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Wielkanoc  
to czas otuchy i nadziei, czas pogłębiania  

wiary, również w drugiego człowieka. 
Życzymy Państwu, aby Święta Wielkanocne przyniosły  

radość oraz wzajemną życzliwość, by stały się źródłem wzmacniania ducha.  
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Państwa pokojem i wiarą, 

niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.  
Alleluja! 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej                               Burmistrz Olsztynka 
             Andrzej Wojda                                                    Mirosław Stegienko 
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ALBO
    Aktualności Lokalne Biuletyn Olsztynecki

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

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

▪ Sklep SHP Nr 14 (ul. Mrongowiusza 30  
  - sklep ogólnoprzemysłowy) 
▪ Delikatesy Centrum  
  (ul. Mrongowiusza 30) 
▪ Sklep w Waplewie (J. Kałapus,  
  Waplewo 38) 
▪ Top Market (ul. Warszawska 6) 
▪ Carrefour Express (ul. Kościuszki 4) 
▪ Miejska Biblioteka (ul. Ratusz 1) 

Pierwszy numer olsztyneckie-
go biuletynu, jako Miejska Bib-
lioteka Publiczna, wydaliśmy  
w kwietniu zeszłego roku. Był 
to czas kiedy w naszym życiu 
pojawił się koronawirus SARS-
Cov-2, a wraz z nim obostrze-
nia, zakazy, restrykcje i lock- 
down. Każdy z nas zastanawiał 
się, jak długo to potrwa. Minął 
rok, a sytuacja nadal jest bar- 
dzo trudna. Firmy i instytucje 
nie funkcjonują jak dawniej.  
W związku z pandemią nie od-
bywa się też w naszej gminie 
wiele imprez i wydarzeń kultu-
ralnych skierowanych do miesz-
kańców. Omijają nas Jarmarki 
świąteczne, koncerty i spotka-
nia. Problemem staje się nawet 
przeprowadzenie wyborów uzu-
pełniających do Rady Miejskiej 
w Olsztynku, które po raz ko-
lejny zostają odwołane (str. 8). 
W numerze znajdziecie Pań-
stwo, m.in. aktualne informacje 
dotyczące naszej gminy, arty-
kuły historyczne i wspomnienia. 
Z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych artykuł o trady-
cjach świątecznych przygoto-
wało Muzeum Budownictwa 
Ludowego - Park Etnograficzny 
w Olsztynku (str. 13). Natomiast 
w “Kulinarnym kąciku Ewy” 
znajdziemy kilka propozycji na 
świąteczny stół (str. 29).    

W imieniu redakcji z okazji 
Świąt Wielkanocnych życzę 
Państwu, aby ten wyjątkowy 
czas był pełen wiary, nadziei  
i miłości. 

Alina Wołodkiewicz 
redaktor naczelny

 Drodzy  
czytelnicy 

Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań w 2021 r. będzie prze-
prowadzany na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej w terminie od 
dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia  
30 czerwca 2021 r.  

 
Aktualnie trwają prace nad nowelizacją 
Ustawy o NSP 2021. Kiedy proces zo-
stanie zakończony, to termin spisu 
zmieni się z okresu 1.04-30.06.2021 r. 
na 1.04-30.09.2021 r. Dokonane po-
prawki mają umożliwić efektywne 
przeprowadzenie działań w warunkach 
zagrożenia epidemicznego COVID-19.  

 
Narodowym Spisem Powszechnym 
Ludności i Mieszkań w 2021 r., objęte 
zostaną: 
1) osoby fizyczne stale zamieszkałe  

i czasowo przebywające w miesz-
kaniach, budynkach i innych za-
mieszkanych pomieszczeniach nie-
będących mieszkaniami; 

2) osoby fizyczne niemające miejsca 
zamieszkania; 

3) mieszkania, budynki, obiekty zbio-
rowego zakwaterowania oraz za-
mieszkane pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami. 

 
Udział w Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań  
w 2021 r. jest obowiązkowy. Wyniki 
programu są m.in. podstawą do prowa-
dzenia bilansów liczby ludności w la-
tach między spisowych. To jedyne wy-
niki badań, które odzwierciedlają pełny 
obraz społeczeństwa z uwzględnieniem 
profilu demograficznego mieszkańców 
Polski i ich warunków życia. 

Jak będzie przeprowadzony 
spis? 
1) Podstawowym sposobem prze-

kazania danych w spisie jest sa-
mospis internetowy przepro- 
wadzany za pośrednictwem in-
teraktywnej aplikacji formula-
rzowej dostępnej na stronie 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego pod adresem: 
https://nsp2021.spis.gov.pl 

2) W przypadku braku dostępu do 
Internetu będzie można spisać 
się przez telefon dzwoniąc na 
infolinię spisową 22 279 99 99 
(opłata za połączenie zgodna  
z taryfą operatora). 
wew. 1 – „Spisz się przez tele-
fon” 
wew. 2 – Pomoc i informacje  
o NSP 2021 oraz weryfikacja 
rachmistrza 

3) W przypadku osób niemogących 
dopełnić obowiązku samospisu, 
dane będą zbierane przez rach-
mistrzów w drodze wywiadu te-
lefonicznego lub bezpośred-
niego. Realizacja wywiadów 
bezpośrednich będzie uzależ-
niona od sytuacji epidemicznej 
w kraju. 

4) W Urzędzie Miejskim w Olsz-
tynku  zostanie udostępnione od 
1.04.2021r. stanowisko do do-
konania samospisu. Po przyby-
ciu do placówki należy zgłosić 
potrzebę dokonania samospisu 
lub kontaktu z członkiem Gmin-
nego Biura Spisowego poprzez 
Biuro Podawcze, pokój nr 2 lub 
tel. 89 519 54 79.  

Celem NSP 2021 jest: 
• zebranie informacji o liczbie lud-

ności, jej terytorialnym rozmiesz-
czeniu, strukturze demograficz-
no-społecznej i zawodowej,  
a także o społeczno-ekonomicz-
nej charakterystyce gospodarstw 
domowych i rodzin oraz ich za-
sobach i warunkach mieszkanio-
wych na wszystkich szczeblach 
podziału terytorialnego kraju: 
ogólnokrajowym, regionalnym  
i lokalnym;  

• analiza zmian, jakie zaszły w pro-
cesach demograficzno-społecz-
nych i ekonomicznych w zakre-
sie: ludności, stanu mieszkań  
i budynków oraz gospodarstw do-
mowych i rodzin w powiązaniu 
z warunkami mieszkaniowymi na 
przestrzeni lat 2011–2021;  

• dostarczenie informacji w zakre-
sie i terminach określonych przez 
Komisję Europejską;  

• wykonanie zobowiązań Polski  
w zakresie dostarczenia informa-
cji na potrzeby innych niż EU-
ROSTAT organizacji międzyna-
rodowych (m.in.: FAO, OECD); 

• aktualizacja operatu do różnote-
matycznych badań reprezentacyj-
nych prowadzonych na próbie 
gospodarstw domowych (w la-
tach następnych). 
 

Informacje na temat NSP 2021 
udostępnione są na stronie: 
https://spis.gov.pl oraz w mediach 
społecznościowych  #Liczysię-
każdy. 

�UM OLSZTYNEK
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Pod koniec stycznia br. weszła w życie 
ustawa dająca samorządom możliwość 
wprowadzenia w 2021 roku zwolnienia  
z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży. Z tej możliwości sko-
rzystały władze Olsztynka.  

Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej 
podjęta została uchwała całkowicie zwalnia-
jąca przedsiębiorców, m.in. z branży gastro-
nomicznej z koncesji na sprzedaż alkoholu. 
W przypadku przedsiębiorców, którzy uiścili 
już opłatę jednorazowo, zostanie ona zwró-
cona w całości.  

Branża gastronomiczna jest jedną z tych, 
które poniosły największe starty w wyniku 
epidemii. Od 24 października 2020 roku 
wszystkie lokale gastronomiczne: restaura-
cje, puby czy bary zostały zamknięte. Doz-
wolona jest jedynie sprzedaż jedzenia na 
wynos. Nie wiadomo też, kiedy lokale zo-
staną ponownie otwarte. W Polsce opłatę za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych pobierają gminy. Opłata ta 
wnoszona jest w trzech równych ratach  
w terminach do końca stycznia, maja  
i września danego roku lub jednorazo- 
wo do 31 stycznia danego roku. Z uzasadnie-
nia do uchwały wynika, że zwolnienie  
z opłaty spowoduje w tym roku spadek wpły-
wów do budżetu gminy o 40 tys. złotych. 

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego. 

�ROBERT WARAKSA 
r.waraksa@olsztynek.pl

Z okazji Walentynek oraz 
Dnia Kobiet na olsztyneckiej 
Zabytkowej Wieży Ciśnień 
odbyły się wyjątkowe finały 
konkursów oraz licytacji zor-
ganizowanych w ramach zbió-
rki pieniędzy na  rzecz Lenki 
- dziewczynki zmagającej się 
z okrutną chorobą SMA.  

 
Nagrodą była możliwość 

skosztowania obiadu lub kolacji 
przygotowanej przez Pana 
Krzysztofa Bednarskiego. 

Uczestnik programu Master 
Chef zaserwował parom nie-
zwykłe, zarówno kulinarnie jak 
i wizualnie, pyszne dania. Rów-
nie wyjątkowego charakteru 
spotkaniom, dodawała prze-
piękna panorama ulic Olsz-
tynka, rozciągająca się z okien 
VI piętra Wieży Ciśnień. Dzięki 
tym niezwykłym spotkaniom 
oraz wszystkim niesamowitym 
ludziom, biorącym udział za-
równo w konkursach, jak i licy-
tacjach, wspólnie udało się 

uzbierać 4 170 zł i dołożyć ko-
lejną cegiełkę do osiągnięcia 
wymarzonego celu Lenki oraz 
jej Rodziców. Łącznie ze 
wszystkich akcji i wpłat dar-
czyńców zebrano potrzebną na 
leczenie kwotę, tj. 9,5 mln zł. 

 
Lence życzymy dużo zdrówka 

i mocno wierzymy, że terapia 
genowa zakończy zwycięską 
walkę dziewczynki o zdrowie.  

 
�UM OLSZTYNEK

Charytatywne wydarzenia  
na Zabytkowej Wieży Ciśnień

Na początku roku, po raz 
kolejny, zwróciłem się do 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad 
Oddział w Olsztynie o uję-
cie w planie finansowym 
na 2021 roku zadania  
inwestycyjnego pn. „Po-
prawa bezpieczeństwa  
w ruchu pieszych na dro-
dze krajowej nr 58”.  

 
Chodzi o chodnik wzdłuż 

drogi krajowej z Olsztynka 
w stronę Ameryki. W odpo-
wiedzi na moje pismo 
GDDKiA poinformowała, 
że wniosek zostanie ujęty w 
planach tutejszego Oddziału. 
Jednak każde zadanie roz-
patrywane jest w skali ca-
łego kraju pod kątem m.in. 
zasadności realizacji. Obec-
nie Oddział w Olsztynie nie 

posiada środków na realiza-
cję przedmiotowego zada-
nia. 

Brak ciągu pieszego na 
tym odcinku od lat stanowi 
poważne utrudnienie dla 
mieszkańców miasta oraz 
zagraża ich bezpieczeństwu. 

Przede wszystkim wynika  
to z braku dojścia do do-
mów jednorodzinnych przy  
ul. Mrongowiusza oraz do 
znajdującego się przy dro-
dze krajowej przystanku au-
tobusowego. Ponadto w se-
zonie wiosenno-letnim na 

tym odcinku przemieszczają 
się także grupy zorganizo-
wane odwiedzające popu-
larną Hutę Szkła Artystycz-
nego w Olsztynku. 

Najbardziej pożądanym 
rozwiązaniem jest budowa 
chodnika łączącego Olszty-

nek z istniejącą już infra-
strukturą przy węźle drogo-
wym Olsztynek Wschód 
(przy Zajeździe Jagiełek). 
Dzięki takiemu rozwiązaniu 
miasto zostanie skomuniko-
wane m.in. z centrum logis-
tycznym w Ameryce. Jest to 
jeden z największych praco-
dawców w naszym regionie.  

 
Tereny w pobliżu węzła 

Olsztynek  Wschód są atrak-
cyjne inwestycyjnie i z całą 
pewnością niebawem będę 
tam realizowane kolejne biz-
nesowe przedsięwzięcia. To 
z pewnością wpłynie na 
zwiększenie ruchu na tym 
odcinku zarówno samocho-
dowego, jak i pieszego. 

 
�ROBERT WARAKSA 

r.waraksa@olsztynek.pl

Chodnik w stronę Ameryki „ujęty w planach”

fot. Robert Waraksa
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Po raz kolejny 
środki z gminnego 
budżetu zostały 
przeznaczone na 
wsparcie lokalnych 
zabytków.  
  

W 2020 roku do Burmist-
rza Olsztynka wpłynęły  
2 wnioski o przyznanie do-
tacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub ro- 
boty budowlane przy obiek-
tach wpisanych do rejestru 
zabytków. Pod koniec lu-
tego radni Rady Miejskiej  
w Olsztynku podjęli uchwa-
łę o udzieleniu dotacji: 
• w kwocie 30 tys. zł na 

pełną konserwację neogo-
tyckiego zespołu czterna-
stu stacji Drogi Krzyżowej 
(datowanego na koniec 
XIX w.) z kościoła p.w. 
Najświętszego Serca Pa- 
na Jezusa w Olsztynku.  

Całkowity szacunkowy 
koszt zadania to kwota  
67 490,00 zł. 

• w kwocie 70 tys. zł na re-
mont dachu budynku poło-

żonego przy ul. Mały 
Rynek 4 w Olsztynku.  
Całkowity szacunkowy 
koszt zadania to kwota  
156 343,18 zł. 

Gmina Olsztynek wspiera 
zabytki od 2014 roku.  
W ostatnich latach środki 
były przyznawane m.in. na 
remont dachu Kina „Grun-

wald”, renowację organów 
w kościele w Olsztynku, 
ambonki w kościele w Wig-
wałdzie, remont kościoła  
w Kurkach, a także remon-
tów dachu i elewacji budyn-
ków mieszkalnych w mieś- 
cie.  

Dotacja może być udzie-
lona w wysokości do 100% 
ogółu nakładów podmio-
tom, które posiadają tytuł 
prawny do obiektu wpisa-
nego do rejestru zabytków. 
Może być udzielona na do-
finansowanie lub sfinanso-
wanie nakładów koniecz- 
nych na wykonanie prac 
konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budowla-
nych przy zabytku na pod- 
stawie przedłożonego do 
wniosku kosztorysu. Wnio-
ski można składać do 30 
września każdego roku do 
burmistrza Olsztynka. 

 
�ROBERT WARAKSA 

r.waraksa@olsztynek.pl

Dotacje na lokalne zabytki przyznane

LUX MED zaprasza na 
bezpłatne badanie mammo-
graficzne, w ramach Pro-
gramu Profilaktyki Raka 
Piersi w mobilnych pracow-
niach mammograficznych. 
W mammografii finansowa-
nej przez NFZ można wziąć 
udział niezależnie od miej-
sca zamieszkania i bez skie-
rowania lekarskiego. 

 
Do badania uprawnione są 

Panie w wieku 50-69 lat, 
które są ubezpieczone, nie 
były leczone z powodu raka 
piersi, a także: 
• nie miały wykonanej mam-

mografii w ramach Pro-
gramu w ciągu ostatnich  
24 miesięcy 

• lub są w grupie ryzyka  
i w roku poprzedzającym 
otrzymały pisemne wska-
zanie do wykonania po-
nownej mammografii po 
upływie 12 miesięcy 

 
Mobilna pracownia mam-

mograficzna LUX MED bę-
dzie do dyspozycji Pań  
w Olsztynku dnia 6 kwiet-
nia 2021 w godzinach  

od 11.00 do 17.00 przy 
Ośrodku Zdrowia, ulica  
F. Chopina 11. 

 
Kolejne badanie odbę-

dzie się w maju br. Pro-
simy o śledzenie informacji 
na stronie internetowej 
www.olsztynek.pl . 

W 2021 roku po raz pierw-
szy z badania w ramach Pro-
gramu Profilaktyki Raka 
Piersi mogą skorzystać Pa-
nie z rocznika 1971. Zachę-
camy, aby nie zwlekały z de-
cyzją o realizacji badań. 
Systematyczność w prze-
strzeganiu terminów kolej-
nych badań mammograficz-
nych pozwala na wykrycie 
potencjalnego zagrożenia na 
bardzo wczesnym etapie 
rozwoju choroby, pozwala-
jąc rozpocząć natychmias-
towe i skuteczne leczenie, 
które daje niemal 100 % 
gwarancję powrotu do zdro-
wia. 

 
Uprzejmie prosimy o wcześ-
niejszą rejestrację pod  
nr tel. 58 666 24 44 lub na 
http://www.mammo.pl/for-

mularz . W celu weryfikacji 
uprawnień do badania przed 
połączeniem telefonicznym 
prosimy przygotować do-
wód osobisty. Na badanie 
prosimy zabrać ze sobą zdję-
cia z poprzednich mammo-
grafii. 

 
Informujemy, że w trosce 

o zdrowie i bezpieczeństwo 
Pań oraz personelu medycz-
nego badania są wykony-
wane z zachowaniem wszel-
kich przewidzianych pra- 
wem i wewnętrznymi pro-
cedurami LUX MED środ-
ków ostrożności w zakresie 
zarówno wyposażenia tech-
ników w niezbędne środki 
ochrony osobistej, jak i pro-
cedur dezynfekcji pracowni 
i aparatury diagnostycznej 
oraz obsługi pacjenta.  

W pracowni mogą jedno-
cześnie przebywać tylko trzy 
Panie, co zapewnia możli-
wość utrzymania niezbęd-
nego dystansu.  Przed bada-
niem pracownicy medyczni 
mierzą Paniom temperaturę 
i proszą o wypełnienie an-
kiety. Do dyspozycji Pań są 

także środki do dezynfekcji 
rąk. Prosimy o wyrozumia-
łość i zrozumienie dla pod-
jętych środków ochrony 
oraz o stawienie się na ba-

danie w maseczce ochron-
nej, a także w czasie wyzna-
czonym podczas rejestracji. 

 
�UM OLSZTYNEK 

Bezpłatne badanie mammograficzne
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W Gminie Olsztynek ruszyły wio-
senne porządki. Niestety, do stan-
dardowych działań dochodzą na-
prawy po aktach wandalizmu, któ-
re często dotykają naszą Gminę. 
Miasto wyda na to kolejne pub-
liczne pieniądze, które mogłyby 
zostać spożytkowane na nową in-
frastrukturę, np.: nowe ławki, ko-
sze na śmieci, oświetlenie czy tablice 
informacyjne.  

 
Osoby spędzające wolny czas poza 

domem bez skrupułów zniszczyły 
obiekty mienia gminnego: wyrwano 
ławki, znaki drogowe, zdewastowano 
przystanek autobusowy w Jemioło-
wie, zaśmiecono miejsca publiczne, 
a nawet dewastowano osiedlowe 
piwnice. Osoby dopuszczające się 
tak bezsensownych zachowań za nic 
mają, że mienie wspólne jest finan-
sowane z pieniędzy ciężko zarobio-

nych przez wszystkich pracujących 
ludzi, nie tylko z naszej Gminy.  

Rozumiemy, że pandemia Covid-
19 i związane z nią obostrzenia unie-
możliwiają części osób rozładowanie 
nadmiaru energii, ale to nie uspra-
wiedliwia dopuszczania się bezmyśl-
nych aktów wandalizmu! 

Musimy zadać sobie pytanie, czy 
składanie kolejnych wniosków o za-
kup dodatkowych ławek, koszy na 
śmieci czy montowanie tablic in-
formacyjnych i ogłoszeniowych,  
w związku z powyższym, ma jeszcze 
jakiś sens? My, jako mieszkańcy 
Gminy, nie możemy obojętnie patrzeć 
na takie chuligańskie zachowania. 
Musimy reagować, zwracać uwagę 

i nie  godzić się z wszechobecną pa-
tologią! Po co przeprowadzać in-
westycje i remonty, skoro niemal 
natychmiast są niszczone? Mamy 
monitorować każdy dom, drzewo, 
ławki? Ogradzać i zamykać na kłódki, 
tworzyć zasieki przed częścią naszej 
niefrasobliwej młodzieży i czekać 
cierpliwie, aż dorośnie i się ustatku-
je?! No chyba nie… 

 
Wszyscy musimy dbać o wygląd 

naszej Gminy, reagować na wszelkie 
oznaki niewłaściwych zachowań   
i proszę tego nie mylić z donosi-
cielstwem. Namawiamy Państwa do 
odpowiedzialnej postawy. Prosimy 
o pomoc! To od naszej zbiorowej 
reakcji zależy, jak stosowane będą 
właściwe normy społeczne przez 
wszystkich bez wyjątku. 

 
�UM OLSZTYNEK
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Wandalizm w Gminie Olsztynek!

Już od czerwca ubiegłego roku 
działa BioHub Bazar – Pełen Zdro-
wia Ekologiczy Targ w Olsztynku. 
Jest on czynny w każdą niedzielę 
na Targowisku Miejskim. Od tego 
roku swoją działalność w Olsztyn-
ku rozpoczęli również Rzemieślnicy 
Smaków (soboty). 

BioHub Bazar to miejsce, w któ-
rym spotykają się producenci wy-

sokiej jakości wyrobów regionalnych, 
tradycyjnych i ekologicznych. Pod-
stawowym celem BioHub Bazaru 
jest wsparcie i popularyzacja krót-
kiego łańcucha dostaw żywności,  
a w tym przetwarzanie i wprowa-
dzanie do obrotu produktów rolnych. 
Cel ten realizujemy poprzez budowę 
stałego miejsca sprzedaży produktów 
wysokiej jakości. Na BioHub Bazarze 

swoje produkty oferuje Ostoja Natury 
i jej partnerzy. 

BioHub Bazar działa na zasadzie 
pomijania wszelkich pośredników, 
co umożliwia klientowi kontakt bez-
pośrednio z grupą producentów, ho-
dowców i rolników, mogących stale 
i w sposób ciągły realizować potrzeby 
żywieniowe klientów z regionu.  
W szczególności zaś odpowiadać na 
rosnące zapotrzebowanie na produkty 
wytwarzane metodami ekologiczny-
mi i tradycyjnymi. Zwiększa to za-
ufanie klienta końcowego dzięki 

możliwości zapewnienia sobie: re-
gularności dostaw, dostosowania ich 
wielkości do potrzeb, odpowiedniej 
i wyrównanej jakości surowca. 

Rzemieślnicy Smaków po raz 
pierwszy swoje produkty zaprezen-
towali na targowisku miejskim  
w Olsztynku w sobotę 20 marca.  
W ofercie znalazły się, m.in.: świeże 
warzywa i owoce, wędliny, pieczywo, 
zioła, przyprawy i dużo więcej wy-
robów. Wszystko od lokalnych pro-
ducentów. 

