. Stanął on na Rynku
Miasta 22 sierpnia (czwartek).
Zamknęliśmy w nim marzenia uczest-
ników projektu, a także mieszkańców
Olsztynka przybyłych na ten wielo-
wymiarowy pokaz. Widzów wzruszy-
ła gra świateł i wymowna muzyka.
Mogli zatrzymać się przez chwilę i
pomyśleć o swojej drodze..., oczywi-
ście na biegun.

Kolejny projektowy dzień zainau-
gurował film o Marku Kamińskim pt.
„Ekspedycja Wisła”. Następnie odby-
ła się dyskusja z udziałem Joanny
Jakubek, Andrzeja Waluka, Karola
Kijkowskiego i Kamila Biegańskiego.
Było dużo radości i wzruszeń, gdyż
goście opowiadali o swojej drodze,
którą musieli przebyć, aby spełnić i
spełniać nadal swoje marzenia. Mot-
tem tego spotkania stały się słowa
Marka Kamińskiego:  „Nie liczy się

W poniedziałek 19 sierpnia 2013 r. rozpoczęły się w naszym mieście warsztaty artystyczne w ramach projektu „Lato w
teatrze”, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynatorem ogólnopolskiego progra-
mu, promującego edukację teatralną dzieci i młodzieży w okresie letnich wakacji jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszew-
skiego w Warszawie. eksperymenty i działania w Laboratorium Marzen ruszyły pełną parą.

fot. Ola Dymarska

Instruktorzy projektu 
„Lato w teatrze. Olsztynek”.

- grupa choreograficzno-sceno-
graficzna – Katarzyna Waluk

- teatralna  – Justyna Dąbrowska

- perkusyjna  – Zbigniew Chrzanowski

- wokalna – Dorota Górzyńska

- filmowa – Andrzej Waluk

- emisja głosu  – Maria Kucińska

- pedagog – Anna Zaręba-Kwiatkowska

Bieguny 
na start

30 VIII 2013 r., godz. 18:00, kino grunwald
- projekcja filmu z działań warsztatowych 
i realizacji projektu, 

31 VIII 2013 r., godz. 17:00, przyzamcze
- happening „Bieguny”

1 IX 2013 r., godz. 16:00, kino grunwald 
- spektakl „W biegu po biegun”, uroczysta gala 

podsumowująca realizację projektu.

Centrum miasta, głośno i wesoło. Zbie-
ra się coraz więcej ludzi. Sierpniowy dzień
powoli wita się z nocą. W powietrzu
można wyczuć buzującą, pozytywną ener-
gię. Wierzyć się nie chce, że w środku
tygodnia można spotkać sztukę na ulicy. A
jednak. Prowadząca Katarzyna Waluk
prosi o kilka minut cierpliwości i rzuca
spontaniczne pytanie do zebranych. Czy
jesteśmy gotowi spełniać swoje marzenia? 

Zaskakujące bez wątpienia. Temat, którego
dotyka to pytanie, zazwyczaj przysłania
codzienność. Nie mówię, że smutna, ale wyma-
gająca od nas bycia „tu i teraz”. Ale czy mamy
odwagę spełniać swoje marzenia? Jak często o
nich myślimy? Okazją by sobie o nich w ogóle
przypomnieć był właśnie happening pt. „Pude-
łka marzeń”, widowisko przygotowane przez
uczestników artystycznego projektu. Dźwięki,
muzyka i… magia! Ale przede wszystkim to,
co najważniejsze - pudełka marzeń! 

Happening powstał w ramach projektu
„Laboratorium Marzeń”. Ten z kolei jest efek-
tem „Lata w teatrze”, zainicjowanego w 2008
roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, koordynowanego przez Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w War-
szawie. Olsztyneckie „Laboratorium Marzeń”
to miejsce, w którym chroni się marzenia. Pro-
jekt mający na celu edukację teatralną dzieci i
młodzieży w okresie letnim poprzez warsztaty
teatralne, wydarzenia artystyczne, happeningi i
spektakle. Jednym z owoców podejmowanych
działań jest spektakl „W biegu po biegun” (sce-
nariusz i reżyseria Justyna Dąbrowska) o
marzeniach, pasjach i życiowych wyborach.

Ulica stała się sceną. Teatru, ale tego właści-
wego. I jeszcze te marzenia. Zapomniałem, a
oni mi przypomnieli. 

Robert Waraksa

Pudełka marzeńcel, tylko droga”. Na tej drodze
są ludzie, których kochamy, a
także pasje, nadzieje i doświad-
czenia. Następnie młodzież
miała okazję wziąć udział w
tzw. Dorosłej Godzinie, czyli
godzinnym stażu w wybranym
przez siebie miejscu, m.in. w
bibliotece, w urzędzie miej-
skim, w restauracji Ratuszowa.
Dziękujemy wolontariuszom za
wsparcie. Dzięki nim wszystko
odbyło się sprawnie i z dużą
dawką dobrego humoru. 

Uczestnicy projektu pod
kierunkiem pedagoga dyskuto-
wali także o tym, co mogłoby
zawierać ich pudełko marzeń i
w co niematerialnego jeszcze
warto się wyposażyć, aby
ruszyć w codzienną i trudną
drogę do odnalezienia siebie i
swojego miejsca. Mamy
nadzieję, że projekt „Lato w
teatrze” chociaż trochę im w
tym pomoże… Zresztą nasze
projektowe dyskusje cieszą się
dużym powodzeniem. Młodzi
ludzie znajdują mnóstwo cieka-
wych tematów do rozmów.

Szkoda, że doba ma tylko dwa-
dzieścia cztery godziny...

Grupa teatralna pracuje
wytrwale nad spektaklem „W
biegu po biegun”. Marek
Kamiński i Jasiek Mela w dro-
dze na biegun. W ich postacie
wcielą się Łukasz Bondaruk i
Bartek Moroz. Tej drodze po
lodowej przestrzeni towarzy-
szyć będą głosy: świadomości,
tajemnicy, podbiegunowych
zjaw i mrocznych myśli polar-
ników. Nad dźwiękową stroną
pracują perkusiści, którzy
wykorzystują rozmaite
muzyczne sztuczki, aby uzy-
skać zaskakujące efekty.
Ważne jest także to, że w tym
artystycznym pędzie uczestnicy
mają szansę zatrzymać się
przez chwilę i porozmawiać ze
sobą. Myślę, że noc w MDK-u
na długo zostanie w ich pami-
ęci.

Podsumowanie projektu w
następnym numerze gazety
ALBO.

Justyna Dąbrowska
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Przyrodnicze obrazki malowane sło-
wem… Odnajdujemy je zarówno w poezji,
jak i w prozie. Rozkoszujemy się opisywa-
nym światem roślin, a wśród nich kwiata-
mi. Myślę, że wszystkimi kwiatami, pie-
lęgnowanymi w ogródkach, ale i dziko
rosnącym na polu, w lesie czy na łące.

Jarosław Iwaszkiewicz /1894-1980/ okre-
ślany jako poeta natury stworzył w wierszu
„Ogród Epikura” takie oto malowane słowem
obrazki – miniaturki, mające w tle przyrodę
czasów swego dzieciństwa i młodości:

W życiu bywały bławatki
niebieskie jak oczy mej matki
a na lewadzie powoje
czułe jak białe zmierzchnice
w lesie jasne naparstnice 
kwiaty młodości mojej

Przysypane skrzypcowym graniem
owinięte we wspomnień zwoje
rzucone gdzieś w tataraki
na głębokie stawów zdroje
gdzie niewinne drzemią raki
zaniesiem je na pokoje

A ten pokój jaki śliczny 
stół ogromny chleb pszeniczny
/.../
A na górze chmur struktura
taki – ogród Epikura

Bławatki w zbożu, inaczej nazywane cha-
brami, chyba nikt oprócz Iwaszkiewicza nie
porównywał do niebieskich … oczu. Delikat-
ne powoje płożące się na lewadzie, czyli na
niewielkiej łące lub polance wśród drzew 
i krzewów, które służą ich pędom za podpory
– są dziką odmianą hodowlanych w ogrodach
clematisów. Mało kto dzisiaj zna to piękne
stare słowo lewada. Piękne, bo owiane poezją.
Użył je Juliusz Słowacki /1809-49/ w wierszu
„Jeżeli kiedy w tej mojej krainie ...”. Niezapo-
mniana i najbliższa sercu poety kraina to
Krzemieniec, gdzie „Ikry srebrne fale płyną”.
Poeta pisze:

A miasto dzwoni nad szmernym potokiem, 
Gdzie konwaliją woniące lewady,
Biegną na skały, pod chaty i sady …

W naszych czasach słowo to wydobyła 
z niepamięci Barbara Wachowicz, umieszcza-
jąc je w tytule książki „Malwy na lewadach”.