�UM OLSZTYNEK

Ekologiczny Olsztynek

W 2020 roku Ministerstwo In- 
frastruktury ogłosiło konsultacje  
publiczne Programu budowy 100 
obwodnic na lata 2020-2030. W pro-
gramie nie znalazła się wschodnia 
obwodnica Olsztynka i Mierek  
w ciągu drogi krajowej nr 58, ale był 
to dobry moment, żeby się o nią 
upomnieć. 

 
W marcu 2020 roku zachęcałem 

do składania wniosków dotyczących 
tej konkretnej inwestycji. Z rapor- 
tu podsumowującego konsultacje  
publiczne wynika, że zgłoszono 15 
wniosków o rozszerzenie zakresu 
Programu o nowe inwestycje, w tym 
m.in. o obwodnicę Olsztynka i Mie-
rek w ciągu drogi krajowej nr 58.  
Z omówienia do zgłoszonych uwag 
wynika, że celem Programu Bu-

dowy 100 Obwodnic na lata 2020-
2030 jest realizacja punktowych in-
westycji, które w jak najlepszy 
sposób rozwiążą problemy na dro-
gach krajowych. W miejscach, które 
najbardziej narażone są na zaburze-
nie płynności. Potrzeby budowy 
obejść miejscowości są bardzo duże, 

wciąż pojawiają się nowe postulaty 
oraz wnioski. Lista inwestycji wraz 
z potencjalnym harmonogramem 
były przedmiotem szeregu analiz  
ze strony Ministerstwa Infrastruk-
tury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Niestety,  
z uwagi na ograniczenia finansowe 

oraz możliwości rynku wykonaw-
czego nie jest możliwa równoczesna 
realizacja wszystkich zgłaszanych 
potrzeb.  

Niemniej jednak Ministerstwo In-
frastruktury przeanalizuje możli-
wość włączenia nowych inwestycji 
do listy zadań inwestycyjnych moż-
liwych do realizacji w ramach Pro-
gramu. Ostateczne listy Programu 
zostaną ustalone po przeprowadze-
niu Strategicznej Oceny Oddziały-
wania na Środowisko. Cały raport  
z konsultacji dostępny jest na stronie 
Ministerstwa Infrastruktury.  

Warto zwrócić uwagę, że w aktua-
lnym studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Olsztynek 
uwzględniono 2 warianty przebiegu 
wschodniej obwodnicy. Z aktua-
lnym studium można zapoznać się 
na stronie: 
https://planowanie.olsztynek.pl/ 

 
�ROBERT WARAKSA 

r.waraksa@olsztynek.pl

Wschodnia obwodnica Olsztynka  
– podsumowanie konsultacji

fot. Robert Waraksa

fot. Facebook / Olsztynek - oficjalna strona
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W sobotę, 13 lutego 2021 r. odpro-
wadziliśmy w ostatnią drogę Zyg-
munta Mieczysława Jatczaka, ps. 
„Ryszard”, legendę Armii Krajowej, 
Powstańca Warszawskiego, żołnie-
rza  Batalionu „Miotła” oraz Legii 
Cudzoziemskiej, a przede wszyst-
kim człowieka naszej olsztyneckiej 
wspólnoty. Nabożeństwo żałobne 
odbyło się w kościele Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Olsz-
tynku, po którym nastąpiło wypro- 
wadzenie na Cmentarz Komunalny 
przy ul. Wilczej. Pogrzeb odbył się 
z asystą wojskową, obecny był także 
poczet sztandarowy. Nad grobem 
zmarłego oddano salwę honorową. 
Na Cmentarzu w Olsztynku trębacz 
zagrał hymn Legii Cudzoziemskiej 
"Le Boudin", a obecni członkowie 
"Stowarzyszenia byłych żołnierzy  
i przyjaciół Legii Cudzoziemskiej  
w Polsce" zaintonowali przy grobie 
legionistyczną pieśń pożegnalną 
"J'avais un camarade". Odśpiewano 
również pieśń  pułku 13 DBLE,  
w którym służył Zygmunt Jatczak  
w Indochinach - "Sous le soleil 
brûlant d'Afrique". 

Zygmunt Mieczysław Jatczak uro-
dził się1 stycznia 1924 r. w Warsza-
wie. Jego ojciec był policjantem,  
a matka zajmowała się domem  
i czwórką dzieci - synem i trzema 
córkami. Rodzina mieszkała na 
Woli. Najpierw na ul. Kaczej, a póź-
niej na  Żytniej. W tej dzielnicy 
Zygmunt Jatczak uczęszczał do 

szkół - podstawówki nr 194 im. Ale-
ksandry Piłsudskiej, a potem Gim-
nazjum Handlowego im. Roeslerów 
mieszczącego się przy ul. Chłodnej 
33. Ta ostatnia uważana była za naj-
lepszą placówkę o tym profilu  
w przedwojennej stolicy. W 1937 r. 
podczas służby, prawdopodobnie na 
wylew zmarł ojciec Zygmunta  - Jan 
Jatczak. Od tamtej pory rodzina 
utrzymywała się z renty państwo-
wej. 

Kolejne nieszczęście przyszło nie-
bawem. We wrześniu 1939 r. Nie-
mcy zaatakowały Polskę. W 1940 r. 
władze okupacyjne zarządziły, że 

każdy Polak ma obowiązek podjęcia 
pracy. Pan Zygmunt zmuszony był 
porzucić naukę. Najpierw zdobył 
posadę w sklepie z porcelaną, potem 
rzucił ją i - jak sam mówił: - „kom-
binował trochę”. Karta mu szła, do-
póki nie trafił w sam środek łapanki. 
Na początku stycznia 1943 r. Nie-
mcy aresztowali Zygmunta Jatczaka 
wraz z dziesiątkami innych przy-
padkowych przechodniów pod jed- 
nym z kin przy ul. Marszałkowskiej  
w Warszawie. Najpierw trafił na Pa-
wiak, a po kilku dniach wywieziono 
go do obozu koncentracyjnego  
w Majdanku pod Lublinem. Zyg-

munt Jatczak cierpiał głód i na włas-
nej skórze poznał najbrutalniejsze 
oblicze hitlerowskiego terroru. Po 
kilku dniach od jego zatrzymania 
matka zorientowała się, że został 
uwięziony. Uruchomiła swoje doj-
ścia w granatowej policji, w której 
nadal pracowało wielu kolegów jej 
zmarłego męża. Skontaktowała się  
z szefem stołecznej policji ppłk. 
Aleksandrem Reszczyńskim (głę-
boko zakonspirowanym informato-
rem wywiadu AK). Ten, prawdo- 
podobnie wykorzystując znajomości 
w gestapo, doprowadził do uwolnie-
nia młodzieńca z Majdanka. Na 
przełomie lutego i marca 1943 r. 
wrócił on do Warszawy. „W domu 
jak mnie zobaczyli, to się przeżeg-
nali, a jak zacząłem zdejmować ciu-
chy, to się wystraszyli, byłem kom- 
pletnie zawszawiony. Wszystko po-
szło do gotowania, a ja do szorowa-
nia” - wspominał po latach powi- 
tanie w rodzinnym domu. 

Pobyt w kacecie, chęć walki i ze-
msty spowodowały, że Zygmunt  
Jatczak wstąpił do konspiracji.  
W marcu 1943 r. wygłosił Rotę 
akowskiej przysięgi. Przyjął pseu-
donim „Ryszard”. Służył w grupie 
dywersyjnej KG AK „Anatol”, która 
zajmowała się głównie likwidacją 
zdrajców i kolaborantów. W począt-
kach 1944 r. oddział przekształcono 
w batalion „Miotła”. Dowodził nim 
Franciszek Mazurkiewicz ps. Nie-
bora. W tamtym okresie Jatczak  
wraz z towarzyszami wyczekiwali 
już wybuchu powstania w stolicy.  
1 sierpnia 1944 r. żołnierze „Miot-
ły”, jako część zgrupowania dowo-
dzonego przez Jana Mazurkiewi- 
cza „Radosława”, rozpoczęli swój 
udział w powstaniu od ataku na 
obiekty Monopolu Tytoniowego.   
W następnych dniach „miotlarze” 

Zygmunta Mieczysława Jatczaka
„Człowiek jest wielki nie 
przez to, co posiada, lecz 

przez to, kim jest; nie przez 
to, co ma, lecz przez to, 

czym dzieli się z innymi”  
Św. Jan Paweł II.

Ostatnie pożegnanie 

Odznaczenia Polski:  
• Krzyż Walecznych w Powstaniu w 1944 r., 

zweryfikowany (9.01.1971 r.) 
• Medal Wojska, dwukrotnie nadany przez Lon-

dyn (15.08.1948 r.) 
• Medal za Warszawę (1939–45, 16.03.1973 r.) 
• Krzyż Partyzancki (3.03.1974 r.) 
• Krzyż Armii Krajowej (15.07.1981 r.) 
• Warszawski Krzyż Powstańczy (1983 r.) 
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

(28.01.1987 r.) 

• Uhonorowany wyróżnieniem „Zasłużony dla 
Olsztynka” (2016 r.) 

Odznaczenia Francji: 
• Medaille Coloniale z belką „Extreme Orient” 

(1.06.1948 r.) 
• Wymieniony w Rozkazie Armii z 22.06.1951 

r., potwierdzonym przez dowódcę batalionu  
w dniu 1.11.1951 r. na mocy którego otrzymał 
Croix de Guerre TOE z palmą 

• Medaille de Blesses (2.12.1951 r.) 
• Wymieniony został Rozkazem Pułku O.G.  

Nr 99 z 9.01.1952 r., na mocy którego otrzy-
mał Croix de Guerre z brązową gwiazdą 

• Medaille Commemorative de la Campagne 
d’Indochine (27.01.1976 r.) 

• Croix du Combattant (14.04.1980 r.) 
• Croix du Commbattant Volontaire avec barette 

„Indochine” (7.10.1986 r.) 
• Medaille de Reconnaissance de la Nation  

– Indochine (13.10.1999 r.) 
• Medaille Militaire, (29.10.2001 r.) 
• Kawaler Legii Honorowej, L’Ordre national 

de la Légion d’honneur (3.04.2017 r.). To naj-
wyższe rangą odznaczenie nadawane przez 
państwo francuskie 

ZYGMUNT JATCZAK UHONOROWANY ODZNACZENIAMI:

Zygmunt Jatczak /fot. Krzysztof Schramm
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walczyli dalej na Woli, próbując za-
trzymać postępującą niemiecką 
ofensywę. 11 sierpnia ich batalion 
został zmasakrowany podczas za-
ciętych walk o magazyny wojskowe 
na Stawkach. Na placu boju zginął 
„Niebora”, a wraz z nim większość 
jego ludzi. Z około 300 żołnierzy 
starcie przeżyło około 50. „Ryszard” 
znów miał szczęście - został tylko 
lekko ranny w nogę i rękę. Wraz  
z resztą ocalałych „miotlarzy” został 
wcielony do batalionu „Czata 49”,  
z którymi uczestniczył w drama-
tycznej obronie Starego Miasta. 
Walczył w rejonie Bonifraterskiej, 
Freta i placu Krasińskich. Tuż przed 
ewakuacją do Śródmieścia „Rado-
sław” wziął Zygmunta Jatczaka do 
swojej obstawy. Jak po latach wspo-
minał, dowódca dał mu wtedy colta 
i „prawdziwy skarb”- pistolet  
maszynowy „Błyskawica”, który  
odebrano wcześniej Zbigniewowi 
Ściborowi-Rylskiemu. Po ewakuacji 
„Ryszard” uczestniczył w obronie 
linii powstańczych w rejonie placu 
Trzech Krzyży, Książęcej i Czernia-
kowskiej. Tu zastała go kapitulacja 
powstania. Był jednym z około 250 
żołnierzy Zgrupowania „Radosław”, 
którzy przetrwali. 

Po klęsce zrywu w Warszawie  
Zygmunt Jatczak był przetrzy- 
mywany w obozach jenieckich  
Sandbostel i Westertimke. Z tego 
ostatniego wyzwolili go Brytyj-
czycy w kwietniu 1945 r. Niedługo 
potem rozpoczął służbę w polskich 
oddziałach wartowniczych. Two-

rzono je u boku alianckich wojsk 
okupacyjnych w Niemczech, by 
ochraniały obiekty wojskowe, porty, 
obozy jenieckie i więzienia. Jednak 
już w 1947 r. formację tę zaczęto 
stopniowo rozwiązywać. Weteran 
powstania musiał zdecydować, co 
dalej ze sobą zrobić. Do Polski Lu-
dowej nie chciał wracać, bo docho-
dziły go wieści o szykanach wobec 
byłych akowców. Poza tym uważał, 
jak się potem okazało niesłusznie, 
że nie ma do kogo wracać. Sądził, 
że cała jego rodzina została wymor-
dowana w rzezi Woli. U Niemców - 
byłych wrogów, nie chciał praco-
wać. Postanowił więc zrealizować 
swoje młodzieńcze marzenie - zwie-
dzić świat z francuską Legią Cudzo-
ziemską, jak autor jego ulubionej 
lektury sprzed lat Józef Białoskór-
ski. Jak pomyślał, tak zrobił. Dostał 
się do Strasburga i tu 17 czerwca 
1947 r. zaciągnął się w szeregi  
legendarnej Légion Étrangère. 
Stamtąd, po dwumiesięcznej akli-
matyzacji w koszarach, wyjechał na 
szkolenie do kwatery głównej Legii 
w algierskim Sidi Bel Abbes. Tam, 
wśród piasków Maghrebu, młody 
legionista przeszedł ciężkie dwu-
miesięczne szkolenie. Jego pod-
stawą były ostre ćwiczenia fizyczne. 
„Dawali nam w kość, że aż czasem 
płakać się chciało!” - wspominał po 
latach. „Ta Sahara! Marsze, marsze 
i jeszcze raz marsze! Legionista 
musi być wytrzymały, to stara 
prawda Legii - »Maszeruj albo 
giń!«”. 

Po półrocznym pobycie w Algierii, 
w lutym 1948 r., Zygmunt Jatczak 
został zaokrętowany na statek i wy-
słany do Indochin. W owym czasie, 
od 1946 r., ta francuska kolonia była 
pogrążona w ciężkiej partyzanckiej 
wojnie. Oddziały Viet Minhu, pod-
ziemnej armii podporządkowanej 
komunizującemu nacjonaliście Ho 
Chi Minhowi, rozpoczęły powsta-
nie, którego celem było zrzucenie 
jarzma metropolii i powołanie do 
życia niepodległego Wietnamu. Dla 
francuskich sił zmagania z Viet 
Minhem były wyczerpujące i frust-
rujące, a z czasem także okupione 
coraz wyższymi stratami. Komunis-
tyczna partyzantka, wykorzystując 
osłonę, jaką dawała gęsta dżungla, 
przychylność większości chłopstwa, 
kontrolowała tereny wiejskie na pra-
wie całym obszarze dzisiejszego 
Wietnamu. Władza Europejczyków 
ograniczała się praktycznie do miast 
i rozsianych po kraju ufortyfikowa-
nych posterunków. Co rusz, zwłasz-
cza w nocy, konwoje wojskowe 
wpadały w zasadzki, a załogi osa-
motnionych fortów były masakro-
wane. Szeroko zakrojone operacje 
przeciw partyzantce, do których an-
gażowano czasem olbrzymie siły, 
najczęściej kończyły się złapaniem 
kilku „płotek”. Duże zgrupowania 
Viet Minhu wymykały się za okrą-
żenia, wykorzystując znajomość te-
renu, systemy tuneli lub świetnie 
przygotowane kryjówki. W sam śro-
dek tych zmagań w marcu 1948 r. 
trafił Jatczak. Po przybyciu do Saj-
gonu przydzielono go do 3. Kom-
panii 13. Półbrygady Legii Cu- 
dzoziemskiej, okrytej sławą w cza-
sie bitwy o Narwik w 1940 r. Jego 
oddział działał na obszarze Kochin-
chiny, czyli południowej części  
dzisiejszego Wietnamu, słabiej  
zinfiltrowanej przez komunistów.  
Zadaniem legionistów było patrolo-
wanie terenów w okolicach poste-
runków. Często prowadzono też 
operacje przeciw gniazdom Viet 
Minhu. Nierzadko taka wojna ner-
wów kończyła się nocną strzelaniną, 
a nawet walką na bagnety. W ciem-
nościach komunistyczni partyzanci 

byli dość skuteczni i mogli zadawać 
Francuzom spore straty. Innym do-
pracowanym sposobem nękania 
wojsk europejskich były pułapki, 
np. wilcze doły, w środku których 
znajdowały się piki. W jeden z nich 
wpadł sam Jatczak, przebijając 
sobie nogę na wylot. Zygmunt Jat-
czak zakończył służbę w Indochi-
nach po przeszło czterech latach,  
w czerwcu 1952 r., po kilkakrotnym 
przedłużeniu kontraktu. Lata ponie-
wierki i wojen spowodowały, że  
chciał wreszcie ustabilizować swoje 
życie. Po powrocie do Europy Zyg-
munt Jatczak siedem lat mieszkał  
w Paryżu. Pracował m.in. w fabryce 
samochodów Citroëna. W 1959 r.  
z Polski, za pośrednictwem Czerwo-
nego Krzyża, dotarła do niego 
szczęśliwa nowina. Poinformowano 
go, że matka i siostry przeżyły 
wojnę. To spowodowało, że zdecy-
dował się wrócić do kraju, mimo 
związanego z tym ryzyka. Po przy-
jeździe do kraju zamieszkał  
w Olsztynku, założył  rodzinę. Miał 
dwie córki, wnuki i prawnuki. 

 
 W styczniu 2021 r. Zygmunt Jat-

czak skończył 97 lat. „Miałem wiele 
szczęścia, wiele przeżyłem, kilka 
razy uniknąłem śmierci”- mówił 
przed paroma laty. „Niczego nie  
żałuję”. Pożegnaliśmy człowieka   
o wielkim sercu, wrażliwym na 
ludzkie problemy, który głęboko  
doświadczył przede wszystkim trud-
nej historii II wojny światowej. 

 
 Niech pamięć o tym niezwykłym 

człowieku pozostanie w nas na za-
wsze, a jego życie będzie przykła-
dem godnym do naśladowania przez 
następne pokolenia. 

 
Cześć Mu i Chwała! 
 

�UM OLSZTYNEK 
 
Bibliografia: 
• Z. Jatczak, K. Schramm, „Niczego nie 
żałuję” 

• Zygmunt Jatczak ps. "Ryszard". Żoł-
nierz Powstania Warszawskiego na 
wojnie w Indochinach - Plus.polska-
times.pl

 

            
Z wielkim smutkiem informujemy, że dnia 9 lutego,  

w wieku 97 lat zmarł wieloletni mieszkaniec Olsztynka,  
uhonorowany tytułem Zasłużony dla Olsztynka 

 
Pan Zygmunt Mieczysław 
Jatczak ps. „Ryszard”. 

 
legenda Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski,  

żołnierz Batalionu „Miotła” i żołnierz Legii Cudzoziemskiej. 
Wielokrotnie odznaczany, w tym Krzyżem Walecznych  

za Powstanie, Medaille Militaire za Indochiny  
oraz Orderem Narodowym Legii Honorowej.  

Honorowy członek Stowarzyszenia byłych żołnierzy  
i przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce. 

 
Córkom i wszystkim Bliskim 

składamy wyrazy głębokiego współczucia  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej        Burmistrz Olsztynka 
 Andrzej Wojda                                Mirosław Stegienko 

 

            
Wyrazy szczerego współczucia  

 
  rodzinie zmarłej 

 
 Reginy Kidawy   

pierwszej kierowniczki Biblioteki  
Publicznej w Olsztynku w latach 1948-1953  

 
składają Dyrektor oraz  

pracownicy Miejskiej Bibliotki Publicznej w Olsztynku
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Spółdzielnia socjalna jest przedsię-
biorstwem, które łączy w swojej 
działalności funkcje społeczne i eko-
nomiczne. Podlega tym samym prze-
pisom, co przedsiębiorstwa, lecz 
może korzystać z pewnych przywi-
lejów. Każdy członek spółdzielni  
ma prawo udziału w zarządzaniu 
sprawami spółdzielni. Obowiązuje 
w niej zasada, że jeden członek, to 
jeden głos i głos każdego członka 
jest tak samo ważny. Choć spółdziel-
nia socjalna musi prowadzić dzia-
łalność gospodarczą, to osiągany 
zysk nie jest celem samym w sobie, 
lecz jedynie środkiem do osiągania 
jej celów statutowych.  

 
Spółdzielnia socjalna może być za-
łożona zarówno przez osoby fi-
zyczne, jak i osoby prawne. Szcze-
gółowy katalog osób fizycznych 
mogących założyć spółdzielnię so-
cjalną został zawarty w art. 4  ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spół-
dzielniach socjalnych. Członkostwo 
mogą nabyć także inne osoby, lecz 
ich liczba nie może być większa niż 
50% ogólnej liczby członków spół-
dzielni socjalnej. Natomiast osobami 
prawnymi mogącymi założyć spół-
dzielnię socjalną są: organizacje po-
zarządowe, jednostki samorządu te-
rytorialnego oraz kościelne osoby 
prawne. Liczba założycieli spół-
dzielni socjalnej nie może być 
mniejsza niż trzy, jeżeli założycie-
lami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli 
założycielami są osoby prawne. 

  
Jak założyć spółdzielnię  
socjalną? 
Krok 1 – grupa założycieli 
W pierwszej kolejności należy 
zebrać grupę osób (co najmniej 3), 
które będą założycielami spółdzielni 
socjalnej. Grupa, która chce założyć 
spółdzielnię socjalną, musi mieć 
przede wszystkim pomysł na dzia-
łalność gospodarczą.  
 
Krok 2 – statut 
Najważniejszym dokumentem  
w spółdzielni socjalnej jest statut, 
który reguluje wszystkie prawa  

i obowiązki członków, wskazuje sie-
dzibę spółdzielni oraz określa rodzaj 
działalności gospodarczej wg Pol-
skiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD). Statut będzie miał realny  
i konkretny wpływ na działalność 
spółdzielni. Dlatego ważne, aby zos-
tał dokładnie przemyślany i określał 
jak najbardziej szczegółowo sposób 
prowadzenia przedsiębiorstwa.  
 
Krok 3 – powołanie spółdzielni 
Następnym krokiem jest zwołanie 
walnego zebrania założycielskiego, 
którego celem będzie powołanie 
spółdzielni. Na zebraniu, członkowie 
założyciele muszą podjąć stosowne 
uchwały: o powołaniu spółdzielni 
socjalnej, o przyjęciu statutu oraz 
uchwałę o powołaniu zarządu spół-
dzielni socjalnej. W przypadku spół-
dzielni socjalnej zakładanej przez 
osoby prawne, walne zebranie zało-
życielskie musi być poprzedzone od-
powiednimi aktami prawnymi ze 
strony osób prawnych.  
 
Krok 4 – rejestracja  
w Krajowym Rejestrze Sądowym 
Spółdzielnie socjalne są zwolnione 
z ponoszenia opłat sądowych. Reje-
stracji dokonuje się na odpowiednich 
drukach rejestracyjnych dostępnych 
w KRS, a dokumenty powstałe pod-
czas zebrania założycielskiego są 
niezbędnymi załącznikami. Wraz  
z wpisem do rejestru KRS spółdziel-
nia uzyskuje osobowość prawną. 
Automatycznie zostaje jej również 
nadany NIP i REGON.  
 
Krok 5 – rozpoczęcie działalności 
Po uzyskaniu wpisu KRS, spółdziel-
nia musi złożyć dodatkowy doku-
ment NIP-8 w urzędzie skarbowym, 
w ciągu 21 dni (lub 7 dni jeśli od 
razu będzie zatrudniać pracowni-
ków).  
 
Olsztynecka spółdzielnia  
socjalna "Tradycja Smaków". 
W 2014 r. w Olsztynku rozpoczęła 
swoją działalność Spółdzielnia So-
cjalna "Tradycja Smaków", która 
została założona przez dwie osoby 

prawne: Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Starszych i Niepełnospraw-
nych „Razem” oraz Gminę Olszty-
nek. W ubiegłym roku, zyskując 
uznanie - nie tylko lokalnych od-
biorców jej usług - otrzymała certy-
fikat w kategorii „Sukces rynkowy”, 
przyznawany w ramach konkursu 
Ministra Rodziny i Polityki Społecz-
nej „Znaki Jakości Ekonomii Spo-
łecznej i Solidarnej 2020”.   
 
Najważniejsze akty prawne, regu-
lujące działalność spółdzielni so-
cjalnych w Polsce:  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

o spółdzielniach socjalnych 
– Ustawa z dnia 16 września 1982r. 

Prawo spółdzielcze 
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o zatrudnieniu socjalnym 
– Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy 

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych 

– Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie 

 
Gdzie możesz zwrócić się o pomoc 
w założeniu spółdzielni socjalnej? 
Ośrodek Wsparcia  
Ekonomii Społecznej 
ul. Mickiewicza 21/23,  
10-508 Olsztyn 
wamacoop@wamacoop.pl 
www.owes.wamacoop.pl 
tel. 89 526 43 66, 89 534 31 30 

 
�IZABELA MAKOWSKA 

Doradca ds. Przedsiębiorczości 
Stowarzyszenie na Rzecz  
Rozwoju Spółdzielczości  

i Przedsiębiorczości Lokalnej 
WAMA-COOP

Czym i dla kogo jest  
spółdzielnia socjalna?

samorealizację i pracę 

możliwość pracy w gronie przyjaciół
i znajomych
ożywienie swojego otoczenia 
integrację środowiska lokalnego
pomoc osobom w trudnej sytuacji
życiowej 

Tworząc podmiot ekonomii społecznej
masz szansę na:

        w oparciu o własną pasję

ANIMACJĘ 
DORADZTWO
SZKOLENIA 
DOTACJE

 

Nasi doradcy udzielą odpowiedzi na
Twoje pytania, rozwieją wątpliwości
oraz pomogą i pokierują w procesie
rejestracji. Doradzą, która forma
działalności będzie najlepsza dla
realizacji Twoich celów. 

Z przyjemnością umówimy
spotkanie z naszym animatorem
lub doradcą.
Siedziba oraz biura terenowe OWES
dostosowane są do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

OŚR O D E K  W S P A R C I A
E K O N O M I I  S P O ŁE C Z N E J
W  O L S Z T Y N I E

EKONOMIA SPOŁECZNA
- WIĘCEJ NIŻ BIZNES!

 FUNDACJA,
STOWARZYSZENIE CZY
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA?

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU 

 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii  Społecznej
ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn 

wamacoop@wamacoop.pl
www.owes.wamacoop.pl

tel. 89 526 43 66, 89 534 31 30

OWES W RAMACH SWOICH
DZIAŁAŃ ZAPEWNIA:

Nasze wsparcie jest bezpłatne.
Pomagamy w rozwoju istniejących
przedsiębiorstw społecznych oraz
inicjujemy powstawanie nowych.  

Kolejna zmiana terminu wyborów uzupełniających 
do Rady Miejskiej w Olsztynku
W związku z utrzymującą się 

trudną sytuacją epidemiologiczną 
związaną z zakażeniami wirusem 
SARS-Cov-2 w Polsce oraz zgodnie 
z zaleceniami Głównego Inspektora 
Sanitarnego przesunięciu ulegają 

daty wszystkich planowanych 
przedterminowych wyborów, wybo-
rów uzupełniających, a także refe-
rendów lokalnych. 

Zgodnie z powyższym nastąpi 
również zmiana terminu wyborów 

uzupełniających do Rady Miejskiej 
w Olsztynku, która była wyzna-
czona na 11 kwietnia br. O szczegó-
łach dotyczących wyznaczenia 
nowego terminu wyborów uzupeł-
niających oraz zmianach w kalenda-

rzu wyborczym będziemy Państwa 
informować na bieżąco poprzez 
portal internetowy Urzędu Miej-
skiego w Olsztynku oraz miedia 
społecznościowe.  

�UM OLSZTYNEK

Zdrowe ¿ycie, czysty zysk
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● Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  
w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nume-
rem 57/7 o pow. 0,1500 ha położonej w obrębie 
Elgnówko, gmina Olsztynek, KW OL1O/ 
00016883/1. Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego działka położona 
jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej (oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem b-07MN). Cena wywoławcza nieruchomości 
stanowi kwotę 39.000,00 zł (słownie: trzydzieści 
dziewięć tysięcy złotych). Do wylicytowanej 
ceny działki zostanie doliczony 23 % podatek 
VAT. Wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: 
cztery tysiące złotych) należy wpłacić do dnia  
9 kwietnia 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego 
w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 
0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za 
dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków 
finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).  
Przetarg odbędzie się 16 kwietnia 2021 r.  
o godz. 1000 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego  
w Olsztynku. 
 
● Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  
w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nu-
merem 57/8 o pow. 0,1500 ha położonej  
w obrębie Elgnówko, gmina Olsztynek, KW 
OL1O/00016883/1. Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego działka 
położona jest na terenie zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej (oznaczonym na rysunku 
planu symbolem b-07MN). Cena wywoławcza 
nieruchomości stanowi kwotę 39.000,00 zł 
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). 
Do wylicytowanej ceny działki zostanie doli-
czony 23 % podatek VAT. Wadium w wysokości 
4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) 
należy wpłacić do dnia 9 kwietnia 2021 r. na 
konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 
8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku 
Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty  

uznaje się dzień wpływu środków finansowych 
na konto Urzędu – uznanie konta).  
Przetarg odbędzie się 16 kwietnia 2021 r.  
o godz. 1020 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego  
w Olsztynku. 
 
● Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  
w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nu-
merem 57/9 o pow. 0,1500 ha położonej  
w obrębie Elgnówko, gmina Olsztynek, KW 
OL1O/00016883/1. Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego działka 
położona jest na terenie zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej (oznaczonym na rysunku 
planu symbolem b-07MN). Cena wywoławcza 
nieruchomości stanowi kwotę 39.000,00 zł 
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). 
Do wylicytowanej ceny działki zostanie doli-
czony 23 % podatek VAT. Wadium w wysokości 
4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) 
należy wpłacić do dnia 9 kwietnia 2021 r. na 
konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 
8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku 
Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty uz-
naje się dzień wpływu środków finansowych na 
konto Urzędu – uznanie konta).  
Przetarg odbędzie się 16 kwietnia 2021 r.  
o godz. 1040 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego  
w Olsztynku. 
 
● Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie 
sprzedaży działki nr 12/8 o pow. 0,1750 ha 
położonej przy ul. Jagiełły w Olsztynku, obręb 
nr 6, woj. warmińsko-mazurskie, KW 
OL1O/00043879/8. Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego działka  
nr 12/8 położona jest na terenie zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej (oznaczonym na ry-
sunku planu symbolem 11MU). Przyszły na-
bywca nieruchomości zobowiązany będzie do 
zagospodarowania działki (zabudowy i oddania 

do użytkowania obiektu budowlanego) zgodnie  
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w terminie 5 lat licząc od dnia  
zawarcia aktu notarialnego. Cena wywoławcza 
nieruchomości stanowi kwotę 95.000,00 zł 
(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 
Do wylicytowanej ceny ww. działki zostanie do-
liczony 23% podatek VAT. Wadium w wysokości 
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
należy wpłacić do dnia 9.04.2021 r. na konto 
Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 
0007 2001 0000 0169 0003 w Banku 
Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty  
uznaje się dzień wpływu środków finansowych 
na konto Urzędu – uznanie konta). Przetarg 
odbędzie się dnia 16 kwietnia 2021 r. o godz. 
1100 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego  
w Olsztynku. 
 
Wadium wpłacone przez osoby, które wygrają 
przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości. Uzyskana w przetargu cena 
nieruchomości płatna jest jednorazowo przed 
podpisaniem umowy notarialnej. W razie uchyle-
nia się od zawarcia umowy sprzedaży nie-
ruchomości w wyznaczonym dniu i godzinie  
w Kancelarii Notarialnej, zastrzega się prawo 
odstąpienia od zawarcia aktu notarialnego, bez 
zwrotu wadium.  
 
Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszone 
przetargi z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenia 
o przetargach podaje się do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Olsztynku oraz na stronie internetowej Urzędu 
i w BIP. Bliższe informacje można uzyskać w Re-
feracie Gospodarki Nieruchomościami i Plano-
wania pod numerem tel. 89 519 54 85. 

 
�UM OLSZTYNEK

BURMISTRZ OLSZTYNKA OGŁASZA PRZETARGI W SPRAWIE  
SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OLSZTYNEK: 

PRZETARGI 

PONADTO GMINA OLSZTYNEK POSIADA W SWOJEJ OFERCIE ATRAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY: 

1. Działka nr 29/3 o pow. 0,0988 ha, ul. Słoneczna w Olsztynku, obręb nr 6 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
2. Działka nr 64/11 o pow. 0,2677 ha, obręb Królikowo gmina Olsztynek, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
3. Działki nr: 131/10 i 131/11 o łącznej pow. 3847 m2, obręb Świerkocin gmina Olsztynek z przeznaczeniem pod zabudowę rekreacyjną. 
4. W drugiej połowie 2021 r. gmina Olsztynek wystawi w przetargu nieograniczonym działki w miejscowości Lutek, nad jeziorem Luteckim, z linią brze-

gową. Działki numer 28/3, 28/4, 28/5. Powierzchnia: 1265 m2 każda. Dla każdej z działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Uzbrojenie: kanalizacja, prąd, telekomunikacja. Działki położone przy drodze gminnej.  

 
Uwaga! Jest możliwość poinformowania przez urząd o dacie i warunkach przetargu. W celu zgłoszenia chęci otrzymania takiej informacji, jak również 
uzyskania dodatkowych informacji, proszę dzwonić pod numer (89) 5195 485. 

�UM OLSZTYNEK 
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- Pracuje Pani w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Olsztynku od początku powo-
łania placówki, to jest od 1990 
roku. 
- Tak, to prawda. Zarządzam Miej-

skim Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej od początku jego istnienia. 
Został on utworzony 1 marca 1990 
roku, wówczas jeszcze zarządze-
niem Naczelnika Miasta i Gminy 
Olsztynek. Nosił wtedy nazwę Miej-
sko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.  Jego pierwsza siedziba 
mieściła się w Urzędzie Miasta  
w Olsztynku. Instytucja była samo-
dzielną jednostką, w skład której 
wchodził także Żłobek Miejski.  
W 1992 r. zmieniono jego nazwę  
z MGOPS na MOPS, czyli Miej- 
ski Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Od 1993 roku MOPS posiada samo-
dzielną siedzibę przy ulicy Niepo-
dległości (wcześniej ul. Świercze- 
wskiego). 

W 1993 roku, uchwałą Rady Miej-
skiej w Olsztynku, w nasze struk-
tury powołany został Dzienny Dom 
Pomocy Społecznej. Rok później 
przy Ośrodku powstała stacja Jo-
hannitów, która działała tu przez 
wiele lat na rzecz społeczności lo-
kalnej. 

W ubiegłym roku obchodziliśmy 
rocznicę 30-lecia istnienia Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Olsztynku. Jeszcze przed wybu-
chem pandemii udało nam się zor-
ganizować wspaniałą uroczystość, 
na którą przybyło wielu gości. 

Zaczynaliśmy jako niewielka pla-
cówka. Dzisiaj Ośrodek zatrudnia 
33 pracowników. Od początku funk-
cjonowania na zasłużoną emeryturę 
przeszło już 15 pracowników. 

 
- Jak zmieniały się zadania 
MOPS na przestrzeni lat? 
- Zakres działań naszej placówki 

przez wszystkie lata jego istnienia 
znacznie się poszerzył. Z każdym 
kolejnym rokiem, od początku 
swego istnienia, Ośrodek realizuje 
nowe zadania. Powstają nowe ko-
mórki organizacyjne. I tak na przy-
kład w lutym 1995 roku do zadań 
Ośrodka włączono zajmowanie się 
dodatkami mieszkaniowymi. Dwa 
lata później, w 1997 roku, powie-
rzono mi jako kierownikowi MOPS, 
obowiązki koordynacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych.  
2004 rok przyniósł nam kolejne za-

dania, tym razem w postaci świad-
czeń rodzinnych. Rok później utwo-
rzono Klub Integracji Społecznej  
w Olsztynku i rozpoczęto realizację 
zadań wynikających z ustawy o po-
stępowaniu wobec dłużników ali-
mentacyjnych i zaliczki alimenta- 
cyjnej.  

W ramach reintegracji społecznej 
w KIS odbywają się zajęcia integra-
cyjne oraz spotkania w grupie 
wsparcia. Zajmuje się on też porad-
nictwem i konsultacjami indywi-
dualnymi. Od początku jego ist- 
nienia prowadzone były także 
punkty: prawniczy i dla osób uzależ-
nionych od alkoholu, a także punkt 
dla osób doświadczających prze-
mocy w rodzinie. 

W 2011 roku powołany został 
Gminny Zespół Interdyscyplinarny, 
którego obsługę organizacyjno-tech-
niczną zapewnia również MOPS. 
Od 2012 r. Ośrodek wykonuje tak-
że zadania wynikające z ustawy  
o wspieraniu rodziny i pieczy za-
stępczej. Pracownicy KIS, przy 
współpracy z PCPR, realizują pro-
gramy korekcyjno-edukacyjne dla 
osób stosujących przemoc w rodzi-
nie. W tym samym czasie, we 
współpracy z Krajowym Biurem 
Przeciwdziałania Narkomanii, we-
szliśmy również w program „Inwe-
stycja w przyszłość”, a także 
realizujemy działania w związku  
z Kartą Dużej Rodziny (od 2014 r.).  

Kwiecień 2016 roku przyniósł nam 
kolejne wyzwania. Pojawił się Pro-
gram Rodzina 500+, który przyczy-
nił się znacznie do poprawy 
materialnej rodzin znajdujących się 
pod naszą opieką.  

Klub Integracji Społecznej od 
2017 roku realizuje program psy-
chologiczno-terapeutyczny dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. 
Działania te stały się integralnymi 
zadaniami Klubu. KIS realizuje 
także jednostkowe programy rocz-
ne. Ważniejsze z nich, to między in-
nymi program profilaktyczny „Zła- 
pany w sieć” czy „Nie jutro, lecz 
dziś”. Stałym partnerem w realizacji 
zadań KIS jest Stowarzyszenie 
Wspierania Działań na Rzecz Osób 
Potrzebujących Pomocy DROGA  
w Olsztynku. 

Cztery lata później, w 2018 roku, 
Ośrodek wdrożył rządowy Program 
Dobry Start, mający na celu wspar-
cie rodzin w ponoszeniu wydatków 
związanych z rozpoczęciem roku 
szkolnego. W tym samym roku 
Rada Miejska w Olsztynku powo-
łała Dzienny Dom Senior+, którego 
siedziba mieści się w naszej pla-
cówce. A od 2019 roku realizujemy 
usługi opiekuńcze w formie Teleo-
pieki. 

Warto wspomnieć, że w 2019 roku 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Olsztynku otrzymał nagrodę 
zespołową za wybitne osiągnięcia  
w dziedzinie integracji i pomocy 
społecznej. Jest to dla nas duże wy-
różnienie za wykonywaną przez nas 
pracę. 

 
- Czy zmienili się też Wasi bene-
ficjenci. Jeżeli tak, jaka jest to 
zmiana? 
- Można powiedzieć, że obecnie  

w większości beneficjentami po-
mocy społecznej są osoby starsze  
i niepełnosprawne o niskich docho-
dach. Zmniejszyła się liczba ro- 
dzin wielodzietnych, które nabyły 
uprawnienia do świadczenia 500+. 
Jeżeli korzystają ze wsparcia, jest to 
przeważnie pomoc w formie doży-
wiania dzieci.  

 
- Ośrodki pomocy społecznej 
głównie kojarzą się ze wspar-
ciem rodzin i osób, które nie 
radzą sobie w życiu. Niewiele 
ludzi wie jednak jak szerokie jest 
to spectrum zadań. Jakie jeszcze 
działania podejmujecie? 
- Działania są wieloobszarowe. 

Dotyczą zarówno sfery materialnej, 
tj. udzielania wsparcia finansowego, 
ale także pomoc w innych obszarach 
życia codziennego. Wspieramy  
naszych podopiecznych pod kątem 
zawodowym. Pomagamy w wypeł-

nianiu i uzupełnianiu dokumentów 
urzędowych W szerokim spectrum 
naszych zadań znajduje się pomoc 
osobom bezdomnym: zapewnienie 
schronienia, usług opiekuńczych, 
kierowanie do domów pomocy spo-
łecznej tych, którzy nie mogą funk-
cjonować w środowisku lokalnym. 
Zabezpieczamy też dzieci, których 
prawidłowe funkcjonowanie w ro-
dzinie jest znacznie narażone.  

Ogólnie można powiedzieć, że 
realizujemy bardzo dużo różnorod-
nych projektów. 

 

POMOC SPOŁECZNA W OLSZTYNKU
EWA SZERSZENIEWSKA  - Dyrektor MOPS w Olsztynku

Ewa Szerszeniewska 
Dyrektor MOPS w Olsztynku 

MOPS w Olsztynku 
WAŻNIEJSZE DATY: 
1 marca 1990 – utworzenie 

Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej; w jego 
skład wchodził Żłobek Miej-
ski 

1992 – zmiana nazwy  
z MGOPS na MOPS 

1993 – przeniesienie Miej-
skiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej do własnej sie-
dziby; w struktury MOPS 
powołano Dom Pomocy 
Społecznej 

1994 – przy MOPS powstała 
stacja Johannitów 

1997 – placówce powierzono 
Gminny Program Profilak-
tyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych 

2005 – w MOPS utworzono 
Klub Integracji Społecznej 

2010 – powstają punkty kon-
sultacyjne związane z róż-
nymi uzależnieniami 

2011 marzec – powołano 
Gminny Zespół Interdyscy-
plinarny, którego obsługą 
zajmuje się MOPS 

2012 styczeń – w zakres dzia-
łalności MOPS wchodzą za-
dania związane z rodziną  
i pieczą zastępczą 

2014 – Karta Dużej Rodziny 
2016 kwiecień – Program Ro-

dzina 500+ 
2018 – Program Dobry Start; 

powołanie Dziennego Domu 
Senior+ z siedzibą w MOPS 

2019 – MOPS otrzymuje na-
grodę zespołową za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie in-
tegracji i pomocy społecznej 

2020 – 30-lecie istnienia 
Miejskiego Domu Pomocy 
Społecznej 
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- Jakie zmiany przyniosła pan-
demia w działalności MOPS? 
Czy przypadły Wam jakieś nowe 
zadania? 
- W związku z pandemią, zwięk-

szył się zakres działań pracowni-
ków socjalnych dotyczący przede 
wszystkim udzielania wsparcia oso-
bom przebywającym na kwarantan-
nie. Od jej początku pracownicy 
socjalni pełnią dyżury telefoniczne. 
Zajmują się również pomocą w za-
bezpieczaniu niezbędnych potrzeb, 
takich jak zakupy, czy realizowanie 
recept. Szczególną uwagę poświęca 
się osobom starszym i samotnym, 
które wymagają pomocy innych 
osób. Nasz Ośrodek realizuje także 
zadania w ramach programu Wspie-
raj Seniora. 

 
- Wśród wydatków Gminy 
Olsztynek największa kwota 
przeznaczona jest na pomoc spo-
łeczną i rodzinę (większość środ-
ków pochodzi z dotacji). Jak 
duża jest to kwota i jak rozkła-
dają się te wydatki na poszcze-
gólne zadania, np. świadczenie 
500+?  
- Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Olsztynku jest jednostką, 
która realizuje zarówno zadania 
własne, jak i te zlecone, czy powie-

rzone gminie. Środki na realizację 
zadań z ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej oraz utrzymanie ośrodka 
w 2020 roku stanowi kwotę 25 901 
773 zł. Natomiast wydatki 2020 
roku wyniosły 25 484 901,20 zł  
(w tym w ramach zadań zleconych 
20 316 327,60 zł). Dochody zostały 
zrealizowane w kwocie 108 646,91 
zł do planu 189 330 zł. Wpływ na 
tak niskie wykonanie ma istniejąca 
sytuacja epidemiczna oraz m. in. za-
wieszenie działalności Dziennego 
Domu Senior +. 

Jeśli chodzi o świadczenia ro-
dzinne, to liczba rodzin korzystają-

cych z tej puli wraz z dodatkami  
w roku 2020 wynosiła 563. Łącznie 
w ubiegłym roku wypłacono 4 282 
290,72 zł. Warto też w tym miejscu 
wspomnieć o realizacji programu 
Dobry Start", w ramach którego  
w 2020 r. wypłacono 1577 świad-
czeń, o łącznej wartości 473 100 zł. 

Liczba osób uprawnionych do 
świadczeń wychowawczych (500+) 
w minionym roku wyniosła średnio 
2 363 miesięcznie. W ubiegłym 
roku osobom uprawnionym wypła-
cono aż 14 288 593,29 zł. 

W ramach zadań zleconych  
w 2020 r. wypłacono świadczenia 

alimentacyjne w kwocie 600 320,90 
zł, z których skorzystało 165 osób 
uprawnionych do nich. 

 
- Czy są to wystarczające środki? 
Dysponujemy określonym budże-

tem. W jego ramach staramy się rea-
lizować powierzone nam zadania, 
tak, by zabezpieczyć pomoc wszyst-
kim tym, którzy jej potrzebują. Sta-
ramy się również pozyskiwać 
dodatkowe środki na realizację 
wielu innych działań. 