Z kart pięknej poezji WIELKICH
POETÓW przenoszę myśli do krainy mojego
dzieciństwa – na ziemię płocką, od zawsze
pachnącą łanami zbóż i kwiecistymi łąkami.
Widzę taką mazowiecką lawendę okoloną
młodymi brzózkami i krzewami malin. Na
mojej lewadzie ścielił się srebrny mech i mie-
niły się czerwienią muchomory. Leżała za
rozległą podmokłą łąką, po której wartkim
nurtem płynęła rzeka.

W pobliskiej olszynie, w niedostępnych 
i podmokłych częściach lasu utrzymywały się
na powierzchni rozlewiska białe kwiaty grzy-
bienia nazywanego lilią wodną. Podziwiałam
je z daleka, omijając niebezpieczne grzęzawi-
sko. W zasięgu ręki, bo na łące w pobliżu
zabudowań dziadków miałam kaczeńce – naj-
piękniejsze kwiaty mojego dzieciństwa. Naj-
dorodniejsze pojawiały się wzdłuż koryta
rzeki, tworząc jakby złociste jej obramowanie.
Wypełniały liczne zagłębienia między kępami
bujnej trawy. Złotożółte kwiatki rozwijały się

„Oplątani poezją”
na krótkich szypułkach, otoczone dość dużymi liśćmi 
o naturalnej, dojrzałej i głębokiej zieleni. Stanowiły nie-
wątpliwie osobowość przyrodniczą. Już nigdy i nigdzie
takiego obrazu kaczeńców w ich naturalnym środowi-
sku nie spotkałam.

Ogromną rozmaitość kwiatów ciągle odnajduję 
w poezji, a są to obrazki malowane słowem, jak choćby
w utworach znanej już czytelnikom Janiny Dobrowol-
skiej. Posłużę się fragmentem wiersza pt. „Łąka”:

Już się pieni czerwienią mak, a  drżące dzwonki,
Pełne nieba na oścież otwarły swe pąki.
Koniczyna, stokrotka, jak dywan się ściele,
Fiołki, bluszczyk i chaber, i wszelakie ziele.
Cienie jaskrów stłoczone na wilgotnej ziemi,
Przy nich mniszek się pręży, żółtą barwą mieni.

W innym obrazie kwiatów ujętym w strofy wiersza
„O świcie zaczynam żyć” pobrzmiewa nuta nostalgii:

Po mokrej łące krocząc bosymi stopami, 
Nasycałam się kwiatów różnymi woniami.
Wonie kwiatów zbierałam rękami obiema,
Dziwiąc się, że wśród kwiatów mojej róży nie ma.
Powój i macierzanka, chabry, nostrzyk biały
Nikłe wonie na moich dłoniach zostawiały.
Stokrotki już z natury skąpiące swej woni
W wielkiej liczbie zdobiły bujne trawą błonie.
Pospołu z koniczyną i żółtym kaczeńcem
Zdobiły moją głowę jako barwne wieńce.

Tu pozwolę sobie na małą dygresję – nostrzyk, rośli-
na miododajna i lecznicza jest silnie pachnącym zielem.
Macierzanka również  - roztarta na dłoni gałązka pozo-
stawia przemiłą i intensywną woń. Dawniej gospodynie
wiejskie gorącym odwarem macierzanki odkażały garn-
ki do przechowywania mleka. Jak większość roślin
ozdobnych wymienianych tu we fragmentach utworów
poetyckich – nostrzyk, macierzanka, chabry, maki polne
czy naparstnice to zioła mające zastosowanie w lecznic-
twie. O zdrowotnych właściwościach ziół przypomina
dzień 15 sierpnia – Święto Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, określane również Świętem Matki Boskiej
Zielnej. W bukietach przynoszonych do kościoła w celu
poświęcenia powinny znaleźć się również zioła.

Jeszcze do połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego
wieku /jak ten czas leci!/ łąka po obu brzegach Jemio-
łówki przyciągała wzrok rozmaitością szaty roślinnej.
Zieleń trawy, mieniące się różnymi kolorami kwiaty
łąkowe, a po sianokosach kopy siana – to zwykłe wido-
ki tamtych lat – taki sielski krajobraz. Wiosną wezbrana
rzeka zamieniała łąkę w duże rozlewisko. Kiedy woda
opadła, ukazywało się całe bogactwo roślin, łąka zaczy-
nała żyć naturalnym rytmem, stając się miejscem przy-
jaznym również dla ludzi i zwierząt.

Być może obraz Jemiołówki zabrała ze sobą Janina
Dobrowolska, aby po latach umieścić w wierszu 
„A rzeka pełna nieba”.

Pośród nieba skowronki goniły błękity,
Z góry śledząc krajobraz zielenią spowity.
W dole – rzeka jak wstążka wiła się po łące.
Po niej kaczki, w zwyczaju, na przełaj mknące.
Powietrze już błękitem i złotem dyszało
I chłodną taflę rzeki nimi nasycało.

Obecnie jednak patrzy poetka na obcą rzekę (wiersz
„Jesień”), z trudem kryjąc wzruszenie:

Mleczna mgła oplatając nastroszone krzewy,
Cienką płachtą zawisła nad wodami Sprewy.
Rzeka, co nie jest Wisłą, ale jej zapachem,
Budziła we mnie tęskność za ojczystym dachem.

Władysław Broniewski /1897-1962/ poeta z moich
rodzinnych stron, bo urodzony w Płocku – urokliwym
grodzie, położonym na wysokim brzegu Wisły 
– w wierszu „Najbliższa ojczyzna” maluje słowem
następujące obrazki:

Więc sny? I znów jestem w Płocku,
i znów konwalie /psiakrew/,
A w Radziwiu kaczeńce i jaskry
i o świcie, i o północku.

Należałoby pójść do Brwilna
albo do Łącka.
Sprawa nie bardzo pilna, 
ale tam taka łączka,

taka łączka, gdzie pachną storczyki
nad jeziorem przecudnie modrym,
gdzie czeremcha naprawdę dzika,
gdzie fale takie mądre,

przybliżają się, żeby je kochać.

Elementy opisowe wiersza mogą wydawać się
zbyt ckliwe, nacechowane emocjonalnie, tworzą jed-
nak piękne obrazki przyrodnicze.

Listę roślin polnych i łąkowych znacznie poszerza
utwór Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej /1891-
1945/ zatytułowany „Wspomnienia z łąk”.

Kąkol ostry chociaż pełen tęczy,
Odrzucony w głębie zboża barwny kolec-
Dzika róża, w zakurzonym zespole
Pokrzyw, płotu, malin i pajęczyn-

Chwast cykorii, żółty rozpryskany
Jak rozbite jajko wronie albo sójcze-
Goździk polny, gwiazdka drobnej rany,
Neonowo błękitny dzwonek.

Powyższe miniaturki poetyckie są urocze – to
obrazki malowane odpowiednio dobranymi słowami
przez pisarkę, o której Tymon Terlecki napisał
„piękny człowiek, czuły wierny przyjaciel, cudowna,
niezrównana poetka”. Maria Pawlikowska-Jasno-
rzewska w ostatnich utworach z czasów wojny uka-
zywała boleść rozstania z ojczystą przyrodą, czego
przykładem jest między innymi krótki utwór
„Wierzba przydrożna”.