 
- Dziękuję za rozmowę.  
rozmawiała Wioletta Dywizjusz

Młodzież z gminy Olsz-
tynek otrzyma wsparcie  
w zakresie pomocy psy-
chologicznej. 18 marca  
w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Olsz-
tynku rozpoczął dzia- 
łalność Psychologiczny 
Punkt Konsultacyjny dla 
Młodzieży. To efekt współ-
pracy Ośrodka i Młodzie-
żowej Rady Miejskiej  
w Olsztynku.  

 
Punkt jest czynny w czwa-

rtki w godz. 11:00-13:00  
z możliwością wydłużenia 
godzin przyjęć. Konsultacje 
prowadzi psycholog Ag-
nieszka Bucała. Na czas 
obostrzeń porady są udzie-
lane wyłącznie telefonicz-
nie. Po ich zniesieniu bę-
dzie można spotkać się  
z psychologiem także bez-
pośrednio. Zapisy na kon-
sultacje są przyjmowane 
pod numerami tel. 89 519 
44 16, 535 311 908. 
Pomoc psychologiczna  

w dobie pandemii jest 
szczególnie ważna i po-
trzebna. Zwracał na to uwa-
gę m.in. Rzecznik Praw 
Obywatelskich w korespon-
dencji do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Przej-
ście uczniów na naukę 
zdalną w wielu przypad-
kach odcięło młodzież od 
pomocy pedagogiczno-psy-
chologicznej. Wiele mło-
dych osób doświadcza ne-
gatywnych emocji: lęku  
o przyszłość, strachu przed 
zachorowaniem, niezado-
wolenia z powodu zakazu 
samotnego opuszczania do-
mu i spotykania się z ró-
wieśnikami. Nie każdy mo-
że liczyć na wsparcie 
bliskich, a niektórzy do-
świadczają wręcz przemocy 
domowej.  

Jednym ze wskaźników 
kondycji psychicznej mło-
dzieży jest niestety liczba 
prób samobójczych. W Pol-
sce utrzymuje się ona na 
wysokim poziomie. 

Dodatkową formą wspar-
cia, nie tylko dla młodzieży, 
jest telefon zaufania. Mogą 
z niego skorzystać osoby 
samotne, nieszczęśliwe, 
walczące z nałogiem, a tak-
że osoby, które popadły  
w tarapaty i nie wiedzą jak 
sobie z nimi poradzić.  Do 
anonimowego kontaktu za-
chęca Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Olsz-
tynku we współpracy  
z Olsztyńskim Stowarzy-
szeniem Pomocy Telefo-
nicznej Anonimowy Przy-
jaciel. Telefon zaufania 
pod numerem 19288 lub 
89 527 00 00 jest czynny 
przez całą dobę. Treść roz-
mów stanowi tajemnicę. 
Anonimowy Przyjaciel, to 
wolontariusz niosący po-
moc ludziom będącym  
w kryzysie psychicznym. 
Korzystając z telefonu za-
ufania można dowiedzieć 
się, gdzie najlepiej szukać 
pomocy. 

�ROBERT WARAKSA 

W Olsztynku powstał punkt pomocy 
psychologicznej dla młodzieży

Seminarium "Nowe wyzwania w realizacji programów profilaktycznych z zakresu problematyki  
używania środków psychoaktywnych" (2018 r.) / fot. archiwum MOPS w Olsztynku
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Klub HDK w Elgnówku zorgani-
zował 20 marca 2021 r. pierwszą  
w tym roku akcję poboru krwi. 
Jak zwykle przybył na nią  
zespół z Regionalnego Centrum  
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Olsztynie. Wzięło w niej udział 
31 osób, a krew pobrano od 23 
krwiodawców.  

 
Cieszymy się, że jest dużo chętnych 

do ratowania ludzkiego życia, że 
młodym ludziom nie jest obojętne 
dobro innych. Radością napawa fakt, 
że młodzi zastępują „emerytowa-
nych” krwiodawców.  

W akcji uczestniczył po raz ostatni 
Pan Janusz Bałdyga (na zdjęciu), po 
osiągnięciu 65 lat krwiodawcy nie 
mogą już być czynnymi dawcami. 
Dla uczczenia jego zasług i ilości od-
danej krwi został złożony wniosek  
o uhonorowanie Pana Janusza naj-
wyższym dla krwiodawcy odznacze-
niem – Zasłużony dla Zdrowia 

Narodu. Dodatkowo z radością przy-
jęliśmy fakt, że wraz z żoną chcą 
dalej być aktywnymi i wspierającymi 
członkami naszego klubu.  

Niestety, nie omijają nas i złe 
chwile. W grudniu pożegnaliśmy 
Pana Ireneusza Słupskiego - zasłużo-
nego krwiodawcę, współzałożyciela 
naszego klubu, do ostatnich dni 
członka honorowego. Nie odszedł 
bez śladu. Przekazał swojej rodzinie 
i innym ludziom tą szczytną tradycję. 
Aktywnymi krwiodawcami są dalej 
jego dzieci i wnuki, a córka Dorota  
Słupska, tak jak jej tata, jest człon-
kiem zarządu.  
 
Czas pandemii nie pozwolił nam na 
inną działalność w 2020 r. Mamy na-
dzieję, że w tym roku będziemy 
mogli zrealizować to, co zaplanowa-
liśmy: 
- dzień dziecka z Klubem HDK, 
- festyn rekreacyjno-sportowy, 
- wycieczkę, 
- szkolenia z zakresu pierwszej  
pomocy, oświaty zdrowotnej. 
 

 

Wszystkie te imprezy i szkolenia 
chcemy zorganizować nie tylko dla 
krwiodawców i ich rodzin, ale dla 
całej lokalnej społeczności. Chcemy, 
w porozumieniu z Zarządem Rejono-
wym w Olsztynie, wyjść poza naszą 
gminę. Będzie to promocja całej idei 
honorowego krwiodawstwa i na-
szego klubu, a co za tym idzie, całej 
gminy Olsztynek. Wszystkie te dzia-
łania wymagają wsparcia i mamy  
nadzieję, że tak jak w latach poprzed-
nich, otrzymamy je od lokalnych 
przedsiębiorców i władz miasta.  

 
Najważniejszym zadaniem oczywi-
ście dalej będzie organizacja akcji 
poboru krwi. Kolejne odbywać się 
będą w czerwcu, wrześniu i grudniu. 
O dokładnych terminach będziemy 
informować i przypominać. Wszyst-
kich serdecznie zapraszamy. 
 

�PIOTR OGONOWSKI 
Tel. kontaktowy: 608 61 61 39

W ramach piątej edycji OBO, 
która odbyła się w 2020 roku, 
mieszkańcy Olsztynka mogli decy-
dować o przeznaczeniu kwoty 300 
tys. złotych. Ostatecznie do realiza-
cji w 2021 roku zostały wybrane 
dwa projekty: Czas na plażę miej-
ską i Remont widowni w Kinie 
Grunwald w Olsztynku – II etap. 
W lutym br. przeprowadziliśmy 
ankietę, w której zapytaliśmy 
mieszkańców Olsztynka, co sądzą 
o zeszłorocznej edycji oraz jakie 
zmiany proponują na przyszłość. 

 
 Piąta edycja OBO została oceniona 

przez większość ankietowanych po-
zytywnie (73%). Podobnie działania 
promocyjne i informacyjne (65%), 
choć w tym przypadku zgłoszono 
wiele zastrzeżeń. Najwięcej nega-
tywnych opinii dotyczyło tego, że  
w działaniach promocyjnych nie ma 

„nic nowego”: suchy, powtarzany 
przekaz bez autentycznego zaanga-
żowania, stare hasła, zero świeżości, 
zbyt mało nowych, ciekawych form. 
Z komentarzy wynika, że w poprzed-
nich latach było więcej reklam  
i miejsc do oddawania głosów. 

Główną przyczyną zaangażowania 
w OBO był wpływ na to, co dzieje 
się w mieście, chęć decydowania, 
dokonania zmiany, rozwój miasta.  
W drugiej kolejności wskazywano na 
wsparcie konkretnego projektu lub 
ciekawe projekty. Do zaangażowa-
nia motywowali również bliscy lub  
znajomi oraz efekty OBO z poprzed-
nich lat. 
69% respondentów uważa, że pula 
środków w OBO powinna zostać 
zwiększona. Po 62% ankietowanych 
uważa, że należy wyodrębnić bu-
dżety osiedlowe i kategorię małych 
projektów. W komentarzach zwró-

cono uwagę, że ostatecznie zależy to 
od tego czy pula środków zostanie 
zwiększona. W przypadku budżetów 
osiedlowych problemem jest także 
podział miasta na osiedla. Są takie, 
które obejmują różne części miasta 
(np. osiedle nr 4 obejmujące ul. Sło-
neczną, Jemiołowską i Poranną) oraz 
takie, na których gmina nie ma swo-
ich terenów (osiedle bloków przy 
Daszyńskiego i Kolejowej). 
52% ankietowanych uważa, że nabór 
projektów do OBO nie powinien zos-
tać wydłużony. Z opinii ankietowa-
nych wynika, że 3 tygodnie to 
wystarczająco dużo czasu na przygo-
towanie i złożenie projektu. 62%  
respondentów sądzi, że czas na gło-
sowanie należy wydłużyć. 82% an-
kietowanych nie popiera pomysłu, 
aby głosowanie odbywało się wy-
łącznie elektronicznie. Co więcej, 
47% pytanych popiera stworzenie 
większej liczby punktów do głoso-
wania tradycyjnego. Zgłoszono na-
wet inicjatywę zlokalizowania takich 
punktów na świeżym powietrzu, np. 
w pobliżu ratusza lub podczas lokal-
nych wydarzeń. 
72% biorących udział w ankiecie 
uważa, że powinny odbywać się 
spotkania autorów projektów  
z mieszkańcami. Z opinii ankietowa-
nych wynika, że nie trzeba tego na-
rzucać w jakiś specjalny sposób. 
Każdy może skuteczniej i lepiej  
promować OBO. Należy także roz-
ważyć umożliwienie autorom projek-
tów promocję ich pomysłów na 

oficjalnych stronach OBO i Olsz-
tynka. Zdania były bardziej podzie-
lone w przypadku organizowania 
szkoleń dla autorów projektów. 43% 
ankietowanych popiera taką inicja-
tywę, choć z komentarzy wynika, że 
wcześniej odbywały się już takie 
szkolenia i nie cieszyły się one 
dużym zainteresowaniem.  
48% ankietowanych uważa, że lo-
kalne instytucje powinny być bar-
dziej zaangażowane w promowanie 
idei OBO.  33% jest innego zdania. 
W komentarzach zwracano uwagę, 
że lokalne instytucje są wystarcza-
jąco zaangażowane, inne mówiły  
o tym, że powinny się bardziej zaan-
gażować, ale pod warunkiem, że nie 
zgłaszają własnego projektu. Po-
nadto zasugerowano, że instytucje 
mogłyby promować OBO na swoich 
stronach internetowych oraz podczas 
organizowanych przez siebie inicja-
tyw i wydarzeń.  

Z całym podsumowaniem można 
zapoznać się na stronie internetowej 
https://obo.olsztynek.pl/  

Raport został przekazany członkom 
Zespołu Koordynującego OBO, bur-
mistrzowi Olsztynka i radnym Rady 
Miejskiej w Olsztynku. Po jego prze-
analizowaniu zostaną podjęte de-
cyzje dotyczące ewentualnych zmian 
w OBO. 

�ROBERT WARAKSA 
r.waraksa@olsztynek.pl

OLSZTYNECKI BUDŻET OBYWATELSKI PODSUMOWANY

Wieści z Klubu Honorowych Dawców Krwi z Elgnówka

fot. Klub HDK w Elgnówku
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Na katolickiej Warmii czas przy-
gotowania do świąt rozpoczynały  
się w tak zwaną suchą środę, 
oznaczającą pierwszy dzień Wiel-
kiego Postu. Jeszcze w drugiej 
połowie XX wieku praktykowany 
był w tym dniu zwyczaj uroczystego 
wynoszenia patelni do lasu lub wie-
szania jej w kominie. W czasie postu 
spożywano mniejsze ilości jedzenia 
oraz rezygnowano z produktów 
mięsnych i tłuszczu. Śniadanie 
składało się często z muzy - zupy 
mlecznej, kapusty z burym grochem 
oraz chleba razowego z olejem  
siemiennym. Cały okres postny 
charakteryzował się zwiększoną 
konsumpcją ryb - zwłaszcza śledzi. 
Spożywano również płotki, okonie 
oraz droższe: liny, szczupaki i duże 
leszcze. Należy przypomnieć, że na  
protestanckich Mazurach nie istniał 
nakaz postny, dlatego czas ten nie 
wyróżniał się odmiennymi prakty-
kami.  

 
Ważną rolę w okresie przed-
świątecznym pełniła Niedziela  
Palmowa celebrowana dla upa-
miętnienia wjazdu Jezusa do Jero-
zolimy. W kościołach na Warmii 
odbywało się tego dnia święcenie 
palm wielkanocnych. Wiązało się  
z nimi kilka ciekawych zwyczajów. 

Wierzono np., że połykanie 
kotek z palm może za-
pobiec bólowi gardła  

na cały rok. Kładzio- 
no je również na strychu  

i w stodole, aby zapobiec  
robactwu. W Wielki Po-
niedziałek palmy służyły 
często do obrzędowego 
smagania.  

 
Cały Wielki Tydzień 

naznaczony był wieloma 
charakterystycznymi pra-
ktykami i znaczeniem.  

W Wielką Środę, na-
zywaną na Warmii 
krzywą, istniał dawnej  

 obrzęd oblewania się 

wodą. Zakazane było tego dnia tka-
nie oraz zasiew. W Wielki Czwar-
tek, nazywany z kolei zielonym 
odbywały się targi. W przeci-
wieństwie do środy, w czwartek ko-
niecznie należało coś posadzić, gdyż 
wierzono, że posadzone tego dnia 
drzewka i warzywa będą dobrze 
plonowały. Wielki Piątek stanowił 
najważniejszy dzień na protestan-
ckich Mazurach. Celebrowano go 
poprzez uczestnictwo w nabożeń-
stwie oraz śpiewaniem w zaciszu  
domowym pieśni pasyjnych z ka-
ncjonału. W kościołach katolickich 
pełniono straż przy symbolicznym 
grobie Chrystusa. Charakterysty-
cznym elementem Wielkiej Soboty 
na Warmii był zwyczaj rozpalania 
przed kościołem ognisk, z których 
ogień zabierano później do domu. 
Zdaniem badacza Janusza Hochleit-
nera praktyki te umieścić  można  
w szerokim kontekście wierzeń 
przedchrześcijańskich, także sło-
wiańskich. Ogień ten nazywany był 
„żywym” lub „nowym”. Dla War-
miaków pełnił on funkcję ochronną. 
Z niedopalonych gałązek tarniny 
wykonywano  symboliczne krzyże, 
które zatknięte w narożnikach stodół 
miały zabezpieczać przed gryzo-
niami. Z kościoła zabierano również 
wodę święconą. Była ona podawana 
chorym, dodawana do kąpieli 
dziecka, kropiono nią również parę 
młodą.  

 
Pierwszy dzień świąt na Warmii  

i Mazurach rozpoczynano od zwy-
czaju porannego obmywania się  
w wodzie płynącej na wschód. Miało 
to leczyć choroby oraz zapewnić 
zdrowie na cały rok. Ciekawą relacja 
tego obrzędu pochodzącą z rejonu 
Mazur Wschodnich zapisała etno-
grafka Anna Szyfer: 

 
Przed słonka wschodem idzie się 

do wody, chtórna leci na wprost 
słonka i obmywa się nio. Tilko nie 
wolno nic mówić i oglądać sie. To 
kto umyje się to wodo, to będzie cały 

rok zdrowy. A jak kto w domu chory, 
to mu sie przynosi wode.  

 
Niekiedy wygłaszano przy tej 

okazji oracje: 
 
Wodo kryształowa, 
obmywasz wszelkie 
korzenie, obmyj i mnie. 
 
O godzinie piątej rano udawano się 

na Rezurekcję. Miała ona uroczysty 
przebieg, często wzbogacony po-
przez muzykę orkiestry. Po na-
bożeństwie spieszono na upragniony 
posiłek. Na śniadanie wielkanocne 
spożywano chleb z masłem, twaróg, 
jaja, kuch oraz babkę. Na obiad po-
dawano gęsty ryż podlany masłem, 
jaja oraz suszone śliwki gotowane 
w cukrze. Dopiero na kolację je-
dzono mięso, były to wędliny, szynki 
i pieczony drób. Anna Szyfer 
wspominała o wypiekaniu w tym  
okresie sasek – specjalnych ciastek 
ze słonego ciasta w kształcie ptaków. 
Niedziela spędzana była w gronie 
rodzinnym. Drugi i trzeci dzień świąt 
był czasem odwiedzin.   

 
Ważnym elementem świątecznym 

były malowane jajka. Dawnej do ich 
ozdabiania używano naturalnych 
barwników takich jak: łupiny cebuli 
(brązowy), szyszki olchy (czarny),  
świeże źdźbła żyta (zielony). Jajka 
ukrywano w ogrodzie jako nie-
spodziankę dla dzieci: 

 
W takim gniazdku sie 
chowa i mózi dzieciom, 
cob i szukałi, bo to im 
zajoncek zniósł.  
 
Zwyczaj ten zapożyczony został 

od ludności niemieckiej.   
 
Drugiego dnia świąt chodziły po 

wsi grupy ludzi nazywane wykupni-
kami z gałązkami wierzbowymi, któ-
rymi smagały napotkane osoby po 

łydkach. Na Warmii używano cza-
sem do tego gałązek wierzbowych 
poświęconych w Niedzielę Pal-
mową. Najczęściej jednak gałązki 
wierzby zrywane były na trzy tygod-
nie przed Wielkanocą i wstawiane 
do wody w ciepłym miejscu, aby się 
zazieleniły. Do smagania używa- 
no także kadyka - jałowca. Grupy 
chodzące po smaganiu śpiewały 
specjalne pieśni oraz zbierały wykup, 
wykupek w postaci jaj, ciasta, 
kiełbasy lub pieniędzy. 

Wśród  najciekawszych obrzędów 
praktykowanych w Wielki Ponie-
działek wspomnieć należy jeszcze  
o dwóch, o których informacje 
odnaleźć można między innymi  
w pracy Oskara Kolberga poświę-
conej Mazurom Pruskim: 

 
Dziewczęta naprzód niosąc przed 

sobą wierzchołek młodej sośniny, 
przystrojony różnymi  błyskotkami, 
wchodzą po kolei do domów, nucą 
stosowne piosnki i zbierają podarki. 
Potem dorośli mężczyźni z kogutkiem 
pokazują rozmaite zabawy i pozy-
skują część jakąś żywności przygo-
towanej na święta. Wieczorem łączą 
się oba te grona i następują tańce, 
biesiada.  

 
Przytoczone powyżej praktyki, 

znane również w innych regionach 
Polski, nazwane były chodzeniem  
z gaikiem-maikem i chodzeniem  
z kogutem. W Wielkopolsce mówio-
no także o chodzeniu z nowym lat-
kiem. 

 
Podsumowując opis obrzędowości 

Wielkanocnej należy podkreślić, że 
od wieków była ona ściśle związana 
kulturą ludową, mające swoje kor-
zenie w tradycji słowiańskiej oraz z 
późniejszą tradycją chrześcijańską i 
jako taka nigdy nie stanowiła ona 
monolitu.   

�KRYSTIAN IWANIUK 
Etnograf Muzeum Budownictwa  

Ludowego – Parku Etnograficznego  
w Olsztynku

TRADYCJE  
WIELKANOCNE  
na Warmii i Mazurach 
Oficjalny termin obchodów Wielkanocy ustalono  
na Soborze Nicejskim w 325 roku. Ustanowiony został  
on na podstawie dawnej tradycji żydowskiej odwołującej się 
do kalendarza lunarnego. W konsekwencji święta te zawsze 
wypadają w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni Księżyca, 
to znaczy w okresie pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. 

MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO - PARK ETNOGRAFICZNY W OLSZTYNKU

fot. MBL - Park Etnograficzny w Olsztynku 



100 lat temu mistrzynią 
kobiecego tenisa na kor-
tach Rolanda Garrosa  
w mistrzostwach Francji  
w grze pojedynczej została 
Francuzka Suzanne Len-
glen. Stała się ona pierwszą 
kobiecą światową  gwiazdą 
tenisa i sportu w ogóle.  
Nazywano ją „Boska Su-
zanne”. Obecnie to jej imię 
nosi  puchar turnieju Wiel-
kiego Szlema w Paryżu 
zdobyty przez naszą ro-
daczkę Igę Świątek. 

 
Kobiety na kortach Ro-

landa Garrosa biorą udział  
w mistrzostwach Francji  
w grze pojedynczej od 1897 
roku. Suzan Lenglen już  
w wieku 15 lat była najlep-
szą tenisistką świata na kor-
tach o twardej nawierzchni. 
Po raz pierwszy, po przerwie 
trwającej od 1914 roku,  
w lipcu 1919 roku zorgani-
zowano znowu mistrzostwa 
tenisowe Anglii w Wimble-
donie. Wówczas po raz 
pierwszy Suzan wygrała grę 
pojedynczą i rozpoczęła se-
rię sukcesów. Do 1925 roku 
zdobyła aż 15 tytułów mi-
strzowskich. 4 lipca 1920 
roku, 21-letnia gwiazda te-
nisa, jako pierwsza tenisistka 
świata wygrała w Wimble-
donie wszystkie trzy kon- 
kurencje mistrzowskie, tj.  
w grze pojedynczej pań, grze 
podwójnej pań i grze mie-
szanej. Po zwycięstwie  
w Wimbledonie gwiazda te-
nisa Lenglen wzięła udział 
w VII Olimpiadzie w An-
twerpii. 23 sierpnia 1920 r. 
rozegrała trzy spotkania fi-
nałowe w tenisie ziemnym. 
Zdobyła złote medale w grze 
pojedynczej i w mikście  
z Maxem Decugisem.  
W grze podwójnej zdobyła 
„tylko” brązowy medal. 
Oprócz zawodowych sukce-
sów była też kreatorką teni-
sowej mody. Charaktery-
styczne było to, że włosy 
przepasywała chustką har-
monizującą z pulowerem.   

Sto lat później Polka sięg-
nęła po puchar imienia Su-
zanne Lenglen. 10 paździer-

nika 2020 roku 19-letnia  
tenisistka Iga Świątek, jako 
pierwsza Polka, wygrała 
French Open czyli presti-
żowy turniej tenisowy Ro-
landa Garrosa w Paryżu. 
Została pierwszą polską 
triumfatorką turnieju tzw. 
Wielkiego Szlema i otrzy-
mała puchar imienia Su-
zanne Lenglen.  

Dzień 10.10.2020 roku (ja-
kiż ciekawy układ daty!) był 
szczególny nie tylko dla mi-

łośników tenisa, ale i dla Po-
laków interesujących się 
sportem okazjonalnie. Otóż 
w tym dniu na kortach Ro-
landa Garrosa w Paryżu 
miała grać w finałowym me-
czu mistrzostw Francji 
(French Open) Iga Świątek. 
Dla polskich kibiców spor-
towych do tego dnia symbo-
lem sukcesu był stadion pił-
karski na Wembley w Lon- 
dynie. Wtedy to nasi piłkarze 
awansowali do finałów mi-

strzostw świata. Od 10 paź-
dziernika 2020 r. doszedł 
nam nowy symbol sukcesu 
– korty Rolanda  Garrosa  
w Paryżu. To w tym dniu 
Polka, Iga Świątek, po raz 
pierwszy wygrała wielkosz-
lemowy turniej tenisowy  
o mistrzostwo Francji. Po 
Wielkiego Szlema szła jak 
burza. Nie straciła żadnego 
seta. W finałowej rozgrywce 
spotkała się z Sofią Ke- 
nin, bardziej doświadczoną  
i utytułowaną zawodniczką. 
Przerwy medyczne brane 
przez przeciwniczkę nie  
wytrąciły Igi z rytmu gry  
i nie zachwiały psychicznie. 
Wręcz przeciwnie, zacho-
wała się bardzo sportowo, 
troszcząc się o zdrowie ry-
walki. Swoją postawą nie 
tylko zyskała miłość roda-
ków, ale i szacunek publicz-
ności będącej na finałowej 
rozgrywce w Paryżu.  

Iga Świątek w 2020 roku 
zdała maturę w raszyńskim 
liceum i wygrała Wielkiego 
Szlema w Paryżu, czyli 
osiągnęła dwa życiowe suk-
cesy w tak trudnym dla 
wszystkich okresie. Iga stała 
się ulubienicą dziennikarzy 
paryskich. Wśród wielu ty-
tułów prasowych jeden, bar-
dzo miły –  „Giga Iga”. Do-
równała najlepszym. To był 
największy sukces w historii 
polskiego tenisa. Od cza- 
sów Jadwigi Jędrzejowskiej, 

która w 1939 roku była fina-
listką w grze pojedynczej  
w turnieju Rolanda Garrosa, 
żadnej polskiej tenisistce ani 
tenisiście nie udało się do-
trzeć do finału tego prestiżo-
wego turnieju. Jeżeli chodzi 
o inny turniej - w Londynie 
na Wimbledonie - to do  
finału doszły dwie Polki,  
tj. Jadwiga Jędrzejowska  
w 1937 roku i Agnieszka 
Radwańska w 2012 roku. Iga 
Świątek osiągnęła wielki 
sukces, ale sztuką będzie 
utrzymać się na szczycie,  
w czołówce. Presja będzie 
jej towarzyszyć stale. Taka 
jest cena sukcesu. 

 
23 października 2020 roku 

Iga Świątek została odzna-
czona za osiągnięcia spor-
towe Złotym Krzyżem Za-
sługi przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę. 

Natomiast kibice życzą 
polskiej tenisistce wielu suk-
cesów na różnych kortach 
świata. I tak rok 2021 Iga 
Świątek rozpoczęła swoim 
udziałem w turnieju najwięk-
szej organizacji kobiecego 
tenisa, tj. WTA w Ausralian 
Open. W Melbourne niestety 
odpadła w 1/8 finału, ale  
w Adelaidzie wygrała finał 
nie tracąc ani jednego seta. 
To był jej drugi sukces po 
tzw. Wielkim Szlemie w Pa-
ryżu z października 2020 
roku. Niespodziewanie dla 
Igi, Polacy mieszkający  
w Australii i przybyli tury-
stycznie, zgotowali swojej 
rodaczce wielki doping. Rok 
2021 będzie dla Igi Świątek 
rokiem znaczącym, rokiem 
nadającym kierunek Jej ka-
rierze sportowej. Jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo patronac-
kie, to Grupa PZU objęła 
opieką Igę Świątek. Po tur-
nieju w Australii w lutym 
2021 roku nasza wschodząca 
gwiazda plasowała się na 15 
miejscu w rankingu świato-
wych tenisistek WTA. Trzy-
mamy kciuki za Igę w kolej-
nych turniejach tenisowych 
Womens Tenis Association. 

 
   �STANISŁAWA ZIĄTEK
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PIERWSZA KOBIECA GWIAZDA 
SPORTU I JEJ NASTĘPCZYNIE

�STANISŁAWA ZIĄTEK 

O KOBIETACH NIE TYLKO 8 MARCA

Iga Świątek  fot. Carine06, licencja CC BY-SA 2.0, https://www.flickr.com  

Suzanne Lenglen  fot. Library of Congress, Prints & Photographs Division, [reproduction number, e.g., LC-B2-1234], www.flickr.com
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► Moją ulubioną książką  
jest Wielka afera w teatrze 
lalek  autorstwa Beaty Sar-
nowskiej. Ilustracje do niej 
narysował Artur Nowicki.  

Autorka stworzyła niesa-
mowitą opowieść, pełną  
napięcia, zwrotów akcji,  
różnorodności bohaterów. 
Książka opowiada o czwór-
ce dzieci, które próbują od-
naleźć zaginioną kukłę, czyli 
Królową Śniegu. Mamy   
w niej nawiązania do baśni 
H. Ch. Andersena.  

Uwielbiam tę książkę. 
Warto ją przeczytać, gdyż 
pobudza wyobraźnię i trzy-
ma czytelnika w napięciu,  
a poza tym przenosi nas do 
pięknego świata baśni duń-
skiego twórcy. 

Lena Kośnik 
 
► Moja ulubiona książka, 
to opowieść O chłopcu, 

który szukał domu. Jej 
autorką jest Irena Jurgiele-
wiczowa.  

Jest to historia o chłopcu, 
który w trakcie wojny stracił 
swoich rodziców. Błąkając 
się po kraju znalazł schro-
nienie u pani Marty. Nies-
tety, jej córki zaginęły i nikt 
nie wiedział, gdzie się 
znajdują. Piotruś z wdzię-
czności za opiekę posta-
nowił znaleźć dziewczynki. 
Pomagała mu wróżka 
zmniejszając go do rozmia-
ru pchły, a także różne 
zwierzęta, m.in. jego pies  
i kot. Po wielu przygodach 
odnalazł dziewczynki, które 
ciężko pracowały na gospo-
darstwie i odprowadził je do 
domu. Swój wzrost odzyskał 
dzięki miłości pani Marty, 
która tęskniła nie tylko za 
swoimi dziećmi, ale także za 
obcym, choć bliskim jej 
chłopcem.  

Książka ta uczy, że w życiu 
trzeba być odważnym i do-
brym człowiekiem (zarówno 
dla ludzi, jak i dla zwierząt). 
Nie wolno się poddawać  
i  trzeba walczyć o rodzinę. 
Bardzo mnie wzruszyła   
i pokazała, że można two-
rzyć bliskie więzi, nawet 
jeśli nie jesteśmy ze sobą 
spokrewnieni. 

Julia Zega 
 
► Moja ulubiona książka 
nosi tytuł Cudowny chło-
pak. Autorem tej historii jest 
R. J. Palacio.  

Jest to opowieść o chłop-
czyku, który miał na imię 
Auggie i bardzo lubił kos-
mos. Jego twarz była inna, 
dlatego uczył się w domu. 
Przyszła w końcu pora, żeby 
poszedł do szkoły. Tam go 
wyśmiewano i dręczono. 
Było mu wtedy przykro,  
a to nie była jego wina, że 
po prostu miał zdeformo-

waną buzię. Chciał udowo-
dnić, że wygląd to nie 
wszystko, że ważny jest  
charakter. Auggie był inteli-
gentny, zabawny i miał dużo 
marzeń.  

W końcu udaje się mu 
przekonać innych, że wy-
gląd nie jest najważniejszy. 
Chłopiec zdobywa przy-
jaciół i jest szczęśliwy.  

Ta książka uczy nas, że nie 
można obrażać innych, czy 
źle ich traktować z powodu 
odmienności. Każdy z nas 
jest na swój sposób inny, ale 
wszyscy jesteśmy równi.  

Ola Malik 
 
► Moją ulubioną książką,  
a właściwie książkami jest 
seria Mazurscy w podróży, 
którą napisała Agnieszka 
Stelmaszyk. Jest  to cztero-

tomowa historia o szalonej  
i wesołej rodzince, która jed-
zie na wakacje. 

 Książka jest napisana  
w formie pamiętnika z wa-
kacji jedenastoletniego 
Jędrka. Jest to historia pod-
różnicza, są w niej zdjęcia 
opisywanych krajobrazów  
i ciekawostki  o europejskich 
krajach.  

Lubię ją, dlatego że bardzo 
interesuję się podróżowa-
niem i fascynują mnie cie-
kawostki dotyczące krajów 
i miast Europy. Dzięki niej 
razem z bohaterami mogę 
zwiedzać niezwykłe zakątki 
i poznawać piękno naszego 
kontynentu.  

Emilia Michalak 
 
► Moją ulubioną książką 
jest Szósta klepka, a napisała 
ją Małgorzata Musierowicz. 

Jest to pierwsza część cyklu 
Jeżycjada, która do teraz 
rozrosła się już do 22 to-
mów. 

Cała akcja pierwszej części 
odbywa się w Poznaniu  
w 1975 roku. Główną boha-
terką jest Celestyna, która 
dorasta i przeżywa wiele 
trudnych, wesołych, cieka-
wych sytuacji i spotyka na 
swojej drodze interesujących 
ludzi.  

 Bardzo podobał mi się ten 
utwór ze względu na za-

bawny charakter. Gorąco po-
lecam ją, jak i całą serię ,,Je-
życjady”. Myślę, że spodoba 
się bardzo wielu czytelni-
kom, rozbawi ich i poprawi 
nastrój.  

Ewa Kaska 
 
► Moją ulubioną książką 
jest Tajemniczy ogród. 
Została ona napisana w XIX 
wieku przez F.H. Burnett.  

Jest to opowieść o dziew-
czynce, która ma na imię 
Mary. Była ona samolubnym 
dzieckiem lecz później się 
zmieniła. Bohaterka począ-
tkowo mieszkała w Indiach. 
Po śmierci rodziców musiała 
wyprowadzić się do Anglii 
do posiadłości swego krew-
nego.  

Poznała tam Marthę, która 
opowiedziała jej o tajem-
niczym i zaniedbanym ogro-
dzie. Mary zmieniła siebie, 
przywróciła piękno ogrodu, 
ale przede wszystkim po-
mogła scalić rodzinę swo-
jego wuja. 

Polecam przeczytać tę 
książkę, ponieważ dzieją się 
tam bardzo ciekawe rzeczy. 
Jest to też piękna historia  
o przyjaźni, miłości i o tym, 
że rodzina jest najważ-
niejsza.  

Natasza Kurzyńska 
      

Czytanie książek to fascy-
nująca zabawa, rozbudzanie 
wyobraźni, poszerzanie wie-
dzy. Tak wiele pożytecznych 
rzeczy może nam dać książ-
ka, tak dużo cennych umie-
jętności i wiadomości może- 
my poznać zagłębiając się  

w świat w niej stworzony. 
Niezwykle ważne jest, aby 
ten nawyk sięgania po 
książki i miłość do nich był 
zakorzeniony w człowieku 
od najmłodszych lat. Bo-
wiem z czytającego malu-
cha, wyrośnie wrażliwy                  

i mądry dorosły, który nie-
jednokrotnie zatopi się we 
wspaniałym świecie słowa 
pisanego. W związku z ideą 
propagowania czytelnictwa 
corocznie 2 kwietnia ob-
chodzimy Międzynarodowy 
Dzień Książki dla Dzieci.  

Z tej właśnie okazji moje 
piątoklasistki z koła redak-
cyjnego przygotowały krót-
kie recenzje swoich ulu- 
bionych utworów literac-
kich. Może któraś z propo-
zycji przypadnie Wam do 
gustu Drodzy Czytelnicy? 
Zapraszamy do lektury. 

 
� MAŁGORZATA ZAPADKAMAŁGORZATA ZAPADKA 

MŁODZI MAJĄ GŁOS

MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA - uczniowie polecają

Każda kolejna przeczytana książka zmienia nasz ogląd świata 
PAUL RICOEUR
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COŚ Z HISTORII

�BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI 

MIECZYSŁAW JACKIEWICZ

Urodził się 26 marca 1931 roku w Bokszysz-
kach, a w wieku 4 lat zamieszkał z rodzicami  
w Wilnie. W 1938 roku zmarł ojciec Mieczysława 
i zaczęły się trudne czasy, szczególnie po wybu-
chu wojny. W 1944 roku matka Marianna wyszła 
powtórnie za mąż za Antoniego Makiewicza i cała 
rodzina przeniosła się do Kiemieliszek w powie-
cie święciańskim. Tutaj doczekali końca wojny. 
W latach 1939-1944 mieszkał z matką w Wilnie, 
gdzie był świadkiem prześladowań ludności pol-
skiej i litewskiej oraz zagłady wileńskich Żydów 
z rąk hitlerowskich oprawców. Miejscem najwięk-
szych zbrodni były Ponary, miejscowość letni-
skowa, obecnie dzielnica Wilna. Tutaj, w latach 
1941-1944, zamordowano ponad 70 tysięcy ludzi, 
głównie Żydów z Wilna i okolicznych miejscowo-
ści. W masowych egzekucjach kierowanych przez 
Niemców brali udział młodzi Litwini z Sonder-
kommando nazywane przez Polaków „strzelcami 
ponarskimi”. Jednym z jego członków był Wikto-
ras Galwanauskas, późniejszy Witold Gilwiński, 
mieszkaniec Olsztynka. Jego żoną została Stani-
sława Kapciuk, wychowawczyni Domu Dziecka 
w Olsztynku, która nie miała najmniejszego poję-
cia o zbrodniczej przeszłości swojego męża.  

Po wojnie Mieczysław Jackiewicz pozostał  
w Wilnie. Miał nadzieję na normalne, spokojne 
życie. W 1950 roku podjął pracę w rosyjskiej 
szkole. Rok później został wcielony jako pobo-
rowy do Armii Radzieckiej. Odbył bardzo ciężką, 
trzyletnią służbę wojskową daleko w Azji na po-
graniczu z Afganistanem. Była to twarda szkoła 
życia oraz bolesne doświadczenia czasów stali-
nowskich. Po jej odbyciu powrócił do Wilna. Miał 
23 lata i na szczęście mógł kontynuować pracę 
jako nauczyciel. Najpierw uczył w polskiej szkole 
w Brzozówce na terenie Białorusi, później w Mic-
kunach koło Wilna. Równocześnie uczył się  
w Średniej Szkole Pedagogicznej w Trokach.  
W 1954 roku zawarł związek małżeński z Ireną 
Boczkowską, córką polskiego zawodowego ofi-
cera. W 1955 roku urodziła się córka Wiesława, 
jedyne dziecko państwa Jackiewiczów. 

W 1956 roku, w ramach tzw. drugiej repatriacji, 
pojawiła się możliwość wyjazdu do Polski. Po za-
łatwieniu mnóstwa formalności, razem z żoną, 
córką, matką i ojczymem przekroczyli granicę  
i trafili do Lublina. Po wielu perypetiach, całkiem 
przypadkowo znaleźli pracę w Olsztynku,  
w Domu Dziecka Nr 2. Mieczysław Jackiewicz 
pełnił funkcję kierownika, a jego żona była wy-
chowawczynią i dodatkowo uczyła języka rosyj-
skiego w szkole podstawowej. Zamieszkali na 
terenie Domu Dziecka w mieszkaniu służbowym. 
Jackiewicz był wybitnym kierownikiem i wspa-
niałym człowiekiem. Całkowicie poświecił się 
pracy na rzecz dzieci. Potrafił doskonale zorgani-
zować życie w Domu Dziecka. Dbał o wycho-
wanków, ale także i pracowników. Stworzył 
prawdziwie rodzinny klimat, co nie było łatwe 
mając dzieci w różnym wieku i z różnym do-
świadczeniem życiowym. 

 
Wspomnienia Mieczysława Jackiewicza 
„Moja droga do Warmii“ w zbiorze wspomnień 

pt. Drogi na Warmię i Mazury, OBN, Olsztyn 
2018 (s. 84-92) 

 
Do Olsztynka pojechałem z żoną Ireną, ze stacji 

kolejowej w Olsztynie dnia 27 maja 1958 roku  
o godzinie 14:34. Pociąg był zatłoczony, bo je-
chało sporo młodzieży szkolnej i pracowników.  
Z dworca w Olsztynku poszliśmy pieszo na  
ul. Sienkiewicza w kierunku jeziora. W Państwo-
wym Domu Dziecka  Nr 2 powitał nas kierownik 
Jerzy Skibiński. Był to wysoki mężczyzna o zanie-
dbanym wyglądzie. Przyjął nas dość sympatycznie 
i pokazał cały dom. Położenie było bardzo piękne. 
Budynek stał nad jeziorem Jemiołowskim jakieś 
500 m od miasta. Ogrodzony siatką, wokół rosły 
drzewa i sad a w nim stały ule. Wszędzie panował 
bałagan. Połączenie kolejowe bardzo dobre –  
7 pociągów na dobę do Olsztyna i 3 do Warszawy, 
w tym jeden pospieszny. Drugi raz pojechałem do 
Olsztynka w końcu czerwca 1958 roku. Poznałem 
wtedy kucharkę Szabuniową pochodzącą z po-
wiatu brasławskiego. Za to, że mąż jej był gajo-
wym to została wywieziona z dwiema córkami  
na Sybir. W 1945 roku przyjechały z Syberii  
do Olsztynka, mąż był w armii Andersa i został  
w Anglii. 

Kolejny raz przyjechałem do Olsztynka 5 lipca 
1958 roku i przejąłem protokolarnie Dom Dziecka 
od Jerzego Skibińskiego 10 lipca. Jerzy Skibiński 
urodził się na Pomorzu w 1923 roku. W Olsztynku 
mieszkał z rodziną, po przekazaniu Domu Dziecka 
wyjechał z rodziną na Pomorze. Studiował zaocz-
nie historię na UMK w Toruniu. Obronił doktorat, 

habilitację i został profesorem historii. Zamiesz-
kałem w izolatce, byłem trzynastym kierownikiem 
tego Domu Dziecka, który powstał w 1946 roku  
w budynku dawnego Hitlerjugend Haus. 

Za zgodą władz oświatowych przygotowałem 
mieszkanie dla swojej rodziny na pierwszym pięt-
rze. Składało się ono z dwóch pokoi, korytarza,  
łazienki i kuchni. Dnia 1 sierpnia 1958 roku przy-
jechała z Zofiówki w lubelskim moja rodzina: 
żona Irena, córka Wiesia, matka Marianna  
Makiewicz i dziadek Antoni Makiewicz (liczył  
w 1958 roku 74 lata). 

Irena Jackiewicz z domu Boczkowska była córką 
polskiego oficera, urodziła się w Kutnie w 1930 
roku. Jej ojciec był zawodowym oficerem od 1918 
roku w wojsku polskim, później w II Korpusie gen. 
Władysława Andersa. 

1 sierpnia 1958 roku Irena Jackiewicz przy-
wiozła całą rodzinę do Olsztynka. Przyjechali cię-
żarówką i przywieźli wszystkie swoje rzeczy  
z Zofiówki. Irena doprowadziła mieszkanie do po-
rządku. Dziadkowie otrzymali własny obszerny 
pokój, gdzie stały dwa łóżka, stół i szafka. Wiesię 
umieściła w pokoiku przegrodzonym z przedpoko-
jem. Dokupiła brakujące meble i dzięki temu wa-
runki mieszkaniowe były bardzo dobre. 

Poleciłem księgowej, by obliczyła czynsz za 
mieszkanie, ogrzewanie i prąd elektryczny.  
Według obliczeń księgowej za to służbowe miesz-
kanie musiałem płacić ok. 340 zł miesięcznie, co 
przy moich zarobkach (ok. 1000 zł miesięcznie) 
było sporym obciążeniem. 

Zacząłem wprowadzać swoje porządki i od razu 
zyskałem wrogów. Stałem się wrogiem szewca, 
krawcowej, praczki i kucharki, gdyż zakazałem im 
wykonywania odpłatnych usług dla ludzi z miasta. 
Na terenie Domu Dziecka w ogrodzie kucharka 
Szabuniowa hodowała kury i świnie, które dokar-
miała odpadkami z kuchni. Nakazałem usunięcie 
tych zwierząt mimo płaczu kucharki. Poleciłem 
kupić dwa prosiaki, których doglądał mój ojczym 
Antoni Makiewicz. Kiedy wyrosły, protokolarnie 
były zarżnięte a mięso przekazano na potrzeby 
kuchni Domu Dziecka. Później zlikwidowałem też 
i tę hodowlę aby nie było skarg na kierownika, że 
prowadzi własne interesy z ojczymem. 

Po Jerzym Skibińskim pozostało w ogrodzie 
kilka uli. Początkowo opiekował się nimi pszcze-
larz z Olsztynka o nazwisku Lisek. Nie było z tego 
żadnego pożytku a Liskowi trzeba było płacić. Po 
pewnym czasie ta mała pasieka została zlikwido-
wana. W Domu Dziecka byli różni wychowanko-
wie. Sporo było tzw. autochtonów, a właściwie 
Niemców: Dorota Quandt i jej siostra Hanna, 
Helmut Siecki, Klaus Westfal, Józek Klibengajtis, 
Litwin z Małej Litwy. W zakładzie oprócz Stani-
sławy Kapciuk i Ireny Wołodźkowej na stanowisku 
wychowawczyni zatrudniona była też moja żona 
Irena, ale ona nie lubiła tej pracy z dziećmi i jak 
tylko mogła, wymigiwała się od dyżurów.  

Starałem się wychowywać dzieci poprzez pracę 
i samoobsługę, lecz wychowawczynie bez kwalifi-

W powojennej historii Olsztynka ważną rolę w jego odbudowie i rozwoju odegrało wielu ludzi  
z różnych stron Polski, w tym przybysze, a właściwie przymusowi uciekinierzy z Wileńszczyzny. 
Wśród nich znalazł się Mieczysław Jackiewicz, wielce zasłużona postać życia kulturalnego i nau-
kowego w naszym regionie.

Mieczysław Jackiewicz Kierownik Domu 
Dziecka nr 2 w Olsztynku. Lato 1964 r.  
/ fot. archiwum Domu Dziecka w Olsztynku
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kacji pedagogicznych nie bardzo wiedziały, jak się 
do tego zabrać. Starałem się też wdrażać porzą-
dek w salach mieszkalnych i w całym zakładzie, 
co również szło niezbyt łatwo. 

Dnia 11 września 1958 roku Wiesia ukończyła 
trzy lata. Była dobrze rozwinięta, inteligentna, 
szybko się zaadaptowała do warunków Domu 
Dziecka i otoczenia. Tak się złożyło, że ona w tym 
Olsztynku dorastała i to miasto i ten dom nad  
jeziorem, jakże piękna okolica – były jej „małą  
ojczyzną”. Przy naszej posesji starsi wychowan-
kowie zbudowali małe molo, kupiliśmy łódź, która 
stała przy tym molo. Starsi wychowankowie pod 
nadzorem wychowawców mogli łodzią wypływać 
na jezioro. Ponadto niedaleko była miejska plaża, 
a nieco dalej za torami rozciągał się las pełen 
grzybów i jagód w sezonie letnim. Wychowawczy-
nie często organizowały wycieczki do lasu. 