Polska wierzba, krzywa, pochylona,
Piorunami trafiona raz po razie,
Ma tysiące gałęzi, zieleńszych od liści,
Prostych, promiennych,
Które biją z jej piersi, jak akty strzeliste,
Ku niebu, w ekstazie!
Wielki, wielki mam sentyment dla tej wierzby!
Jak ona wierzy w życie! - I my wierzymy...

Moja przyjaciółka, miłośniczka kwiatów, pisała 
z Włoch w 2004 roku: „Tu jest pięknie, ale ciągle
szukam czegoś, co byłoby podobne do naszego oto-
czenia, do naszego krajobrazu. Rozczula mnie
zawsze każda roślinka, która choć trochę jest jak
wyjęta z naszych ogródków. Teraz kwitną tu bzy 
/a jest marzec/, dla Włochów to drzewka szczególnej
troski. Bratki szaleją gamą barw i wielkością kwia-
tów. Kwitną lwie paszcze, które osiągają wysokość
1 m. Od strony morza skarpy są porośnięte kaktusa-
mi, a ich kwiaty – różowe lub żółte – mają średnicę
nawet 10 cm. Zaczynają kwitnąć pierwsze bluszcze 
i wiele krzewów, których u nas nie ma. Mimo to
nasze są równie piękne i wzruszają na samą myśl”.

Oprócz wielu ciekawostek przyrodniczych, np. 
o kwitnących w listopadzie narcyzach, o wysadza-
nych fiołkami alpejskimi alejkach, o święcie zbioru
kasztanów – w listach przyjaciółki odnajduję kon-
kluzję, że nie da się zapomnieć rodzinnych wido-
ków, nawet przebywając w otoczeniu pięknych oka-
zów przyrodniczych pod opiewanymi przez poetów
włoskim niebem.

Powinnam zakończyć optymistycznie – jak 
w cytowanym wierszu o polskiej wierzbie, która bar-
dzo wierzy w życie i w które my powinniśmy wie-
rzyć.

Pozdrawiam miłośników przyrody i życzę im, aby
odnajdowali jej piękno i bogactwo w naturalnym
środowisku, przede wszystkim na ziemi warmińsko-
mazurskiej.

Alicja Chrzanowska
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7-19 VII   Jemiołowo. Kradzież 
z niezabezpieczonego domku letni-
skowego kuchenki gazowej, pościeli 
i sztućców o wartości 618 zł, miesz-
kańca Sochaczewa.

23/24 VII   Lichtajny. Deski sza-
lunkowe, pręty zbrojeniowe i strze-
miona metalowe o łącznej wartości

700 zł skradziono z posesji Piotra S. 
z Olsztynka.

26/27 VII   ul. Świerczewskiego.
Uszkodzenie VW Golfa (wgniecenia
elementów karoserii) i kradzież 4
kołpaków oraz korka wlewu paliwa –
łącznie straty Jarosława R. to 2100 zł.

28/29 VII  ul. Kolejowa. Tutaj
zniszczono samochód (Peugeot)
Tomasza C. - wybite szyby, wgniece-
nie dachu i przedniej maski.

30 VII   Kurki. Piotrowi R., wła-
ścicielowi sklepu i ogródka piwnego,
przedstawiono zarzut handlu alkoho-
lem bez wymaganego zezwolenia.

20 VII – 3 VIII   Jemiołowo. 
Z działki mieszkańca Warszawy zgi-
nęły: narzędzia ogrodnicze, sprzęt
AGD i artykuły spożywcze – wartość
1000 zł.

4 VIII   ul. Ostródzka – Stacja
Paliw Orlen. Pracowniczka stacji
straciła telefon komórkowy (800 zł)
pozostawiając go na ladzie podczas
obsługiwania klientów.

7/8 VIII   gąsiorowo. Okradziono
kolejnego mieszkańca Warszawy – 
z jego działki zniknęły: kosa spalino-
wa i wiatrówka (broń sportowa) 
o łącznej wartości 1650 zł.

4/5 VIII   Trasa 7-ka. Kradzież 
2 szt. pokryw na studzienki odpływo-
we (wartość 600 zł, własność GDD-
KiA w Olsztynie). Ten nagminny
ostatnio proceder spowodował zwięk-
szone zainteresowanie policji i ustale-
nie „punktu przerzutowego” - jednego
ze skupów złomu poza naszą gminą.

12 VIII   Teren leśny w okolicy
Wilkowa. Policja ujawniła tu uprawę

(oczywiście nielegalną) konopi indyj-
skich – marihuany. Zarzuty przedsta-
wiono Mariuszowi G. i Kamilowi Z. 
z Olsztynka, którzy „opiekowali się”
plantacją.

11-18 VIII   Wigwałd. Usiłowano
tu włamać się do kościoła. Sprawca
prawdopodobnie został spłoszony, 
a straty to wybite okno witrażowe.

W omawianym okresie policja
zatrzymała też 4 osoby poszukiwane,
2 prawa jazdy, 22 dowody rejestracyj-
ne, 4 nietrzeźwych kierowców 
i 1 rowerzystę oraz 2 osoby do
wytrzeźwienia.

Opracowano na podstawie materia-
łów KP w Olsztynku.

Pani Aleksandra Ziółkowska-
Boehm w książce pt. „Na tropach
Wańkowicza”, w rozdziale „Król
reportażu”,  pisze tak: „W czerwcu
roku 1935 Wańkowicz płynął kaja-
kiem po Mazurach, samochodem
objechał pozostałe tereny Prus
Wschodnich. Towarzyszyła mu jego
czternastoletnia córka, Marta. (…)
Celem wyprawy było zaznajomienie
się z życiem polskiej ludności odcię-
tej od Macierzy. Zanim Wańkowicz
wyruszył w tę podróż, postarał się 
o glejt od naczelnego redaktora orga-
nu hitlerowskiego „Der Angriff”,
Schwarz von Berka, który zamówił 
u pisarza artykuł Ein Pole erlebt Ost-
preussen (w dowolnym tłumaczeniu:
„Prusy Wschodnie oczami Polaka”).
Wańkowicz zamierzał użyć tego
zamówienia jako kamuflażu wobec
władz pruskich. Rezultatem wyprawy
był reportaż o charakterze także poli-
tycznym, barwny opis przygód i roz-
mów, książka, która zyskała ogromną
popularność: „Na tropach Smętka.”

Książka miała dziewięć wydań,
pierwsze w 1936 r., a ostatnie w 1939.
Według A. Ziółkowskiej-Boehm
„zyskała ogromne uznanie i popular-
ność dzięki ciekawej formie, ale
przede wszystkim dlatego, że autor
poruszył w niej sprawy dotychczas
nieznane, pokazał żywe przykłady
polskości na ziemiach Warmii 
i Mazur. Co więcej, pisarz przepowie-
dział wybuch wojny, umieścił w ksią-
żce grafik z zegarem odtwarzającym
trzy lata wcześniej to, co miało się
zdarzyć we wrześniu: przebieg ataku
z morza, lądu i powietrza. (…) Po
ukazaniu się książki przed Wańkowi-
czem automatycznie zamknęły się
granice Rzeszy, a książka znalazła się
na indeksie. Usiłowano nawet nakło-
nić Warszawę do wydania zakazu
rozpowszechniania jej w Polsce. (…)

Wańkowicz był więc według niemiec-
kich recenzentów jednym z najniebez-
pieczniejszych Polaków”.

W 1958 roku ukazało się wznowie-
nie „Na tropach Smętka”. Było to
pierwsze wydanie po wojnie, cieszące
się wielką popularnością.

A co Wańkowicz  pisze w rozdzia-
le - Tannenbergdenkmal ?

Zaczyna od wizyty na polach grun-
waldzkich. „Siadamy w auto, robimy
objazd. Wzgórek stoi, drzewami poro-
sły. Kamień między drzewami. To tu.
Zdejmujemy kapelusze. Na kamieniu
napis pełen niezwykłej, jak na Niem-
ców, prostoty: „Tu zmarł w walce 
o niemieckie istnienie i niemieckie
prawo Wielki Mistrz Urlich von Jun-
gingen dn. 14 lipca 1410 r. śmiercią
bohatera.” Powściągliwy tekst zawie-
ra tylko jedno kłamstwo. Przecie nie 
o istnienie Niemiec toczyła się tu
walka, ale o wolność Polski i Litwy”. 