Powoli wszedłem w rolę kierownika Domu 
Dziecka, bywałem na konferencjach, poznałem 
nauczycieli w Olsztynku, zwłaszcza pedagogów 
Szkoły Podstawowej Nr 1, gdzie kierownikiem był 
Edward Szczerski, przedwojenny nauczyciel 
gdzieś na Polesiu. Jego żona, tęga osoba, nie była 
nauczycielką z wykształcenia, ale prowadziła  
w szkole harcerstwo, chodziła ubrana w mundur 
harcerski i obcisłą spódnicę. Zapamiętałem też 
nauczyciela Witolda Jasińskiego, pochodzącego 
spod Nasielska.  

W Olsztynku działało też liceum ogólnokształ-
cące, którego dyrektorem był Jan Bondaruk, ma-
tematyk z wyższym wykształceniem. Człowiek 
spokojny, dobry organizator, lubiany przez nau-
czycieli i uczniów, bo był urodzonym pedagogiem 
i świetnym matematykiem. W liceum pracował też 
– Kalbarczyk Tadeusz, Szydłowski Wiesław, Kule-
sza Kazimierz, później pracownik SB w Olsztynie, 
Szydlik Stanisław, fizyk i jego żona Janina. Nau-
czyciele z liceum uważali się za kogoś lepszego  
i ze mną w tym 1958 roku nie kontaktowali się, 
byłem dla nich obcym „facetem” z Domu Dziecka. 

Działał tam Związek Nauczycielstwa Polskiego. 
Wówczas wszyscy nauczyciele musieli należeć do 
ZNP, więc i my z Ireną zapisaliśmy się do tej  
organizacji. Funkcję skarbnika pełniła Olga Mac-
kiewicz, przed tzw. repatriacją pracowała z mężem 
Edwardem w Świrze w powiecie święciańskim. 
Była chyba z pochodzenia Rosjanką, bo mówiła  
z wyraźnym akcentem rosyjskim. Jej mąż, nauczy-
ciel Mackiewicz, pracował w Olsztynie i codzien-
nie dojeżdżał do pracy pociągiem. Mieli oni troje 
dzieci: najstarszy był marynarzem, jedna córka 
gdzieś studiowała, przy rodzicach była młodsza. 
Przy ul. Chopina mieszkał z rodziną nauczyciel  
i prawnik Eugeniusz Protas. Był on kierownikiem 
szkoły wieczorowej. Tak prezentowało się środo-
wisko nauczycielskie Olsztynka, z którym zapo-
znałem się w pierwszym roku pracy w Domu 
Dziecka. 

Przy wigilijnym stole w Olsztynku (24.12.1958r.) 
zasiedliśmy w pięcioro: Irena, Wiesia, Mama, 
Dziadek (Makiewicz) i ja. Była choinka, którą 
ubierała Irena i Wiesia. Atmosfera była miła  
i przyjemna. Zaczęła się dla nas „mała stabiliza-
cja”. Wychowawczyni Stanisława Kapciuk zorga-
nizowała wigilię dla wychowanków, w sali 
ustawiono choinkę. 

Rok 1959 rozpoczął się dla nas normalnie, cho-
ciaż ubogo. Pobory skromne, nie starczało na 
ubrania dla Ireny i Wiesi. Musiałem opłacać 
czynsz za mieszkanie, a także dla wszystkich 
obiady w stołówce zakładowej. Okres styczeń – 
marzec minął na wytężonej pracy i trudnych de-
cyzjach. Musiałem zmienić intendentkę, zabroni-

łem kucharkom wynosić resztki jedzenia, które 
przeznaczono na dokarmianie świń hodowanych 
na potrzeby Domu Dziecka. Dbałem aby dzieci 
miały ubrania i obuwie. W maju rozpocząłem  
remont kuchni. Zdun Antoni Golędzinowski prze-
stawił kuchnię, pomieszczenie kuchenne zostało 
wymalowane. Wymalowaliśmy także stołówkę, 
przerobioną z dawnej werandy. Dom Dziecka  
w Olsztynku był moją pierwszą przystanią gdzie 
przeżyłem 13 lat.  

 
Mieczysław Jackiewicz miał wyższe aspiracje  

i będąc kierownikiem Domu Dziecka  
w Olsztynku kontynuował naukę. W 1966 roku 
ukończył rusycystykę na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Studiował również zaocznie pedagogikę.  
W 1969 roku został sekretarzem Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” oraz wykła-
dowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej  
w Olsztynie. Po pewnym czasie zamieszkał z ro-
dziną w Olsztynie i na zawsze pożegnał Olszty-
nek. Był ambitny i zdolny, lubił pracę naukową, 
ciągle podnosił swoje kwalifikacje. Przebywał na 
stażach w Moskwie, Leningradzie, Pradze, Kijo-
wie i Mińsku. Miał szerokie horyzonty intelek-
tualne i krytycznie podchodził do ustroju państw 
demokracji ludowej. W latach 80-tych XX wieku 
zaangażował się w organizowanie struktur „Soli-
darności” na wydziale humanistycznym Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, za co został 
zmuszony w okresie stanu wojennego do rezyg-
nacji z pełnionych na uczelni funkcji. Doczekał 
upadku systemu socjalistycznego i w wolnej Pol-
sce rozwinął bardzo aktywną działalność nau-
kową. W latach 1989 – 1998 wykładał na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
W 1997 roku został stażystą stypendium Jerzego 
Giedroycia w Paryżu. Habilitację uzyskał w 1994 
roku na podstawie pracy: Literatura polska na  
Litwie XVI-XX wieku. W 1999 roku otrzymał 
tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 
1998-2002 reprezentował Rzeczpospolitą Polską 
jako konsul generalny w Wilnie. Od 2002 roku był 
członkiem Polsko-Litewskiej Komisji Podręczni-
kowej oraz pracował jako koordynator Centrum 
Badań Wschodnich przy Ośrodku Badań Nauko-
wych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. 

Dorobek naukowy profesora Mieczysława  
Jackiewicza jest imponujący. Jest autorem, m.in. 
takich prac jak: Antologia poezji rosyjskiej XIX 
wieku, Literatura polska na Litwie XVI-XX 
wieku, Polskie życie kulturalne w Republice Li-
tewskiej 1919-1940, Literatura litewska w Polsce 
w XIX i XX wieku, Polacy na Litwie 1918-2000. 
Słownik biograficzny, Dzieje literatury litewskiej 
do 1917 roku, Wilno i okolice. Przewodnik. 

W ramach współpracy z Oddziałem Bydgoskim 
Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileń-
skiej przygotował szereg wydawnictw o charak-
terze encyklopedycznym poświęconych historii 
Wileńszczyzny, opublikowanych w ramach Ency-
klopedii Ziemi Wileńskiej. W latach 2004-2010 
ukazało się dziewięć tomów tej encyklopedii za-
wierających informacje o bogatym dorobku kul-
turalnym ziemi wileńskiej od XV wieku do 1945 
roku (m.in. literatura, sztuka, architektura, teatr  
i muzyka, książka i prasa, duchowieństwo i świą-
tynie, wojsko i żołnierze, nauka i uczeni). 

Profesor Mieczysław Jackiewicz został uhono-
rowany prestiżowymi nagrodami: 
• Nagroda Obojga Narodów Polsko-Litewskiego 

Zgromadzenia Międzyparlamentarnego (2004), 
• Nagroda im. Biskupa Ignacego Krasickiego za 

niezwykle bogaty naukowy, encyklopedyczny  
i literacki dorobek opisujący fenomen polskości 
ziemi wileńskiej i miasta Wilna oraz jego 
historyczne związki z dziejami regionu 
warmińsko-mazurskiego (2015), 

• Nagroda Prezydenta Olsztyna za całokształt 
pracy twórczej w dziedzinie historii (2015). 

 
W powojennej historii Olsztynka nie było do tej 

pory drugiej tak wybitnej postaci o takim dorobku 
naukowym w dziedzinie nauk humanistycznych. 
Powinniśmy być dumni z faktu, że profesor Mie-
czysław Jackiewicz, który 26 marca obchodził  
90 rocznicę urodzin, zaczynał swoją przygodę  
życiową na ziemi warmińsko-mazurskiej w na-
szym mazurskim Olsztynku.  

�BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI  
Opracowano na podstawie: 
• Drogi na Warmię i Mazury, pod red. Piotra Bojarskiego  

i Emilii Janowskiej, Olsztyn 2018. 
• https://pl.wikipedia.org 

COŚ Z HISTORII

Od lewej były wychowanek Jan Szymański z żoną i córeczką, wychowawczyni Stanisława 
Kapciuk (Gilwińska), Antoni Makiewicz, Janka Szubert, Ala i Ola Stachurskie, M. Hanowska 
i Kazimierz Stachurski. Lato 1960r. / fot. archiwum Domu Dziecka w Olsztynku
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OLSZTYNEK I OKOLICE

Ciekawy okres w historii Mielna 
przypada na okres pierwszej wojny 
światowej - "Operacja, której bez-
pośrednim rezultatem stało się  
zniszczenie wojsk gen. Samsonowa 
rozpoczęła się 26.08.1914 r. Na pół-
nocnym wschodzie w trójkącie Ze-
rbuń - Czerwonka - Lutry nadciąga-
jące z północy wojska Belowa  
i Mackensena rozbiły korpus gen. 
Błagowieszczenskiego. Nazajutrz 
27.08.1914 korpus gen. Klujewa bez 
walki wkroczył do Olsztyna, a gen. 
Francois zdobył Uzdowo. Rosyjski 
korpus gen. Martosa rozpoczął cięż-
kie boje o Mielno, ryglową pozycję 
gen. Scholza. Po bitwie u źródeł Łyny 
gen. Scholz cofnął swe lewe skrzydło, 
opierając je o Drwęcę. Niemcy zajęli 
pozycje na lewym, zachodnim brzegu 
rzeki, od jez. Mielno do Lasów Jab-
łonkowskich. Rosjanie uważali siły 
niemieckie jedynie za wojska osło-
nowe. Gen. Martos zdecydował się 
więc zaatakować okopanego za 
Drwęcą przeciwnika. Do natarcia na 
Mielno ruszyła rosyjska 6 Dywizja 
Piechoty, a 8 DP zaatakowała 
Drwęck. Wojskom rosyjskim nie 
udało się przełamać linii obrony 
wojsk niemieckich, bronionych przez 
70 Brygadę Landwehry oraz 3 Re-
zerwową Dywizję Piechoty." Cały 
tekst R. Bętkowskiego "Olsztynek - 
dni sądu" znajduje się w piśmie "DE-
BATA" 9(84)/2014. Po opisanych 
wydarzeniach z roku 1914, w okoli-
cach Mielna pozostały 4 wojenne 
cmentarze, na których pochowano 
łącznie 382 żołnierzy obu armii. Naj-
większy z nich położony jest około 
1 km od Mielna w kierunku 
Olsztynka. Rozmieszczony jest na 
planie prostokąta. Wewnątrz znajduje 
się kilka zbiorowych mogił, na któ-
rych ustawione były pierwotnie 
drewniane krzyże. Mogiły obra-
mione krawężnikiem z kostki grani-
towej. Pomnik usytuowany w po-
łudniowej części cmentarza, 
wzniesiony z kamiennych ciosów. 
Pochowanych jest tu 209 żołnierzy 
armii niemieckiej oraz 78 żołnierzy 
armii rosyjskiej. Drugi z nich, poło-
żony w dawnym parku dworskim, 
usytuowany w jego zachodniej czę-
ści, w pobliżu granicy parku z drogą 
do Tymawy. Spoczywa tu 47 żołnie-
rzy armii niemieckiej i 20 żołnierzy 
armii rosyjskiej, którzy polegli  
w walkach lub zmarli od ran  
w mieszczącym się w pałacu lazare-
cie. Dwa pozostałe leżą około 500 
m od Mielna, po południowej stronie 
szosy w kierunku Olsztynka, obok 

polnej drogi, którą są oddzielone. 
Pierwszy z nich założony na planie 
prostokąta o wymiarach 7x8 m. Mo-
giła obramiona krawężnikiem z ka-
mienia, u wezgłowia pomnik z ciosu 
kamiennego, na nim wykuty napis: 
"Unseren • in der Schlacht • bei Tan-
nenberg • am 25.8. - 28.8.1914 • ge-
fallenen Kameraden • zum ehrenden 
Gedächtnis • das Landwehr - • In-
fanterie Regiment 5" („Dla upamięt-
nienia naszych towarzyszy, którzy 
zginęli w bitwie pod Tannenbergiem 
25-28 sierpnia 1914 roku, 5 Pułk 
Piechoty Obrony Krajowej”). Pocho-
wanych jest tu we wspólnej mogile 
24 żołnierzy armii niemieckiej. Po 
drugiej stronie polnej drogi znajduje 
się cmentarz "oficerski". Założony 
także na planie prostokąta, o wymia-
rach 4,5x7 m, granice pierwotnie ob-
sadzone tujami, na narożnikach po-
sadzone dęby. Mogiła otoczona 
krawężnikiem z kamienia. Pochowa-

nych jest tu we wspólnej mogile  
4 żołnierzy (oficerów) armii nie-
mieckiej. Wszystkie cmentarze ob-
jęto troskliwą opieką Gminy Grun-
wald, są zadbane i odrestaurowane. 
Jedynie cmentarz w parku dworskim 
jest zniszczony, a układ zatarty. Przy 
każdym cmentarzu stoją nowe tab-
lice informacyjne. W Mielnie, na pa-
miątkę wydarzeń z sierpnia 1914 
roku, wystawiono także okazały po-
mnik wojenny, po którym dzisiaj  
nie pozostał już najmniejszy ślad.  
Według starego planu Mielna stał on 
w pobliżu dzisiejszego mola nad je-
ziorem Mielno. 

W wersalskim traktacie pokojo-
wym (po zakończeniu I wojny świa-
towej) z dnia 28 czerwca 1919 roku 
pojawił się zapis o konieczności 
przeprowadzenia na obszarze Warmii 
i Mazur plebiscytu, który miał zde-
cydować o przyłączeniu tych ziem 
do nowo powstałego państwa pol-
skiego lub o pozostawieniu ich  
w granicach Prus Wschodnich. 
Zgodnie z przyjętą w traktacie wer-
salskim zasadą tworzenia państw na-
rodowych, obszar ten powinien był 
znaleźć się w Polsce. Traktat nie 
przyznawał jednak Polsce żądanych 
obszarów, pozostawiając decyzję  
o ich państwowej przynależności za-
mieszkałym tam Mazurom i Warmia-
kom. Teren plebiscytu obejmował 
dwa okręgi: 
1. kwidzyński (powiaty: sztumski, 
suski, prawobrzeżną część powiatu 
malborskiego i kwidzyńskiego); 
2. olsztyński (powiaty: olsztyński  
i południową część powiatu reszel-
skiego z Biskupcem na Warmii oraz 
powiaty mazurskie – ostródzki, ni-
dzicki, szczycieński, piski, mrągow-
ski, ełcki, giżycki w rejencji olsztyń-
skiej, a także powiat olecki w rejencji 

gołdapskiej). Wyniki plebiscytu były 
dla Polski druzgocącą klęską.  
W okręgu olsztyńskim za Niemcami 
opowiedziało się 363 209 osób, za 
Polską – 7 980 (W powiecie ostródz-
kim na 47482 głosujących 1043 
osoby opowiedziały się za Polską.), 
w okręgu kwidzyńskim za Niemcami 
96 894, za Polską – 7 947. W obu 
okręgach za Polską głosowało tylko 
3,4% uprawnionych! Po wygranym 
przez Niemców plebiscycie w każ-
dej, nawet najmniejszej wsi, sta-
wiano na pamiątkę tego wydarzenia 
pomniki i obeliski - tzw. Pomniki 
Plebiscytowe - Abstimmung Den-
kmal lub Abstimmung Stein. Taki pa-
miątkowy kamień stał także w Miel-
nie na niewielkim skwerku przy 
drodze do szkoły. Dzisiaj na jego 
miejscu znajduje się jakże wymowny 
głaz z tablicą upamiętniającą 100 
rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę. 

Okolice Mielna to także burzliwy 
okres II wojny światowej. W pobliżu 
miejscowości na odcinku około  
11 km (łącznie z Jeziorem Mielno) 
znajduje się pas niemieckich pozycji 
obronnych. „Pozycja Olsztynecka” 
(niem. Hohenstein-Stellung), jako 
jedna z kilku niemieckich pozycji 
obronnych w Prusach Wschodnich, 
zbudowana w latach 1937-39 i roz-
budowana w 1944 r., miała chronić 
obszary koncentracji wojsk niemiec-
kich w przypadku konfliktu zbroj-
nego z Polską. Prace nad rozbudową 
najważniejszych strategicznie odcin-
ków, począwszy od Starych Jabło-
nek, przez Ostrowin, Rychnowo, 
Mielno do Waplewa, rozpoczęto na 
podstawie rozkazu Sztabu General-
nego. Dalsza rozbudowa umocnień 
następowała w pobliżu Bolejn, 
Wikna, Czarnego Pieca, Burdąga  
i Pasymia. Przebieg linii obronnej 
był wynikiem wyciągnięcia w latach 
trzydziestych XX w. wniosków do 
planów obronnych przez władze nie-
mieckie, a wypływających z wielkiej 
bitwy okresu I wojny światowej sto-
czonej pod Tannenbergiem. W okre-
sie pierwszych dwóch lat na Pozycji 
Olsztyneckiej na odcinku długości 
około 120 kilometrów, zbudowano 
118 (120 ?) dwukomorowych bun-
krów biernych (niem. Gruppenunter-
stand) - mających za zadanie ochronę 
żołnierzy oraz spełniających funkcje 
magazynów polowych oraz 11 bojo-
wych bunkrów ciężkich (pięcioko-
morowych) do prowadzenia ognia  
z dział przeciwpancernych i karabi-
nów maszynowych (niem. Pak und 

WĘDRÓWKI Z HISTORIĄ 
– Mielno, wieś nie tylko z młynów słynąca (cz. 2)

Największy z cmentarzy I w.ś. w pobliżu Mielna

Pomnik upamiętniający  
poległych żołnierzy z I w.ś.
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MG-Schartenstand). Pojedyncze 
schrony bojowe zlokalizowano  
w miejscach przecięcia pozycji 
obronnej przez szlaki komunika-
cyjne. Dziesięć z nich wzniesiono 
wyłącznie na Pozycji Olsztyneckiej 
według indywidualnie opracowa-
nego projektu. Podstawowym uzbro-
jeniem schronu bojowego był: 
– 7,92 mm ciężki karabin maszy-

nowy sMG 08 na podstawie for-
tecznej do ognia czołowego, 

– 3,7 cm armata przeciwpancerna 
Pak 35/36 do ognia czołowego, 

– 7,92 mm ciężki karabin maszy-
nowy MG 08/15 lub MG 34 w ze-
wnętrznej strzelnicy do obrony 
wejścia i zapola. 

 
Pozycja Olsztynecka została wy-

korzystana w 1939 r. dla koncentracji 
I Korpusu 3. Armii Niemieckiej, 
który uderzył na Polskę od północy 
i musiał stoczyć walkę z Wojskiem 
Polskim pod Mławą. Pomimo 
ogromu inwestycji zrealizowanych 
na Pozycji Olsztyneckiej w 1944 r., 
została ona dość łatwo przełamana 
w styczniu 1945 r. przez jednostki 
2. Frontu Białoruskiego w tym  
3. Korpusu Kawalerii Armii Czer-
wonej. Poważniejsze walki toczyły 
się nad Jeziorem Mielno. W końcu 
lat 40. Wojsko Polskie włączyło bun-
kry bierne (z lat 1938-39) do planów 
obronnych. Bunkry zostały specjal-
nie ogrodzone słupkami fortyfika-
cyjnymi i drutem kolczastym,  
zamknięto je na kłódki oraz były 
konserwowane. W końcu lat 50. woj-
sko zrezygnowało z utrzymywania 
tych obiektów. W chwili obecnej  
w pobliżu Mielna znajdziemy jeden 
schron bojowy typu Pak (oznaczenie 
Pak53) oraz 8 schronów biernych 
(oznaczenie od L37 do L45). Schron 
L44 znajdował się na terenie żwi-
rowni, obecnie już nie istnieje. Został 
zniszczony, a resztki wywiezione. 
Koncentracja różnych form budow-
nictwa fortyfikacyjnego zachowa-

nych w dość dobrym stanie do dziś, 
jest niezwykłą rzadkością na terenie 
Warmii i Mazur oraz Polski. Przy-
ciąga ona uwagę wielu historyków  
i miłośników fortyfikacji oraz sta-
nowi atrakcję turystyczną. 

Z drugą wojną światową związana 
jest także inna ciekawostka, o której 
mało kto wie. W pobliżu Mielna na 
płaskim terenie pomiędzy nieczynną 
już stacją kolejową, a drogą Pa-
włowo – Stębark znajdowało się po-
lowe lotnisko Luftwaffe. O lokaliza-
cji lotniska zadecydowała przede 
wszystkim obecność pobliskiej linii 
kolejowej (szybka dostawa paliwa, 
amunicji, części zamiennych). Lot-
nisko prawdopodobnie funkcjono-
wało przez pierwsze dwa miesiące 

wojny, a pierwsze samoloty pojawiły 
się tutaj pod koniec sierpnia 1939 
roku. W Mielnie stacjonowały  
eskadry niszczycieli 1 Floty Po-
wietrznej Luftwaffe,  które po utwo-
rzeniu dywizji 1 maja 1939 roku  
w Jüterbog-Damm (około 80 km na 
południe od Berlina) zostały przeba-
zowane do Mielna. W skład eskadry 
wchodziły na początku września 
1939 r. dwie grupy niszczycieli zło-
żone łącznie z 6 pododdziałów tak-
tycznych, tzw. Staffel (około 54-72 
samolotów). Pierwszą grupą 
(Gruppe) od maja 1939 r. dowodził 
Major Joachim-Friederich Huth, zaś 
grupą drugą, również od maja 1939 
r. Major Hellmuth Reichardt.  
Eskadry dysponowały samolotami 

Messerschmitt Bf 110 i były wyko-
rzystywane głównie do eskortowania 
bombowców, które startowały mię-
dzy innymi z lotniska w Gryźlinach. 
Pierwsze loty bojowe odbyły się już 
1 września. Z lotniska w Mielnie wy-
startowały w kierunku Warszawy 22 
Messerschmitty Bf 110, które miały 
zapewnić ochronę licznym bombow-
com z Kampfgeschwader 27 (Dy-
wizjon Bojowy nr 27). W archiwach 
niemieckich zachowała się informa-
cja z dnia 9 września 1939 r. o wy-
padku jednego z Bf 110. Tego dnia 
Messerschmitty eskortowały bom-
bowce Heinkel He 111 oraz Ju 87  
w kierunku Warszawy, a późnym po-
południem 1 eskadra zaatakowała 
lotnisko w Dęblinie, gdzie spotkała 
bardzo silną obronę przeciwlotniczą. 
Podczas lądowania w Mielnie,  
w ciemnościach rozbił się jeden  
Bf 110,doznając 40% szkód. Nie-
stety nic nie wiemy o samej infra-
strukturze lotniska: o budynkach, 
magazynach i warsztatach. Nie wia-
domo także, gdzie byli zakwatero-
wani piloci, mechanicy, pozostała 
obsługa lotniska oraz jak była to 
liczna obsada. Być może kiedyś  
w archiwach znajdziemy interesujące 
nas informacje o odległej historii lot-
niska w Mielnie.  