Następnie autor przenosi czytelni-
ka w nowe miejsce i nowy czas, opi-
sując historyczne wydarzenia: 

„23 sierpnia 1914 r. nad Malbor-

kiem zachodziło słońce. Po pracy
całego dnia, wydawszy ostateczne
rozkazy okrążenia Rosjan, wyszedł
naczelny wódz operacji, urodzony 
w Poznaniu von Hindenburg, na prze-
chadzkę. Przez pontonowy most na
Nogacie nieprzerwanym potokiem
szła masa niemieckich wygnańców.
Szeroko się rozlały wojska rosyjskie.
(…)  I wówczas (Hindenburg sam to
stwierdził następnie) nad brzegiem
Nogatu poprzysiągł sobie wódz
naczelny Niemczyzny na wschodzie-
wziąć na Słowiańszczyźnie odwet za
Grunwald. Operacja, która się rozwi-
nęła, rozwinęła się na szerokim fron-
cie stu z górą kilometrów. A przecież
zażądał Hindenburg, aby bitwę
nazwano- bitwą pod Tannenbergiem,
jak się u Niemców bitwa pod Grun-
waldem nazywa”.

Objeżdżając dalej  Prusy, Wańko-
wicz minął Ostródę i wrócił pod
pomnik tannenberski, aby obejrzeć
świetlną mapę, dziś nazywaną multi-
medialną, opisując ją tak:

„Teraz wracamy pod pomnik Tan-
nenberga. Stoi tam oddzielny budy-
nek, wzniesiony dla mapy plastycznej
świetlnej, nad której wykonaniem
pracował wynalazca pięć lat. Każde
trzy tysiące Niemców zostaje ozna-
czone białą, każde trzy tysiące Rosjan
czerwoną lampką. Za mapą znajduje
się skomplikowana maszyneria oraz
sieć sześćdziesięciu kilometrów kabla
elektrycznego. Z przekręceniem tastra
poczyna maszyneria działać. Ogrom-
ny zegar elektryczny, umieszczony 
w lewym górnym rogu mapy, wska-
zuje 27 sierpnia. W tej chwili zaczęła
się operacja. Mapa- ściana zasiana
lampkami białymi i czerwonymi. (…)
Wskazówka się posuwa. Odmierzają
się godziny i dnie. Równomiernie 
w terenie zapalają się i gasną coraz
nowe lampki. (…) O godzinie czwar-

tej rano 31 sierpnia 1914 r. gaśnie
ostatnia lampka gdzieś w okolicy
Wielbarku. To pobity Samsonow,
przedzierając się przez gąszcze leśne
z grupką kilku oficerów, bez sztabu,
bez ordynansów, bez eskorty- strzela
sobie w łeb. Dowódca XV, dowódca
XIII korpusu - w niewoli. Koniec. 

Odbudowano zniszczone wschod-
niopruskie ziemie kosztem dwóch
miliardów marek, przeważnie mate-
riałami, które wzięto z Polski. Wrócili
niemieccy wygnańcy. Wzięta została
pomsta na Słowiańszczyźnie. Bóg
jednak, bardziej nieodgadniony mon-
ter dziejów niż twórca mapy o sześć-
dziesięciu kilometrach kabla, sprawił,
iż z bitwy tannanberskiej wyrosła Pol-
ska Niepodległa. (…)

Wychodzimy z budynku „mapy
plastycznej” i znowu przed nami
wyrasta dumny masyw nowokrzyżac-
kiego pomnika.

Był górą Herman von Salta, a po-
tem los przeważył Łokietkowi.

Był górą Winrych von Kniprode, 
a potem Bóg dał zwycięstwo Jagielle.

Był górą Wielki Kurfiirst, gdy Pol-
skę ze Szwedem zwojował, przecież
hetman Gosiewski go starł.

Był górą Hindenburg, a przecież
jego zwycięstwo uwieńczyło wspa-
niale zmartwychwstanie Polski.

Był górą dla Niemców plebiscyt,
są oni teraz górą w Prusach Wschod-
nich…

Nie, pomnik Tannenberga, pomnik
z tych mas cegły, marmuru, brązu,
stali, pomnik niemieckiego programu
na wschodzie nie jest zwornikiem na
zawsze i ostatecznie już zamykającym
epopeję.

Epopeja ta trwa.” 
Tyle spostrzeżeń Melchiora

Wańkowicza poczynionych w 1935
roku. Refleksje pozostawiam Czytel-
nikom.                  Stanisława Ziątek

KRÓL RePORTAŻu- MeLCHIOR WAŃKOWICZ
Melchior Wańkowicz (1892 - 1974) - pisarz i publicysta. W latach 1939- 58 przebywał na emigracji. Jego najważniejsze reportaże to:

„Na tropach Smętka” (o ludności polskiej na Mazurach), „Sztafeta Monte Cassino”, „Westerplatte”. Jest również autorem powieści 
i wspomnień takich jak „Szczenięce lata”, „Ziele na kraterze”, „Tworzywo” czy „W ślady Kolumba”. 

Tyle podaje encyklopedia. Przybliżam tę postać, gdyż jego reportaże otarły się także o Olsztynek, a właściwie o Tannenbergdenkmal.
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Kasza – od wieków jadana zarówno na królewskich dworach, jak też - ze względu na to, że
była tania a zarazem na długo syciła - stanowiła niezawodny pokarm ludzi ubogich. I chociaż dawniej,

nie tak jak dzisiaj, nie przyrządzano z niej tak wielu oryginalnych, a nawet wykwintnych potraw, to jednak przez wieki zajmowała kasza
trwałe miejsce w naszych jadłospisach. Także dietetycy zachwalają jej zalety, których ma wyjątkowo wiele: 

DObRE RADY PANI EWY

Jaglana, wieJska, pęczak 

i gryczana – Jedzmy

kasze na zdrowie

- obniża poziom cholesterolu we krwi
- poprawia wygląd skóry
- usprawnia pracę przewodu pokar-
mowego
- syci na długo (dlatego dobrze jest
stosować ja w dietach odchudza-
jących)
- bardzo dobrze smakuje, nie tylko 
w towarzystwie mięs, ale także
warzyw czy owoców.

Z tego powodu właśnie bardzo
dobrze, że kasze obecnie wracają do
kulinarnych łask, a panie domu  coraz
częściej serwują potrawy z kasz
swoim domownikom.

Wybierając rodzaj kaszy do
naszych potraw należy pamiętać, że
im kasza mniej przetworzona, tym
zdrowsza i bardziej wartościowa,
zachowuje bowiem odżywcze warto-
ści ziaren i nasion, z których została

zrobiona. Kiedy wprowadzamy do
naszego jadłospisu kasze, wzbogaca-
my naszą dietę o duże ilości błonnika,
skrobi, witamin, szczególnie z grupy
B oraz niezbędnych naszemu organi-
zmowi do prawidłowego funkcjono-
wania składników mineralnych,
takich jak: fosfor, potas, magnez 
i żelazo. Dla przykładu, najwięcej
magnezu zawiera kasza gryczana, 
a witaminy B jaglana i jęczmienna.
Kasze są także źródłem łatwo przy-
swajalnego białka. Gruboziarniste,
bogate w błonnik, polecane są szcze-
gólnie osobom cierpiącym na zapar-
cia, drobnoziarniste zaś powinny jeść
osoby z nieżytami przewodu pokar-
mowego i rekonwalescenci na die-
tach. Kasze produkowane z jęczmie-
nia, jak pęczak, mazurska czy wiej-
ska, to wspaniałe źródło witaminy PP