�ADAM NAWACKI 
 
Opracowano na podstawie: 
- R. Bętkowski "Olsztynek-dni sądu"  - 
"DEBATA" 9(84)/2014 
- W. Knercer "Cmentarze wojenne z okresu 
I wojny światowej w województwie 
olsztyńskim". 
- pl.wikipedia.org/wiki/Mielno_(woje-
wództwo_warmińsko-mazurskie) 
- www.bildarchiv-ostpreussen.de 
- www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca 
/1914/warminsko-mazurskie/mielno  
- ostpreussen.net/index.php 
- hauba.pl 
- www.lotpn.nidzica.pl 
- warmaz.pl/pozycja-olsztynecka/ 
- www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliede-
rungen/Zerstoerergeschwader/ZG1.htm 
- Technika Wojskowa Historia Numer Spe-
cjalny 6/2015 oraz 1/2016 

Messerschmitt Bf 110 - takie samoloty stacjonowały na lotnisku 
w Mielnie

Bunkier bojowy Pak 53 przy drodze do Mielna

Jestem mieszkanką Olsztynka od  
6 lat. Wiedziałam, że mam tu wspa-
niałych przyjaciół i znajomych, ale 
dopiero Covid-19 pokazał jakimi  
są wspaniałymi osobami, pełnymi  
empatii, dobroci i serdeczności. 

 
Z chwilą zachorowania moje 

dzieci oddalone stąd o 200 kilo- 
metrów chciały przyjeżdżać do 
Olsztynka z zakupami i posiłkami 
dla mnie. Gdy moje koleżanki do-
wiedziały się o tym zaraz zapropo-

nowały mi ogromną pomoc. Bo-
żenka wyprowadzała psa i robiła za-
kupy. Zosia gotowała mi wspaniałe 
warzywne zupy i robiła cudowne 
niespodzianki. Ewa zrobiła mi mik-
sturę z miodu, czosnku i imbiru, bym 
szybko wróciła do zdrowia. Nie mó-
wiąc o pysznych posiłkach. A Gra-
żynka wieczorem biegła z drugiego 
końca Olsztynka, by kupić mi leki, 
które zalecił lekarz z pogotowia.  

Jestem Wam ogromnie wdzięczna 
za wszystko, co zrobiłyście dla mnie 

by mi tylko pomóc. Wasza dobroć, 
troska, wielka pomoc i dobre słowa 
pomogły mi lepiej znieść izolację 
przez dwa tygodnie. 

Nie było chwili, by ktoś nie za-
dzwonił z pytaniem, czy czegoś mi 
nie potrzeba. Nie mówiąc o moich 
najbliższych, którzy bardzo się  
o mnie martwili. 

Dziękuję wszystkim z całego serca 
za wszystko. Nie mam słów. Są to 
wspaniałe, cudowne i przedobre ko-
biety o wielkim sercu. 

Dziękuję Paniom z rejestracji  
w Ośrodku Zdrowia w Olsztynku za 
cierpliwość, życzliwość i pomoc. 

 
Pisząc te słowa, wierzę w ludzi, bo 

empatia, życzliwość i dobroć jest  
w Was bezinteresowna. Życzę każdej 

osobie samotnej i chorej takiej 
opieki, jakiej ja zaznałam. 

Warto być dobrym człowiekiem  
i czasem rozejrzeć się, czy ktoś sa-
motny nie potrzebuje naszej pomocy. 

Za kilka miesięcy wracam w moje 
rodzinne strony, do najbliższych. Ale 
nigdy nie zapomnę Olsztynka i tych 
wspaniałych przyjaciół, znajomych 
i nieznajomych, którzy okazali mi 
moc serca i dobroci. Dla takich 
chwil się żyje i dopiero wtedy czło-
wiek odkrywa, ile jest wspaniałych 
ludzi wokół nas.  

 
Życzę dużo zdrowia wszystkim  

i niech Covid-19 omija Was wielkim 
łukiem. 

Anna Boluk 
Olsztynek, 19.03.2021 r

List do redakcji
Podziękowanie wszystkim znajomym i nieznajomym!
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Słowo „lewada”, niegdyś popularne szczególnie na 
wschodnich ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, dziś jest 
używane przez stosunkowo wąską grupę ludzi związa-
nych z jeździectwem i hydrologią. Pozostaje więc w po-
zaliterackiej przestrzeni, dalekie od swego pierwotnego 
znaczenia.  

Brzmienie wyrazu jest piękne i jednocześnie znaczące 
– potoczyście urocze, wylewnie delikatne i czyste jak 
woda, co dopiero wypłynęła ze swego źródła. Skierujmy 
więc swoją czułą wyobraźnię na niewielką polanę leśną 
w zagajniku brzozowym, w dąbrowie, lesie świerkowym 
lub sosnowym. Takie miejsca zaciszne, odosobnione, po-
kryte mchem srebrnym albo zielonym, w pobliżu krze-
wów jeżyn lub malin, są ozdobą naszych mazurskich 
lasów. 

Mazurskie polany! Mazurskie lewady! To one jesienią 
pokrywają się kobiercem liliowych wrzosów. Przypisać 
im należy nazwę wrzosowych lewad, obdarować daw-
nym rzeczownikiem, synonimem polanki leśnej. LE-
WADA przetrwała na zawsze w utworach poetyckich 
Juliusza Słowackiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Włady-
sława Broniewskiego. A „liliowa dama” – pisarka Bar-
bara Wachowicz zaszczytnie umieściła ten stary piękny 
wyraz w tytule swej książki „Malwy na lewadach”. Ze-
spoliła oba szacowne wyrazy dla odmalowania charak-
terystycznych obrazów ojczystej ziemi. 

  
Czy słowo LEWADA można ocalić od zapomnienia? 
 
„Wiele o lewadzie można by napisać! 
O wsłuchanych w jej ciszę wrzosowych krzewinkach, 
płożących się powojach, co jak nitki pajęczyny 
czule oplatają inne rośliny. 
Ustronna polana promieniuje spokojem. 
Choć liczne odgłosy leśnego rozgwaru 
do niej docierają, 
Żadnej myśli nie zakłócają.” 
 
W poezji Juliusza Słowackiego słowo „lewada” nutą 

nostalgii wybrzmiewa. Miłość do rodzinnego Krze-
mieńca, z serca okrutnie wyrwaną, oddaje. Juliuszowe 
lewady u podnóża Góry Królowej Bony zawsze konwa-
liami pachniały. Poetycka lewada Anieli z poematu  
„Beniowski” w wyobraźni poety przekształciła się  
w „szmaragdową” i „srebrną księżycem”. Prawdziwie 
romantyczna i sentymentalna! 

 
Rodzinne lewady nieutulony żal wzbudzały.  
Jemu, wiecznemu emigrantowi,  
na krótko darowane, 
w dalekiej ojczyźnie pozostać musiały. 
Siebie widzieć chciał przed matki obliczem. 
Nigdy Jej i lewad ukochanych nie żegnać 
swego serca biciem. 
Wciąż płonne nadzieje w poezję zamieniał. 
I niejedną uduchowioną strofą  
nadzieję Polakom wlewał. 
 
O swoich ukraińskich lewadach wspominał Jarosław 

Iwaszkiewicz. W niebieskim kolorze bławatków, które 
na nich rosły, widział pisarz oczy swej matki. Tamte le-
wady z lat dzieciństwa powoje rodziły – pisał w jednym 

Moja lewado! – teraz z lekkim humorem do 
niej się odniosę. 

 
- Przecież oprócz mnie, wówczas podlotka, 
to właśnie i ciebie 
liczne zastępy mrówek przemierzały. 
A one sławną w Soplicowie kokietkę 
- na szczęście – raz jeden – 
aż nazbyt pokąsały. 
Teraz, gdy jesień życia 
dosięga mnie w zaszczycie 
- mazurską lewadę niejedną –  
będę wychwalać w zachwycie. 
Oddaj lewado swych wrzosów blask 
by „szczęście pobłądzone” 
z wiersza naszej przyjaciółki poetki 
zawsze powracało do łask. 
By mogła tworzyć… tworzyć 
strofy niezliczone 
pięknem ojczystego języka przepełnione. 
Polska przyroda chyba nigdzie 
uroków swych tak szczodrze nie rozdaje 
jak naszej mazurskiej krainie. 
Tu każda leśna polana 
bliskie wrześniowe dni zapowiada. 
Łagodnymi promieniami  
wrzosowe krzewinki wybudzone, 
i mądrą natury potrzebą, 
kogoś bliskiego wypatrują – stęsknione. 
Pragnę bliskość twą – mazurska lewado –  
czuć w żywicznych zapachach świerków. 
I sosen strzelistych jak Taborskie. 
W woni dzikiej mięty 
z lubością roztartej 
w mojej dłoni  
chwilę później otwartej. 
 
I jeszcze osobista refleksja: 
W natłoku „nowomowy” i tzw. „spontanicz-

nej twórczości słownej” niech zapomniane 
słowo LEWADA oddaje swoje piękno z naj-
czystszego źródłosłowu polszczyzny. 

 
Pozdrawiam wiosennie i świątecznie 

�ALICJA CHRZANOWSKA 
 

* basztan – zakładany na terenach stepowych 
ogród warzywny 

* kawon - arbuz

z wierszy – czułe jak białe zmierzchnice, 
śródleśne polanki zaś – jasne naparstnice. 

Nad rzeką Sob leżąca tam łąka, często od-
wiedzana przez spacerowiczów, „popową 
lewadą” była nazywana. Wiadomo, popi – 
też spacerowicze – bardzo ją sobie ulubili. 
Pisarz wspomina także obfitość kwiatów  
i soczystych kawonów* w sąsiadujących  
z lewadą basztanach*. Także czarnych jeżyn  
w krzewach na owej łączce. 

Zielone mazowieckie śródleśne polany lub 
przyrzeczne łąki, okolone pochylającymi się 
wierzbami, niejeden poeta mógłby nazwać 
lewadami. Nie zrobił tego Władysław Bro-
niewski. Pozostały w jego poezji łączkami, 
łąkami, oddanymi zwierzętom na spasanie.  

Podziwiał je z wysokiego brzegu Wisły, ze 
Wzgórza Tumskiego w rodzinnym Płocku. 
A właśnie wiosną w pobliskim Radziwiu, 
Łącku i Brwilnie na łąkach płonęły słonecz-
nym kolorem kaczeńce i jaskry, nocną porą 
pachniały dziko rosnące storczyki. 

 
Słowo „lewada” umieścił w swoim utwo-

rze „Modlitwa” poeta Józef Czechowicz, 
który we wrześniu 1939 roku zginął pod-
czas bombardowania przez Niemców Lub-
lina. Jego katastroficzna wizja o „wielkim 
gromie z niebiańskich lewad, na młodość 
pól, na cichy dom” – spełniła się po tysiąc-
kroć w czasie wojny. 

 
O lewadzie wiele napisać by można… 
Osobiste lewady przypominać… 
Do mojej lewady „malinowej” 
już nie wrócę. 
Niech zostanie obrazem 
niegdyś darowanym. 
Pejzażem szczęśliwego dzieciństwa 
Jego okruchem niezapomnianym. 
W nim owa polana 
za rozległą łąką kaczeńców pełną,  
wznoszącą się ku pobliskiej brzezinie, 
tej jawnie kuszącej urokiem bezgęstwinie. 
W tym miejscu przyznać się muszę  
do braku skromności, 
jeśli w zbytniej poufałości 
w mojej lewadzie  
widziałam znaną „świątynię dumania”. 

OPLĄTANI POEZJĄ

Może czas na słowo LEWADA?
Język polski – jak każdy inny – pod wpływem zmian zachodzących w życiu społeczeństwa przekształca się; 
wiele wyrazów staje się przestarzałymi, inne wychodzą z użycia, jeszcze inne „spospolitowały się” – jak 
powiedziałaby dziś niezapomniana Stefania Grodzieńska. 

Miejski Dom Kultury w Olsztynku

Z okazji  Świąt Wielkanocnych  
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia  

zdrowia, szczęścia i radości, samych  
słonecznych dni oraz sukcesów w życiu  

prywatnym i zawodowym
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14 stycznia  
Konkurs „Dobra nuta na 

bębnach” polegał na prze-
słaniu autorskiego nagrania 
perkusyjnego. Ze zgłoszeń 
wyłoniliśmy zwycięzców: 
nagrodę publiczności zdo-
była Zosia Łukowska, a na-
grodę jury Franek Prabucki.  

 
22 stycznia 
W oczekiwaniu na pre-

miery filmowe i otwarcie 
kin na naszym faceboo-
kowym fanpage`u pojawił 
się teledysk "z kinem w tle". 
To nowy utwór  Gracjana 
Biskupskiego „GracuX”, do 
którego teledysk  został na-
grany w kinie Grunwald. 

 
31 stycznia  
Dom Kultury od blisko 30 

lat gra dla WOŚP. W tym 
roku nieco inaczej, bo wciąż 
jesteśmy zamknięci. Zbiera-
liśmy online oraz do puszki 

wolontariusza Pawła Piet-
rzaka podczas zorganizowa-
nego morsowania (morsy  
z Olsztynka i Waple- 
wa).  Perkusistki „Padaczki”  
z MDK  wybiły na bębnach 
gorący finałowy rytm 
WOŚP-u w wirtualnym  
studio w Olsztynie. Wspól-
nie zebraliśmy prawie 5 ty-
sięcy zł. 

 
2 lutego 
Dom Kultury w Olsztynku 

bierze udział w projekcie 
„Sieć na kulturę w pod-
regionie olsztyńskim”.  

W ramach projektu nasi in-
struktorzy oferują bezpłatne 
zajęcia dotyczące bezpiecz-
nego zachowania w sieci  
i projektowania graficznego 
z wykorzystaniem aplikacji 
cyfrowych. Celem projektu 
jest m.in. rozwijanie kompe-
tencji cyfrowych dzieci  
i młodzieży w wieku 10-18 

poprzez prowadzenie atrak-
cyjnych i perspektywicz-
nych zajęć.  

 
5 lutego 
Pomimo pandemii nasze 

zespoły działają i nagry-
wają. Na naszym faceboo-
kowym fanpage`u jest 
dostępny mini koncert 
grupy White HAG. To aku-
styczna wersja autorskich 
utworów zespołu. Zapra-
szamy do oglądania na na-
szej stronie FB i na youtube:  
https://www.youtube.com/w
atch?v=Q1dWEV7-0AM 

 
12 marca 
„Pochodnia”, bardzo mło-

dy jeszcze zespół (wszyscy 
uczą się w tej samej 7-ej kla-
sie) zmierzył się z trudnym 
repertuarem w VII Ogólno-
polskim Festiwalu Twórczo-
ści Jacka Kaczmarskiego 
Olsztynek 2021. Uzyskał 

wyróżnienie, a więc wrócił 
„z tarczą”. Z powodu kon-
tuzji stałej perkusistki bębny 
nagrała grająca na wszyst-
kim Weronika Widmańska. 

 
14 marca  
Rozstrzygnięty został kon-

kurs fotograficzny „Jej 
Portret”. Bezkonkurencyjne 
okazało się zdjęcie prze-
słane przez Panią Do-
brochnę Frąc, której ser- 
decznie gratulujemy! 

 
15 marca  
Trio gitarowe: Maksymi-

lian i Mikołaj Gilewicz,  
Weronika Widmańska oraz 
Duet Gitar Klasycznych 
Weronika Widmańska i Se-
bastian Kupiec reprezento-

wali  MDK w Ogólno- 
polskim Festiwalu Gitaro-
wym „Kolaż Dźwięków”  
w Morągu. Komisja konkur-
sowa była bardziej „łas-
kawa” dla duetu, przyznając 
mu III miejsce w kat. zes-
połów. Wywalczył sobie  
podium repertuarem „The 
Minor Swing” (Django 
Reinhardt) i „Patience” 
(zespół Guns N' Roses).  

 
17 marca  
Miejski  Dom Kultury po 

raz kolejny organizował 
konkurs literacki. Uczest-
nicy pisali autorskie  lime-
ryki „z zimą w tle”.  
Spośród przesłanych prac 
wyłoniliśmy laureatów:  
Violetta Panasiuk-Michalak, 
Weronika Kowalewska, 
Aleksandra Szustkiewicz, 
Rafał Hubaj, Radosław 
Szcząchor. Gratulujemy! 

  
WKRÓTCE: 
Konkurs perkusyjny „Gra-

my na byle czym, byle 
gdzie, ale… Nie byle jak!” – 
to kolejna propozycja dla  
indywidualistów oraz ca-
łych rodzin lubiących muzy-
kować z „przymrużeniem 
oka”.   Zatem zabieramy się 
do pracy i nagrywamy fil-
miki. Więcej informacji  
i regulamin na stronie 
www.olsztynek.naszdom-
kultury.pl 

KRONIKA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

Dobrochna Frąc - I m.  
w konkursie fotograficz-
nym „Jej Portret”

�KAMILA KUPIEC 

Laureaci konkursu



Strona 22 Nr 2 (268) Kwiecień 2021 r.

 

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. J. KACZMARSKIEGO 

KLASA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA - PRZEDMIOTY REALIZOWANE 

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA 
ORAZ GEOGRAFIA 

TECHNIKUM HOTELARSKO-GASTRONOMICZNE 
TECHNIK HOTELARSTWA 
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU W SZKOLE: 
 KUCHARZ 
 PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ 

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU U PRACODAWCY – 
PRACOWNIK MŁODOCIANY: 
 KLASA WIELOZAWODOWA 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 

„O mowo polska, ty ziele rodzime, 
Niechże cię przyjmę w otwarte ramiona; 

Ty będziesz kwieciem tych pół ubarwiona, 
(…) 

O mowo polska, ty czujny odzewie 
serdecznych żalów, utrwalony w śpiewie” 

Stanisław Wyspiański 
 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, 

ustanowiony przez UNESCO podczas 30. Sesji 
Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 roku, 
obchodzony jest 21 lutego. Data ta odsyła do tra-
gicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace 
w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji,  
21 lutego 1952 roku, zginęło pięciu studentów 
domagających się nadania językowi bengal-
skiemu statusu języka urzędowego. Podstawo-
wym przesłaniem Międzynarodowego Dnia  
Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości 
znaczenia języka i kultury, budowanie porozu-
mienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości 
o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tole-
rancji i dialogu. 

Dlatego też i w Zespole Szkół  nie mogło za-
braknąć wydarzeń o tym przypominających. Nau-
czycielki języka polskiego zadbały o to, by za-
ciekawić uczniów językiem polskim, ale także 

zwrócić uwagę na bogactwo naszego języka oj-
czystego. Tegoroczne obchody Międzynarodo-
wego Dnia Języka Ojczystego rozciągnęły się  
w czasie. Trwały kilkanaście dni w lutym, pod 
hasłem „Stop wulgaryzmom”. Rozmaitość wy-
darzeń dała wszystkich uczniom Zespołu Szkół  
możliwość zmierzenia się z zawiłościami języka 
polskiego, wypowiedzi w formie graficznej (pla-
katu) na temat brutalizacji języka, ubożenia go 
poprzez nadmierne uleganie wpływom języków 
obcych. Niemałe zamieszanie sprawiły interak-
tywne ćwiczenia, sprawdzające poprawność ję-
zykową i ortograficzną.  

Nie zabrakło też twórczego podejścia do litera-
tury, czyli układania fraszek „Na tytuły lektury”. 
Oto przykłady: 

"mały książę" (mała litera - celowy zabieg autorki) 
Wygląd w miłości nie ma znaczenia 
Liczy się to, co masz do powiedzenia 
To całkiem proste, widzicie sami, 
Bo kocha się sercem, a nie oczami 
 
"Lalka" 
Co to za pani się kłania 
Sukienka ledwo siedzenie zasłania 
Czy wiesz, co widzisz człowieku 
Lalkę XXI wieku 

 
W konursie poprawności językowej uczestni-

czyła cała społeczność uczniowska. Okazało się, 
że wybór pomiędzy formami, np. półtora czy pół-
torej, meczy czy meczów, to nie lada problem.  

Uczniowie mogli wysłuchać porad językowych 
autorytetów języka polskiego: prof. Jerzego Bral-
czyka, prof. Jana Miodka, ale też wykonać testy 
językowe na czytanie ze zozumieniem.  

 
A więc przyjemne z pożytecznym. To już ko-

lejne Dni Języka Polskiego w Zespole Szkół.  
W tym roku jednak w zupełnie innej przestrzeni 
– wirtualnej. Inne, lecz inspirujące do poznawania 
i szanowania języka ojczystego jako bezcennej 
wartości.  

�MAGDALENA RUDNICKA 
AGNIESZKA BARTKÓW 

DOROTA WALTER - OBRĘBSKA

Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku

Zamkowe Dni Języka Polskiego

Z ŻYCIA SZKOŁY

Plakat  
“Stop wul-

garyzmom” 
wykonany 

przez Ilonę  
Waśkiewicz  
z klasy II b  

THG

Katolicka Szkoła Podsta-
wowa w Olsztynku pragnie 
poinformować, że włączyła 
się w ogólnopolski projekt 
„Szkoła z sercem”. 
 
W ramach projektu oddajemy 
do dyspozycji naszym miesz-
kańcom pojemnik na nakrętki 
w kształcie serca. Znajduje się 
on na terenie szkoły przy ulicy 
Pionierów 7. 
Zachęcamy do wrzucania na-

krętek. Zebrane z ich sprze-
daży środki zostaną przeka-
zane na leczenie i terapię 
4-letniego Ksawerego Koko-
sza. 
Oprócz tej inicjatywy ucznio-
wie włączą się w różne działa-
nia dobroczynne oraz wo- 
lontariat. Ich celem jest kształ-
towanie postaw prospołecz-
nych wśród młodych ludzi. 
 

�ANNA WOLSKA

„Szkoła z sercem”
Katolicka SP im. św. Jana Pawła II w Olsztynku

fot. SP im. Jana Pawła II w Olsztynku



Nikogo nie trzeba prze-
konywać, o tym, że dzieci 
najwięcej i najszybciej 
uczą się poprzez działa-
nie, doświadczenia i eks-
perymenty. Tak właśnie 
otaczający świat poznają 
przedszkolaki z Waplewa 
– działając, doświadcza-
jąc i eksperymentując.  