(niacyny), która ma zbawienny
wpływ na zdrowie naszej skóry, ale
też pomaga zapobiegać anemii. Jed-
nak chyba największą zaletą tychże
kasz jest zawarty w nich rozpuszczal-
ny błonnik jako czynnik obniżający
poziom cholesterolu we krwi. Kasza
jaglana, produkowana z ziaren prosa,
nie zawiera glutenu, więc nie uczula 
i tak jak kasza kukurydziana może
być jadana przez alergików, jest nato-
miast bogata w białko i lekkostrawna,
a pod względem zawartych w niej
wartości odżywczych ustępuje jedy-
nie kaszy gryczanej. Królowa wszyst-
kich kasz, czyli ta najbardziej cenna
pod względem swoich wartości dla
naszego organizmu - kasza gryczana,
zawiera nie tylko dużo białka roślin-
nego, ale także kwasu foliowego,
magnezu, potasu, fosforu i cynku,

natomiast także  nie ma w niej glute-
nu. Warto pamiętać serwując domow-
nikom  potrawy z kaszy, że już 100
jej gramów zaspakaja dzienne zapo-
trzebowanie naszego organizmu na
węglowodany, gotowana na sypko
bez dodatku tłuszczu jest lekkostraw-
na, nie obciąża i nie drażni żołądka,
poprawia zdecydowanie pracę i zapo-
biega nowotworom naszych jelit.
Dlatego właśnie kasze, mające tak
wiele wartości odżywczych, jak 
i właściwości oczyszczających, zasłu-
gują bezspornie na to, żeby zajmować
ważne miejsce w naszej codziennej
zdrowej diecie. Jedzmy więc je
często, zarówno dla zdrowia jak 
i urody, mając świadomość, że pod
względem ilości  zalet przewyższają
one zdecydowanie ryż, makaron czy
ziemniaki. 

ZuPA Z KASZą JAgLANą

Na bulion:
½ kg dowolnego mięsa,
marchewka,
pietruszka,
cebula,
liść laurowy,
sól, pieprz.
Ponadto:
1 średnia papryka,
1 marchewka,
1 cebula,
1 pęczek natki,
150 g kaszy jaglanej,
200 g cukinii lub kabaczka.

Ugotować bulion. Marchewkę,
paprykę, cebulę i cukinię pokroić 
w słomkę, podsmażyć na maśle 
i dodać do bulionu. Jak się zagotu-
je, dodać opłukaną kaszę i gotować
5 minut. Wsypać posiekana natkę 
i odstawić na 10 minut.

AFRODYZJAK 
Z KASZą JĘCZMIeNNą

200 g kaszy jęczmiennej,
100 g łososia wędzonego,
1 avocado,
10 sztuk truskawek lub innych

owoców do dekoracji,
10 g pestek słonecznika,
3 łyżki jogurtu naturalnego,
1 łyżka musztardy,

1 pęczek koperku,
2 garście rukoli.

Kaszę ugotować na sypko. Avo-
cado obrać, pokroić na kawałki 
i skropić sokiem z cytryny. Rukolę
porwać na mniejsze kawałki, łoso-
sia rozdrobnić. Połączyć wszystkie
składniki. Jogurt wymieszać 
z musztardą i posiekanym koper-
kiem. Polać sosem kaszę i posypać
uprażonymi na suchej patelni pest-
kami słonecznika, udekorować
pokrojonymi na cząstki owocami.

KASZA gRYCZANA 
Z SOSeM gRZYBOWYM

100 g kaszy gryczanej,
50 g grzybów suszonych,
1 pęczek natki,
1 cebula,
250 ml słodkiej śmietany 12%,
masło do podsmażenia,
sól, pieprz.

Kaszę ugotować na sypko i wy-
mieszać z drobno pokrojona natką.
Grzyby namoczyć, a następnie ugo-
tować z zielem angielskim i liściem
laurowym. Cebulę posiekać, pod-
smażyć namaśle i razem ze śmieta-
ną  dodać do ugotowanych grzy-
bów, doprawić solą i pieprzem.
Polać sosem ugotowana kaszę.

KOTLeTY Z KASZY 
gRYCZANeJ 
Z PIeCZARKAMI

3szklanki kaszy gryczanej,
1 kg pieczarek,
2 duże cebule,
3 jajka,
1,5 szklanki płatków owsianych,
1 pęczek natki,
sól, pieprz.

Kaszę ugotować, płatki zalać
wrzątkiem (2,5 szklanki) i odstawić
do ostygnięcia. Pieczarki i cebulę
drobno posiekać i podsmażyć.
Kaszę, pieczarki z cebulą, posieka-
na natkę i 2 jajka dokładnie wymie-
szać, dodając sól i pieprz. Formo-
wać kotleciki, maczać w rozmąco-
nym jajku i otaczać w bułce tartej,
a następnie smażyć z obu stron na
oliwie.

PASZTeT Z KASZY 
gRYCZANeJ Z gRZYBAMI

2 szklanki kaszy gryczanej,
garść suszonych grzybów,
2 cebule,
2 jajka ugotowane na twardo,
2 jajka surowe,
1 pęczek natki,
4 łyżki bułki tartej,
3łyżki oleju,
sól, pieprz.

Grzyby namoczyć, a następnie
ugotować. Kaszę ugotować, ostu-
dzić i zemleć w maszynce z sitkiem
o drobnych otworach. Cebulę drob-
niutko pokroić i podsmażyć 
a następnie dodać do zmielonej
kaszy. Dodać posiekane drobno:
grzyby i gotowane jajka, bułkę
tartą, jajka surowe, posiekaną
natkę, sól i pieprz. Dokładnie
połączyć składniki i przełożyć do
wysmarowanej i wysypanej bułką
tartą blaszki, mocno ugnieść i piec
1 godzinę w 180°C.

KASZA NA SłODKO

5 łyżek kaszy jaglanej,
½ szklanki rodzynków,
½ szklanka pestek dyni,
1 łyżka posiekanych orzechów,
1 łyżka wiórków kokosowych,
1 banan,
1 łyżeczka oleju,
1 łyżka kakao,
300 ml wody.

Kaszę ugotować, zdjąć z ognia 
i dodać resztę składników. Wymie-
szać, przykryć i odstawić na 15
minut, aż wszystko zmięknie. Jeśli
ktoś lubi potrawy bardziej słodkie,
można dodać miód.

Smacznego!

Ewa Łagowska-Okołowicz
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Z dużymi nadziejami rozpoczy-
namy rozgrywki piłkarskie 
o mistrzostwo IV ligi sezonu piłkar-
skiego 2013/14. Nadzieje te związa-
ne są z planami utrzymania się 
w gronie IV-ligowców. Aby stało się
to faktem, trzeba w obecnym sezo-
nie mierzyć w okolicę 6 miejsca 
w tabeli, a wtedy można mieć pew-
ność zadomowienia się w nowej,
zreformowanej od przyszłego roku
IV lidze. 

Żeby sprostać temu ambitnemu
zadaniu zarząd Klubu, na wniosek tre-
nera Mirosława Romanowskiego,
zatwierdził wzmocnienie drużyny
„Olimpii” (po przetestowaniu w spar-
ringach) zawodnikami spoza Olsztyn-
ka. Nowymi twarzami w składzie 
I zespołu są: Mateusz Różowicz 
i Łukasz Michałowski z „Pisy” Bar-
czewo, Patryk Malanowski i Mateusz
Kędzierski z LKS „Błękitni” Pasym,
oraz Marceli Kowalski z MKS Jezio-
rany i Tomasz Adamczyk z BKS
„Tęcza” Biskupiec.

W skład  kadry  IV- ligowego
zespołu wchodzą też zawodnicy
którzy wygrali ligę okręgową: Rafał
Wysocki, Tomasz Trzciński, Marcin
Rykowski, Dawid Kowalczyk, Kamil
Pawlak, Sebastian Kowalski, Jacek
Łuczak, Marcin Łukaszewski, Paweł
Szantar, Rafał Kowalczyk, Paweł
Duch, Łukasz Jarząbek, Łukasz Duch,
Tomasz Panikowski, Bartosz Zieliń-
ski i Krystian Jędrejek. Szeroką kadrę
uzupełnili wychowankowie naszego
klubu, którzy ukończyli wiek juniora:
Sylwester Pechta i Tomasz  Kopeć.

Rozpoczęła się runda jesienna roz-
grywek o mistrzostwo IV ligi sezonu
piłkarskiego 2013/2014. W inaugura-
cyjnym meczu, rozegranym na stadio-
nie miejskim  w Olsztynku, drużyna
IV-ligowego beniaminka „Olimpia”
Olsztynek rozgromiła DKS  Dobre
Miasto  7:0  (2:0).

W przedmeczowych rozważaniach
spodziewaliśmy się ciężkiej przepra-
wy, ale już początek meczu rozwiał
nasze obawy. W pierwszej akcji piłka
została wrzucona na dobieg, a Marceli
Kowalski wyprzedził obrońcę gości 
i umieścił piłkę w siatce. 5 minut
później Mateusz Różowicz ograł
obrońcę, podał wzdłuż bramki, 
a Mateusz Kędzierski wpakował piłkę
do siatki tuż  przy słupku. Przez całą
pierwszą połowę drużyna „Olimpii”
przeważała i kontrolowała grę.
Zawodnik DKS, który indywidualnie
krył Jacka Łuczaka najpierw „zarobił”
żółtą kartkę, faulując naszego zawod-
nika na środku boiska, a w 38 min.
otrzymał drugi żółty kartonik za faul
taktyczny tuż przed własnym polem
karnym i w efekcie ujrzał „czerwień”.
To wydarzenie wyraźnie zdeprymo-
wało gości, a tuż przed przerwą jeden
z dobromiejskich zawodników nie-
bezpiecznie sfaulował bramkarza
Rafała Wysockiego naskakując na

niego z wysoko uniesioną nogą. Ten
bezmyślny incydent bezsprzecznie
kwalifikował się na kolejną czerwoną
kartkę, lecz sędzia -prawdopodobnie
żeby nie zostać posądzonym o stron-
niczość- zdecydował się pokazać fau-
lującemu tylko żółtą kartkę. Po prze-
rwie, przez pierwszy kwadrans gra
była wyrównana, z lekką przewagą
„Olimpii”, ale od 60 minuty akcje
konstruowane przez naszych zawod-
ników stawały się bardziej składne, 
a kolejne dwie bramki strzelił Marceli
Kowalski, kompletując „hattrick”.
Piątą zdobył strzałem głową Seba-
stian Kowalski, po dokładnym
dośrodkowaniu z rzutu rożnego.
Ostatnie dwa gole to zdobycz  Mate-
usza Różowicza, który sfaulowany 
w polu karnym, pewnie wykorzystał
podyktowany rzut karny, a 5 minut
później idealnie „wpuszczony 
w uliczkę” między obrońców ustalił
wynik meczu na 7:0. Trzeba zazna-
czyć, że we wzmocnionym zespole
„Olimpii” nowo pozyskani zawodnicy
zdobyli 6 z 7 bramek. 

W kolejnym meczu, uznanym za
hit kolejki, „Olimpia” pokonała GKS
„Pisę” Tewes-Bis Barczewo 2:1 (1:1).
Spotkanie było zacięte i emocjonu-
jące, a zespoły zademonstrowały
dobry i pomysłowy futbol. W I kwa-
dransie gry składniej grała drużyna 
z Barczewa, której zawodnicy stwo-
rzyli 3 sytuacje „pachnące” bramką,
ale ich niecelne strzały nieznacznie
mijały światło naszej bramki. 
W kolejnym kwadransie gra się
wyrównała, a groźne sytuacje stwa-
rzały obie drużyny. W 33 min. meczu
został sfaulowany Mateusz Różowicz,
a podyktowany rzut karny na bramkę
zamienił Jacek Łuczak, strzelając 
w lewy dolny róg. Trzy minuty póź-
niej, za przypadkowe zagranie ręką 
w polu karnym, sędzia podyktował
rzut karny dla „Pisy”, której snajper
bardzo silnym strzałem doprowadził
do wyrównania i pierwsza połowa
meczu zakończyła się remisem 1:1. 
W II połowie losy meczu ważyły się

aż do samej końcówki. Gdy na boisku
pojawił się - prawie w pełni sił po
kontuzji - Marcin Łukaszewski, już 
w swoim pierwszym wejściu w pole
karne oddał silny strzał trafiając 
w słupek. W dalszej części meczu
wycofał się w głąb pola i skutecznie
podjął się roli rozgrywającego, a od
tej chwili „Olimpia” zaczęła systema-
tycznie przejmować inicjatywę. Decy-
dującą o wyniku meczu akcję prze-
prowadziła dwójka zawodników.
Mateusz  Różowicz ograł obrońcę 
i wzdłuż bramki dośrodkował płasko
do Jacka Łuczaka, który dołożył no-
gę i piłka zatrzepotała w siatce. Po
drugiej kolejce „Olimpia” Olsztynek
utrzymała pozycję lidera w tabeli 
IV ligi.

Kolejny mecz GLKS „Warmiak”
Łukta  -  MKS „Olimpia”  zakończył
się wynikiem remisowym 2:2 (1:1).
Już w 3 min. na czystą pozycję
wyszedł lewoskrzydłowy „Warmia-
ka” i strzałem w długi róg bramki nie
dał szans naszemu bramkarzowi
Patrykowi Malanowskiemu. Utrata
bramki już na wstępie meczu zasko-

czyła naszą drużynę, jednak „Olim-
pia” z minuty na minutę zaczęła
przejmować inicjatywę i uzyskiwać
przewagę w polu, mając więcej z gry 
i stwarzając wiele groźnych sytuacji
na polu karnym „Warmiaka”. Już 
w tym okresie czasu było widać ozna-
ki „zadyszki” u zawodników z Łukty.
Wyraźnie grali na czas i długo cele-
browali ustawianie piłki po gwizdku
sędziego. Wreszcie, po pół godzinie,
Marcin Rykowski  po dośrodkowaniu
Łukasza Jarząbka, wyskoczył do piłki
między 2 obrońców, a piłka znalazła
się w bramce „Warmiaka”. Sędzia
zaliczył gola samobójczego, chociaż
znaczący udział w tym trafieniu miał
nasz zawodnik. Do przerwy utrzymał
się wynik remisowy  1:1. Również po
przerwie sytuacja na boisku nie uległa
zmianie.

Drużyna z Łukty grała na czas,
często na pograniczu faulu, a ponie-
waż „Olimpia” przeważała, gra toczy-
ła się w większości na połowie gospo-
darzy. Między innymi Jacek Łuczak
miał 3 doskonałe okazje do zdobycia
bramki, ale nieprecyzyjne strzały
wyłapał bramkarz, a raz piłka po
odbiciu od słupka wyszła w pole. 
W samej końcówce, po centrze Mar-
cela Kowalskiego, Marcin Łukaszew-
ski wyprzedził pilnującego go obroń-
cę oraz bramkarza i z bliskiej odległo-
ści wpakował piłkę do siatki. Wyda-
wało się że „Olimpia” zaliczy kolejne
zwycięstwo, ale 2 min. później, po
rozpaczliwej akcji lewym skrzydłem,
piłka została wrzucona w nasze pole
bramkowe. Bramkarz nie zdążył 
z interwencją i zawodnik „Warmiaka”
głową umieścił piłkę w siatce. 
W trzech rozegranych dotychczas
spotkaniach „Olimpia” Olsztynek
zdobyła 7 pkt. (stosunek bramek
11:3) i zajmuje 2 miejsce w tabeli.
Trzymajmy kciuki za kolejne udane
występy naszej „Olimpii” w IV lidze.

Za Zarząd Klubu  Jerzy Tytz 

Co słychać w Olimpii?

Przed meczem z „Pisą” Barczewo zawodnicy „Olimpii” otrzymali pamiąt-
kowy puchar i gratulacje awansu do IV ligi od - przedstawiciela W-MZPN
Jerzego Budziłka, Burmistrza Olsztynka Artura Wrochny i Prezesa MKS
„Olimpia” Olsztynek Kazimierza Borkowskiego /fot. K. Kijkowski

Reklama



Wśród europejskich muzeów na wolnym powietrzu Park Etnograficzny w Olsztynku
należy do jednych z najstarszych. Jego rodowód sięga początku XX wieku. Pierwsze obiek-
ty budownictwa ludowego z terenu dawnych Prus Wschodnich zaczęto gromadzić od 1908
roku na skraju ogrodu zoologicznego w Królew-
cu, po czym (w latach 1938-1942) nastąpiło prze-
mieszczenie ich do Olsztynka. Do rozbudowy
skansenu przystąpiono pod koniec lat pięćdzie-
siątych, a od 1962 roku zaczął funkcjonować
jako oddział Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. 

W 1969 roku przekształcony został w pla-
cówkę autonomiczną – Muzeum Budownictwa
Ludowego, Park Etnograficzny w Olsztynku. 
W 1985 r. w jego struktury organizacyjne
włączono 2 obiekty w centrum Olsztynka: Salon
Wystawowy w dawnym kościele ewangelickim
oraz basztę na linii miejskich murów obronnych, którą w XVII wieku przebudowano na
dom, w którym urodził się Krzysztof Celestyn Mrongowiusz - obrońca  języka polskiego i
polskiej tradycji kulturowej na Mazurach. Od 1998 r. muzeum jest instytucją kultury Samo-
rządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a w roku 2008 zostało wpisane do Państwo-
wego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum dysponuje obecnie terenem o powierzchni 94 ha. Posiada bogate zbiory muze-
aliów ruchomych i nieruchomych. Zgromadzono 74 obiektów dużej i małej architektury
wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy, o zróżnicowanych funkcjach, budowie 
i konstrukcji. Są to budynki mieszkalne, sakralne, zabudowania gospodarcze i przemysło-
we. Wyposażenie budynków stanowią eksponaty pokazujące tradycyjne metody pracy 
i obrzędy na wsi w XIX i XX wieku. Zbiory muzealne kultury materialnej oraz sztuki ludo-
wej przekraczają 10 tys. egzemplarzy. Muzeum przypomina również o pierwszych miesz-
kańcach regionu. W części archeologicznej zrekonstruowany został kurhan z wczesnej
epoki żelaza. W sezonie letnim na terenie Parku organizowanych jest wiele imprez plenero-
wych, m.in. Jarmark sztuki nie tylko ludowej,  Targi Chłopskie, Regionalne Święto Ziół,
Dożynki Wojewódzkie, Tajemnice ciesiołki.
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SERWIS   TURYSTY

Olsztynek powstał na dawnym teryto-
rium pruskiego plemienia Sasinów. Założe-
nie miasta wiąże się z działalnością komtura
ostródzkiego Gűnthera von Hohenstein. 
Z jego inicjatywy w 1350 r. rozpoczęto
budowę zamku, obok którego powstała
osada zamieszkała przez rzemieślników 
i kupców. W 1359 r. otrzymała prawa miej-
skie i nazwę „Hohenstein” na cześć komtu-
ra. W XIX w zamek krzyżacki został prze-
budowany na szkołę. Aktualnie mieści się
tam Zespół Szkół. Jedną z najstarszych
budowli murowanych w Olsztynku jest
dawny gotycki kościół ewangelicki 
z XIV w. (zbudowany prawdopodobnie
około 1350 r.), odbudowany ze zniszczeń
wojennych z przeznaczeniem na cele mu-
zealne (obecnie Salon Wystawowy Muzeum

Budownictwa Ludowego). Za kościołem
znajduje się kamieniczka (dawna szkoła
parafialna), w której urodził się Krzysztof C.
Mrongowiusz. Miasto do dziś zachowało
średniowieczny układ ulic i placów starego
miasta z fragmentami murów obronnych. Na
rynku przed ratuszem stoi potężny kamienny
lew. Był to pomnik symbolizujący XII
Mazurską Dywizję Piechoty wsławioną 
w bitwie pod Tannenbergiem (w sierpniu
1914r. w okolicach Olsztynka wojska nie-
mieckie pod dowództwem Paula Hindenbur-
ga rozbiły armię rosyjska gen. Samsonowa –
Niemcy nazwali ją drugą bitwą pod Tannen-
bergiem. Pierwszą była słynna bitwa pod
Grunwaldem w 1410 roku). Gmina Olszty-
nek leży na obszarze Pojezierza Olsztyńskie-
go wchodzącego w skład krainy geograficz-
nej zwanej Pojezierzem Mazurskim, w pół-
nocno-zachodniej części obszaru Zielone
Płuca Polski. Teren jest bogato rzeźbiony,
pagórkowato-falisty, poprzecinany licznymi
dolinami. Szczególnie duże różnice wznie-

sień występują w jarach żło-
bionych przez rzeki. W Czar-
cim Jarze (górny bieg
Drwęcy) różnice poziomu
wzniesień i dna jaru docho-
dzą do 70 m. O naturalnym 
i nieskażonym charakterze
środowiska przyrodniczego
gminy Olsztynek świadczy
fakt gniazdowania gatunków
zagrożonych w skali świato-
wej: orła bielika i derkacza.

Olsztynek Muzeum Budownictwa Ludowego

Baza noclegowa
Całoroczna:

1. Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy 
„Perkoz”, Waszeta 1, tel. (89) 519 22 21,  
500 114 078, liczba miejsc: 148, 
www.perkoz.zhp.pl

2. Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy 
„Syrenka”, Maróz 5, tel. (89) 513 92 15, 
(89) 519 06 11, liczba miejsc: 160, 
www.syrenka.olsztynek.com.pl

3. Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 
Warszawa - Wojskowy Dom 
Wypoczynkowy „Waplewo” , Maróz 2, 
tel. (89) 519 25 25, liczba miejsc: 300, 
www.wdwwarmia.com.pl

4. Zajazd „Mazurski”, ul. Gdańska 1, 
tel. (89) 519 28 85, liczba miejsc: 70, 
www.zajazdmazurski.pl

5. Centrum Konferencyjno-
Wypoczynkowe „Kormoran”, Kołatek 2, 
tel. (89) 519 51 00, (89) 519 55 00, liczba 
miejsc: 300, www.kormoran-mierki.pl

6. Kwatera agroturystyczna "Pod 
bocianem", Drwęck 6, tel. 609 525 475, 
liczba miejsc: 5, 
www.apartamenciknawsi.keed.pl

7. Całoroczny Ośrodek Szkoleniowo- 
Wypoczynkowy " Wiatraki", Marózek, 
tel. (089) 519 90 92, 606 292 142, liczba 
miejsc: 55, www.wiatraki.com

8. "W krainie jezior i lasów", Marózek 8, 
tel. (89) 519 90 27, 609 483 045, liczba m.   
20 www.pensjonat-zakrzewscy.com

9. "Natura", Swaderki 5, 
tel. (089) 519 91 03, liczba miejsc: 17, 
www.natura-group.com.pl

10. "Leśne jezioro", Nowa Wieś Ostródzka 
13, tel. (89) 519 00 82, 602 695 557,
liczba miejsc: 18 www.lesnejezioro.pl

11. Wioska Mazurska "Dąbrowszczyzna", 
Mierki 60, tel. 607 099 218, liczba 
miejsc: 20, www.prywatnawies.pl

12. "Leśna Chata", Tolejny 7, 
tel. (89) 519 34 04, 660 418 488, liczba 
miejsc: 40, www.lesnachata.com.pl

13. Karczma Świętojańska, Karczma 
Świętojańska 1, tel. (89) 519 20 05, 

liczba miejsc: 16, 
www.karczmaswietojanska.pl

14. Leśniczówka "Jednorożec", Lipowo 
Kurkowskie 13, tel. (89) 519 91 15, 
692 961 032, liczba miejsc: 16, 
www.lesniczowka.mazury.pl

15. Stadnina koni "Leśna zagroda", 
Mycyny 5, tel. 606 478 698, liczba 
miejsc: 20, www.mycyny.pl

16. gospodarstwo Agroturystyczne 
"AgROBIeLIK", Makruty 7, 
tel. (89) 519 14 28, 501 278 921, liczba  
miejsc: 20, www.agrobielik.mazury.pl

17. gospoda Węgierska "Tokaj", 
Pawłowo 32, tel. 609 401 401, liczba  
miejsc: 17, www.tokaj.olsztynek.com.pl

18. Agroturystyka "JOTA", Łutynowo 12, 
tel. (89) 519 33 90, 512 337 017, liczba 
miejsc: 12

19. Dworek Jadamowo Manor and Farm, 
Jadamowo, tel. (89) 513 91 91, 
723 952 743, liczba miejsc: 10

Sezonowa:

1. Domki letniskowe „ARTeKS”, Nowa 
Wieś Ostródzka, tel.(089) 519 01 19, 
liczba miejsc: 30

2. Ośrodek Wypoczynkowy "Świerkocin", 
Świerkocin, tel. (089) 519 28 56, 
519 38 74, 792 90 600, liczba miejsc: 
55, www.swierkocin.com

3. Ośrodek Wypoczynkowy „Fundacja 
Mierki”, Waszeta 4, 11-015 Olsztynek, 
tel. (089) 519 21 67, 519 40 47, liczba 
miejsc: 100, www.mierki.com

4. Ośrodek Wypoczynkowy „Kołatek”, 
Mierki-Kołatek, tel. (089) 519 21 21, 
519 22 14, 519 15 83, liczba miejsc: 240,    
www.kolatek.pl

5. Ośrodek Wypoczynkowy „Kurki”, 
Kurki, tel. 606 485 129, liczba miejsc: 60, 
www.kurki.xwp.pl

6. Ośrodek Wypoczynkowy FuD SA, 
Nowa Wieś Ostródzka, tel. (89) 519 00 99,   
liczba miejsc: 117,   
www.mazury.fud.com.pl

7. Ośrodek Wypoczynkowy „Waszeta”, 
Waszeta 6, tel. (089) 519 40 70, liczba 
miejsc: 240, www.waszeta.pl

8. Ośrodek Wypoczynkowy „Marózek” 
Wioska Filmowa, Marózek 7, 
tel. (89) 519 90 38, 604 334 325, liczba 
miejsc 320, wioskafilmowa.com.pl

9. „Pensjonat pod bocianem”, Drwęck 6, 
tel. 609 525 475, 
www.apartamenciknawsi.keed.pl

Turystyka 
wiejska

1. „Agroturystyka Maróz” Domki do 
wynajęcia, Maróz, tel. 662 452 770, liczba 
miejsc: 12, www.domkimaroz.ubf.pl

2. Dom do wynajęcia, Selwa 26, 
tel. 696 585 651, www.selwa.pl

3. Dom całoroczny – Marózek 5a, 
tel. 601 536 546, liczba miejsc: 5, 
www.marozek.eu

4. Dworek Jadamowo, Jadamowo, 
tel. (89) 513 91 91 , 723 952 743, 
liczba miejsc: 10

5. gospodarstwo agroturystyczne,    
Gąsiorowo 13, tel. (089) 519 00 72, 
liczba miejsc: 10

6. gospodarstwo Agroturystyczne 
"AgROBIeLIK", Makruty 7, 
tel. (89) 519 14 28, 501 278 921, liczba 
miejsc: 20, www.agrobielik.mazury.pl

7. gospodarstwo agroturystyczne, Ząbie 
11, tel. 502 815 118, 501 526 697, liczba 
miejsc: 8, www.lanskie.pl

8. Wioska Mazurska "Dąbrowszczyzna", 
Mierki 60, tel. 607 099 218, liczba miejsc: 
8, www.prywatnawies.pl

9. gospodarstwo agroturystyczne „Leśna 
chata”, Tolejny 7, tel. 519 34 04, 
660 418 488, liczba miejsc: 40, 
www.lesnachata.com.pl

10. gospodarstwo agroturystyczne „Leśne 
jezioro”, Nowa Wieś Ostródzka 13, 
tel. (89) 519 00 82, 602 695 557, liczba 
miejsc: 16, www.lesnejezioro.pl

11. gospodarstwo Węgierska "TOKAJ", 
Pawłowo 32, tel. 609 401 401, liczba 
miejsc noclegowych: 17, www.wegry.pl

12. Karczma Świętojańska, 
tel. (89) 519 20 05, liczba miejsc: 16, 
www.karczmaswietojanska.pl

13. Kwatera Agroturystyczna, Mierki 48A, 
liczba miejsc: 10

14. Kwatera Agroturystyczna, Mierki 49, 
tel. 691 712 137, liczba miejsc: 5

15. Kwatera Agroturystyczna, Świerkocin 
9, tel. 505 154 274, liczba miejsc: 15

16. Kwatera Agroturystyczna „Kolonia 
Mazurska”, Mierki 61B, 
tel. 501 721 766, liczba miejsc: 10, 
www.koloniamazurska.pl

17. Kwatera Agroturystyczna "JOTA", 
Łutynowo 12, tel. (89) 519 33 90, 
(89) 512 337 017, liczba miejsc: 12

19. Leśniczówka „Jednorożec”, Lipowo 
Kurkowskie 13, tel. (89) 519 91 15, 
692 961 032, liczba miejsc: 16, 
www.lesniczowka.mazury.pl

20. Leśniczówka Orzechowo, Orzechowo 2, 
tel. (89)  519 90 20, liczba miejsc: 8

21. „Na skraju lasu” Kwatera 
Agroturystyczna, Mierki 64, 
tel. 608 443 040, liczba miejsc: 10

22. Pensjonat „Natura”, Swaderki 5, 
tel. (89)  519 91 03, 696 444 910, liczba 
miejsc: 17, www.natura-group.com.pl

23. „Ptasie wzgórze”, Mierki, 
tel. 506 615 164, liczba miejsc: 6

24. Stadnina Koni, Kwatera 
Agroturystyczna, Kurki 14 A, 
tel. 509 931 939, 9089) 519 90 76, liczba 
miejsc: 5, www.koniemazury.pl

25. Stadnina Koni Mycyny "Leśna 
zagroda", Mycyny 5, tel. 606 478 698, 
liczba miejsc: 20, www.mycyny.pl

26. Turystyka wiejska – pokoje 
do wynajęcia, Lutek 5, 
tel. (89) 519 14 30, liczba miejsc: 19

27. gaspodaratwo agroturystyczna
Elżbieta Żywica, Mierki 48A, 
tel. 664 498 080, liczba miejsc: 10 

Pola Namiotowe
1. Pole Namiotowe „gościnne”, Ząbie,  

tel.(89) 519 91 09
2. Pole Namiotowe „Nad jeziorem”, Ząbie, 

tel. (89) 519 90 17, 501 526 697
3. Pole Namiotowe „Szwagierki”, 

Swaderki, tel. 501 524 007,   
www.biwak.go3.pl
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Poziomo: 
1) alkoholik, 5) żarówka, 9) pieniądze do robienia, 10) rośnie na
wzór, 11) prasowy, 12) żarty z Turcji, 13) do wygrania w, 14) przed
stopem, 15) odgłos myszy, 16) czuwało, 18) śledź, 19) lokalna, 
21) krewny z kością, 23) do pozbycia się, 24) słuszna porcja, 
25) dobrze udaje, 26) upadły owoc, 27) ostry składak

Pionowo:
1) ten, 2) po wojnie, 3) czas na chleb, 4) nowoczesny juhas, 6) już
promieniuje, 7) strefa gazy, 8) autentyczny, 16) pali cudze, 17) kon-
troluje, 19) koń trojański, 20) alkohol w baraku, 22) pod fezem
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Krzyżówka sponsorowana przez

Krzyżówka 
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 20
września pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań
wy lo su je my nag ro dę - obiad dla 2 osób w Restauracji Zielar-
nia (ul. Mrongowiusza 29, Olsztynek).

Podczas układania hasła ostatniej krzyżówki wkradł się błąd,
za co najmocniej przepraszamy. Prawidłowym rozwiązaniem
ostatniej krzyżówki miało być hasło: „Pogoda dla bogaczy”.
Nagrodę wylosowała Janina Lewandowska z Olsztynka.
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