Od kilku lat biorą udział 
w międzynarodowym pro-
jekcie czytelniczym Mały 
Miś w świecie wielkiej li-
teratury. Udział w nim daje 
najmłodszym możliwość 
poznawania najpiękniej-
szych i najbardziej cennych 
dzieł polskiej literatury. To-
warzyszy im w tym mały, 
pluszowy miś, który jest 
ich mentorem i przewodni-
kiem. Ponadto dzieci roz-

wijają kompetencje klu-
czowe w zakresie nauk 
przyrodniczych, technolo-
gii i inżynierii, a także rea-
lizują kierunki polityki 
oświatowej MEN.  

Biorąc udział w ostatnim 
projektowym module dzie-
ci stworzyły Misiowe La-
boratorium Czterech Ży- 
wiołów. Poznały wspom-
niane cztery żywioły: 

wodę, ogień, powietrze 
oraz ziemię . Do każdego  
z nich dopasowały odpo-
wiednie zjawiska i symbo-
le. Każda grupa, w towa- 
rzystwie Małego Misia, 
przeprowadziła ekspery-
menty i doświadczenia 
związane z każdym z ży-
wiołów. I tak dzieci dowie-
działy się skąd bierze się 
śnieg i sprawdziły jego 
czystość. Oglądały rośliny  
oraz przedmioty domo-
wego użytku oraz książki 
za pomocą lup.  

Sprawdzały, które przed-
mioty są lekkie, a które 
ciężkie, które z nich będą 
pływały na powierzchni 
wody, a które nie. W tym 
celu dzieci zbudowały 
łódki ze styropianu oraz 

wykonały owoce  z plaste-
liny. Oprócz tego przed-
szkolaki przygotowały 
wodę zabarwioną farbą lub 
barwnikiem spożywczym  
i włożyły do niej liście ka-
pusty pekińskiej, następnie 
przez kilka dni obserwo-
wały jak listki zmieniają 
barwę.  

Każdy wykonany eks-
peryment i doświadczenie 
zapisane zostały w Misio-
wej Księdze Eksperymen-
tów, która była efektem 
finalnym modułu. 

Mamy nadzieję, że udział 
w projekcie zachęci dzieci 
oraz ich rodziców do kon-
tynuowania czytania nie 
tylko w przedszkolu, ale 
również w domu, że od-
kryją w sobie zaintereso-
wania polską literaturą,  
a także odnajdują w sobie 
„małego odkrywcę”. 

 
�AGNIESZKA WAŚK
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 O tej porze, już od czternastu lat, 
odbywa się w Olsztynku Festiwal 
Twórczości Jacka Kaczmarskiego. 
Jego organizatorem jest I Liceum 
Ogólnokształcące im. Jacka Kacz-
marskiego wchodzące w skład Ze-
społu Szkół w Olsztynku.  

Rzeczywistość pandemiczna 
spowodowała, że artyści nie mogli 
przyjechać do naszego miasta, by 
cieszyć się niepowtarzalną atmo-
sferą konkursu piosenki. Nie ma  
w tym roku spotkań, uścisków, 
gromkich braw, mocniejszego 
bicia serca i wzruszenia, które to-
warzyszy występom na scenie. 
Nie ma wspólnego biesiadowania 
po festiwalu. A nam, organizato-
rom i uczniom, jako artystom 
przyszło mierzyć się z rzeczywis-

tością, której nie znamy i mało ją 
rozumiemy. Nie mamy doświad-
czenia w pracy na odległość. 
Wszyscy uczymy się tego nowego 
– dość dziwnego świata. 

Artyści jednak nie zawiedli. Na-
desłali utwory i prace plastyczne  
z różnych stron naszego woje-
wództwa i województw ościen-
nych. Jury obradowało dwa dni 
wyłaniając laureatów. Nie było to 
łatwe zadanie.  

Ze względu na aspekty prawne 
związane z udostępnianiem utwo-
rów szersza publiczność nie mogła 
wysłuchać piosenek Kaczmar-
skiego w wykonaniu uczniów 
szkół podstawowych i średnich. 
Zapewniam jednak, że młodzi lu-
dzie stanęli na wysokości zadania. 
Mierząc się z trudnym repertua-
rem patrona naszej szkoły, 
wszyscy, bez wyjątku, osiągnęli 
sukces. 

Dziękuję w tym miejscu wszyst-
kim wspierającym szkołę w orga-
nizowaniu tego przedsięwzięcia. 

Jestem wdzięczna szanownemu 
jury w składzie: Katarzyna Wa-
luk, Katarzyna Kropidłowska, 
Jerzy Tytz i Maciej Hacia za czas  
i ogromne zaangażowanie. Za 
emocje, którymi dzieliliście się ze 
mną w trakcie przesłuchań. 

Dziękuję Warmińsko-Mazurskie-
mu Kuratorowi Oświaty  oraz Sta-
roście Olsztyńskiemu za objęcie 
festiwalu patronatem honorowym, 
a także Radiu Olsztyn, które pat-
ronuje nam medialnie. 

W imieniu organizatora kieruję 
podziękowania do Starosty Olsz-
tyńskiego oraz sponsorów za ufun-
dowanie statuetek i nagród, które 
możemy wręczyć artystom. 

Dziękuję moim koleżankom  
i kolegom za pomoc i zaangażo-
wanie się we wszystkie, nawet  
najmniejsze przedsięwzięcia zwią-
zane z przygotowaniem festiwalu.  

Przede wszystkim jednak dzię-
kuję artystom, ich rodzicom i nau-
czycielom, bo bez ich zapału, 
energii , chęci do pracy i zamiło-
wania do sztuki, Festiwal Twór-
czości Jacka Kaczmarskiego by 
nie istniał. Dyplomy, statuetki i na-
grody uczestnikom festiwalu wy-
ślemy pocztą. 

 
I mam nadzieję… Do zobaczenia 

za rok! 
�WIOLETTA ŻMIJEWSKA 

 
Szczegółowe wyniki festiwalu 

można zobaczyć na stronie 
www.zamek.edu.pl oraz na szkol-
nym facebooku / zsolsztynek.

VII Ogólnopolski Festiwal Twórczości  
Jacka Kaczmarskiego. Edycja XIV 

I LO im. J. Kaczmarskiego w Olsztynku
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A my – uczniowie leniwi 
By was wysłuchać – niepilni 

Jednak jesteśmy cierpliwi 
Wierni rozważni i silni 

I choć nikt z was w to nie wierzy 
Jesteśmy prawi i szczerzy 

 Lecz z cnót tych już nie przed wami 
Będziemy zdawać egzamin! 

Lecz z cnót tych już nie przed wami 
Będziemy zdawać go!  

Egzamin 
J. Kaczmarski 

LAUREACI FESTIWALU  
Kategoria: Piosenka 
Szkoła podstawowa: I m. - Monika 
Bartoszak – „Lalka, czyli polski  
pozytywizm” – Szkoła Podstawowa 
im. Mariusza Zaruskiego w  Pucku; 
klasa VIII 
Szkoła średnia: I m. - Milena Świę-
cicka, akompaniament: Kacper Kasp-
rzak – fortepian – „Powrót” – Zespół 
Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego  
w Ełku; kl. I 
Kategoria: Prace plastyczne 
Szkoła podstawowa: I m. - Oliver 
Karwowski - “A mury runą” - Szkoła 
Podstawowa im. Jana Brzechwy  
w Nowej Wsi Ełckiej; kl. IV 

Szkoła średnia: I m. - Jakub Sepe-
towski - “Głos w sprawie” - o naj-
słynniejszym utworze Kaczmarskie- 
go (zdj. powyżej) - Zespół Szkół  
C. K. Norwida w Nowym Mieście 
Lubawskim; kl. III   

Misiowe Laboratorium Czterech Żywiołów
Przedszkole w Waplewie

Grupa dzieci 6 letnich podczas zajęć / fot. A. Waśk
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1 marca w Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. rotmistrza 
Witolda Pileckiego w Olsz-
tynku odbyły się obchody 
Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych.  

 
W związku z wprowadzo-

nymi obostrzeniami niemoż-
liwe było zorganizowanie 
tradycyjnej wieczornicy. 
Uczniowie, nauczyciele oraz 
przedstawiciele rodziców 
spotkali się na dziedzińcu 
szkoły, aby zapalić światełko 
pamięci i być tego wieczoru 
razem. Zaśpiewaliśmy hymn 
Polski oraz hymn naszej 
szkoły. Wysłuchaliśmy oko-
licznościowego wystąpienia 
Pani Dyrektor Beaty  
Bukowskiej oraz wiersza  
w wykonaniu Kornelii Da-
nilewicz, a także piosenki 
„Miejcie nadzieję”. Podczas 
wzruszającego spotkania 
złożone zostały kwiaty przy 
kamieniu upamiętniającym 
patrona szkoły. Zwykle, 
przed 1 marca, trwały go-
rączkowe przygotowania do 
wieczornicy, która w tym 
roku nie mogła się odbyć. 
Daliśmy więc głos tym, któ-
rzy najczęściej angażowali 
się w te niezwykłe spek-
takle. Rozmawiamy o spra-
wach naprawdę ważnych dla 
młodzieży. 

 
Kinga S.: To miał być nasz 

ostatni występ. Wielka 
szkoda, że nie będzie spek-
taklu. Ale wszystko jest  
zamknięte i miałyśmy świa-
domość, że raczej i wieczor-
nica się nie odbędzie. Co 
roku nie mogłyśmy się do-
czekać przygotowań. 

Wioletta F.: Ja też pomy-
ślałam sobie właśnie o Was, 
że brałyście udział od kilku 
lat w tym projekcie i w ostat-
nim roku, kiedy mogłyście 
zagrać jeszcze ten raz, jest 
to niemożliwe. 

Kinga J.: Szkoda nam 
było, ale wiadomo, jak jest. 
Żal nam było tej atmosfery, 
tego czasu, gdy byliśmy 
tylko dla teatru i w teatrze. 

Wioletta F.: Co Wam naj-
bardziej utkwiło w pamięci 
z poprzednich lat? 

Kornelia D.: Wcześniej 
śpiewałyśmy w chórze, 

który przygotowywał opra-
wę muzyczną przedstawień. 

Wioletta F.: To z Was 
prawdziwe weteranki. Co 
szczególnie pamiętacie  
z tych spotkań i występów? 

Kornelia D.: Ja ostatni 
dzień prób, kiedy aktorzy 
byli zdenerwowani, czy 
wszystko ładnie wyjdzie  
i potem ta ulga, gdy przed-
stawienie się udało. To było 
niesamowite przeżycie. Pa-
miętam też, że nasi koledzy 
przyszli na wieczorny wy-
stęp i że było bardzo dużo 
ludzi. Praktycznie cała sala 
wypełniona. Nawet młodsi 
uczniowie nas oglądali,  
a przecież nie musieli czyli 
sami chcieli. 

Wioletta F: Kingo, co To-
bie utkwiło w pamięci? Mia-
łaś bardzo trudną rolę. Dużo 
poezji plus dość niełatwa 
postać. Grałaś też we wcześ-
niejszych latach. Jak wspo-
minasz obchody Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych? 

Kinga S.: Grałam już  
w trzech przedstawieniach. 
Najbardziej podobało mi się 
pierwsze, ono było orygi-
nalne. Drugie było bardzo 
trudne - czytaliśmy fragmen-
ty Raportów Witolda Pilec-

kiego z Auschwitz. Do ze-
szłorocznego przedstawienia 
byłam na początku sceptycz-
nie nastawiona, bo nigdy do-
tąd nie zdarzyło mi się mó-
wić w spektaklu wierszy,  
a tym razem miałam dwa. 
Był też kontrast. Na dolnej 
scenie odgrywano wesołe 
scenki, a my na górnej mia-
łyśmy poważne role. Nawet 
mi się to podobało, chociaż 
niełatwo było się ich nau-
czyć. Moment, który najbar-
dziej mi zapadł w pamięć, 
to ten, gdy grałam na piani-
nie i tym się stresowałam. 

Wioletta F.: Na pewno 
same próby do tych przed-
stawień były dla Was też  
ciekawym doświadczeniem. 
Czy w ogóle takie przed-
sięwzięcia są w szkole po-
trzebne? 

Kinga S.: Myślę, że tak. To 
pomaga uczniom zintegro-
wać się. My traktujemy  
bardzo poważnie udział  
w takich rzeczach. Nasi ko-
ledzy w pewnym sensie też, 
chociaż wiadomo, że nie 
wszyscy - przynajmniej tak 
to czasem wygląda. Niektó-
rzy, przychodząc na przed-
stawienie, cieszą się z wol-
nej lekcji. 

Kornelia D.: Ja mogę do-
dać, że widziałam, jak  
w ubiegłych latach niektórzy 
uczniowie wzruszali się pod-
czas przedstawień, więc mu-
siały na nich wywrzeć duże 
wrażenie. Wiadomo, że le-
piej jest, jak rówieśnik prze-
każe za pomocą własnej 
kreacji aktorskiej ważne wy-
darzenia, bo wtedy łatwiej 
to przyjąć i przeżyć. Jest to 
bardzo dobry sposób na po-
budzenie do głębszej reflek-
sji. Z pewnością przeczyta-
nie w książce czy obejrzenie 
filmu w telewizji nie odnie-
sie takiego skutku i szybko 
zapomnimy poznaną treść.  

Wioletta F.: W ostatnim 
czasie w telewizji można 
było obejrzeć film doku-
mentalny „Mój tata”. Często 
postrzegamy rotmistrza Pi-
leckiego jako niedościg-
niony autorytet, ikonę walki 
o niepodległość, kogoś da-
lekiego, wzór. Tymczasem 
we wspomnianym doku-
mencie Witold Pilecki uka-
zany jest jako ciepły, kocha-
jący tata. Człowiek, który 
uczył swoje dzieci miłości 
do przyrody, uczciwości, 
prawdomówności. To są uni-
wersalne wartości. 

Kinga J.: Oglądałam ten 
film. Bardzo mi się podobał. 
Jest tam taki epizod, kiedy 
Witold Pilecki wzburzył się, 
gdy mama pani Zosi chciała 
napuścić kota na myszki 
albo kiedy ostrzegał Zosię, 
aby nie zdeptała robaczka  
w lesie. Musiał być bardzo 
wrażliwym człowiekiem. 
Zresztą pani Zofia też to 
podkreślała. 

Wioletta F.: W tym filmie 
był on nam tak bliski. Widać 
było, że bardzo kochał swoje 
dzieci, a zarazem potrafił  
w domu utrzymać dyscypli-
nę. Mając Witolda Pileckie-
go za patrona szkoły, poz-
najemy go z innej strony. 
Ludziom Żołnierze Nie-
złomni kojarzą się z walką, 
poświęceniem życia za oj-
czyznę i prawdę. Za takiego 
człowieka uważają też na-
szego patrona. A tymczasem 
rotmistrz w swoich „zasa-
dach” uczy nas mówienia 
prawdy, wymagania od sie-
bie, poświęcenia dla innych. 
Teraz to może być wolonta-
riat. Uczy szacunku dla 
przyrody. To są wartości, 
które nie przemijają. Te za-
sady wpajał swoim dzieciom 
i my dziś też staramy się je 

w sobie rozwijać. Jest z na-
mi pani Iza, która od lat  
włącza się w działalność  
artystyczną i patriotyczną  
w szkole. Jak Pani, jako ro-
dzic, postrzega je? 

Izabela D.: Dla mnie to 
jest wielka duma i coś, co 
powoduje, że głos mi drży, 
gdy mogę brać udział w ta-
kich wydarzeniach. Znam 
tych młodych ludzi od 
dziecka i kiedy stoję z boku 
obserwując dziewczyny, 
które się rozwinęły arty-
stycznie: pięknie recytują, 
śpiewają, to mam gęsią 
skórkę. Jest to niesamowite 
przeżycie. Zdaję sobie 
sprawę, że nie jest to wcale 
łatwe, aby wziąć udział  
w takim przedstawieniu. 
Trzeba przecież podjąć się 
dużego wysiłku. Najpierw są 
próby, nauka tekstu, odpo-
wiedzialność za swoje wy-
stępy. A w końcu samo wy-
stąpienie przed kolegami. 
Można czasem usłyszeć nie-
miłe słowo, komentarze,  
a mimo wszystko przyjść  
i zrobić to. Pojawia się tu 
ogromne poczucie obo-
wiązku, które ja w nich 
wszystkich doceniam. Mam 
nadzieję, że ta odwaga to 
wynik tego, co właśnie cały 
czas przekazuje młodzieży 
Witold Pilecki. Te spotkania, 
wydarzenia, spektakle mają 
ogromny sens. Może mło-
dzież nie zdaje sobie teraz 
do końca sprawy z tego, ale 
w nich to z pewnością zo-
stanie. Dziś nie, ale za kilka 
lat będą wracali wspomnie-
niami, a potem przekażą  
to swoim dzieciom. Wielki 
jest sens tych działań i cieszę 
się, że mogłam być ich czę-
ścią przez te kilka lat.  
Ci młodzi ludzie wspaniale 
integrowali się podczas  
wymienionych spotkań. To 
też z pewnością pomoże im 
w przyszłości, bo uczyli się 
nawiązywania kontaktów  
z kolegami. Za jakiś czas 
będą tego owoce. 

Wioletta F.: Pamiętam, 
jaką miałyśmy tremę, gdy 
występowałyśmy w zeszłym 
roku. A młodzież tak natu-
ralnie wchodziła w role, wy-
chodziła z garderoby i świet-
nie się tym wszystkim 
bawiła. 

Izabela D.: To prawda, 
cały ten projekt wiele ich 
nauczył. 

Wioletta F.: Dziewczyny, 
powiedzcie, czy w dzisiej-
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szych czasach takie warto-
ści, jak prawda, patriotyzm, 
uczciwość są dla Waszego 
pokolenia ważne? Czy mło-
dzież powinna dzisiaj od sie-
bie wymagać? Jak Wy to wi-
dzicie? 

Kornelia D.: Dziś wśród 
wielu młodych ludzi te 
wzorce giną. Jednak dla nas, 
dla osób, które interesują się 
głębiej naszą przeszłością, 
to jest coś takiego, że 
chcemy kontynuować te 
wzorce. Pragniemy zawsze 
kierować się prawdą, być 
uczciwymi w codziennym 
życiu. To gdzieś głęboko  
w człowieku jest i myślę, że 
wielu z nas będzie to konty-
nuować w dorosłym życiu. 
Jak kropla drąży skałę, tak 
nas kształtowały wszelkie 
działania. 

Wioletta F.: To prawda, 
Wasza klasa od samego po-
czątku brała udział w wielu 
ciekawych projektach. Już  
w klasach 1-3 organizowa-
liście "Patriotyczne śpiewa-
nie", "Kamienie pamięci". 
Potem były wyjazdy i spot-
kania z ważnymi Polakami, 
występy. To wszystko w pe-
wien sposób wpłynęło na to, 
kim jesteście teraz. Kinga,  
a jak Ty w codziennym ży-
ciu realizujesz zasady, na 
których opiera się praca wy-
chowawcza w naszej szkole, 
zasady Witolda Pileckiego? 

Kinga S.: Staram się w co-
dziennym życiu uczyć się na 
lekcji i dużo zapamiętywać. 
Szczególnie z przedmiotów, 
z których będziemy zdawać 
egzamin. Bez sensu byłoby 
oszukiwać, bo to przecież 

nic nie da, że ściągnę teraz 
podczas nauki zdalnej, a po-
tem na egzaminie marnie 
wypadnę. To musi wynikać 
z naszej odpowiedzialności. 

Kinga J.: Ja uważam, że 
jeżeli ktoś będzie teraz ścią-
gał z internetu lub innych 
źródeł, to tak naprawdę kie-
dyś wszystko wyjdzie na 
jaw. Moim zdaniem lepiej 
jest czasem otrzymać gorszą 
ocenę, ale mieć świado-
mość, że to jest to, na co na-
prawdę zapracowałam. 

Wioletta F.: Słuchając Was, 
mogę stwierdzić, że warto-
ści, jakie przekazywał Wi-
told Pilecki, są w Was żywe 
i może nie potraficie sobie 
tego do końca uświadomić, 
ale pokazujecie swoimi po-
stawami i całą tą działalno-
ścią artystyczną i wolonta-

riatem, że są one aktualne. 
Na zakończenie wróćmy 
jeszcze do tegorocznych ob-
chodów. Miały one zupełnie 
inny charakter. Wielu Wa-
szych kolegów wzięło  
w nich udział. Kiedy robi-
łam zdjęcia podczas uro-
czystości, widziałam, że 
młodzież była wzruszona. 
Nikt im nie kazał przyjść,  
a jednak właśnie najstarsi 
uczniowie szkoły stanęli na 
wysokości zadania. Byli tam 
razem, aby uczcić Żołnierzy 
Niezłomnych, a pośród nich 
naszego patrona. 

Kornelia D.: Zwykle na 
przedstawienia szliśmy po 
prostu całą klasą, w trakcie 
lekcji, a tu przyszedł, kto 
chciał. To też było niespoty-
kane, bo my tam po prostu 
chcieliśmy być. 

Wioletta F.: Dziękuję za 
rozmowę i podzielenie się 
swoimi przeżyciami związa-
nymi z upamiętnieniem  
ludzi, którzy w obronie 
prawdy i honoru oddawali 
życie. Dziękuję również za 
ukazanie, jak te wszelkie 
działania wpływają na Wa-
sze poczucie tożsamości. 
Dziękuję Pani Izie Danile-
wicz, która od 8 lat włącza 
się w różne akcje i wydarze-
nia w naszej szkole i ze-
chciała podzielić się z nami 
swoimi spostrzeżeniami. 

W rozmowie wzięły 
udział: Kornelia Danilewicz 
kl. 8a, Kinga Sawczuk kl. 
8c, Kinga Janduła kl. 8a oraz 
pani Izabela Danilewicz.  

 
Rozmowę przeprowadziła  
Wioletta Figielska-Korgul

Z wielką radością powró-
ciliśmy do szkoły po pracy 
zdalnej i długich feriach. 
Tęskniliśmy wszyscy - 
uczniowie, nauczyciele, pra-
cownicy  administracji i ob-
sługi. Sytuacja zmienia się 
jak w kalejdoskopie, ale sta-
ramy się maksymalnie wy-
korzystać każdy dzień nauki 
stacjonarnej, traktując ją jak 
prawdziwy dar! 

Uczniowie są szczęśliwi, 
że mogą się ze sobą spoty-
kać w klasie, razem działać. 
Co prawda klasy są rozrzu-
cone po całej szkole i nie 
mają ze sobą kontaktu. Jed-
nak sama świadomość, że 
jesteśmy w jednym budynku 
bardzo nas cieszy. Czasem 
pomachamy do siebie z da-
leka i na duszy robi się cie-
plutko. Podczas naszej nie-
obecności w szkole wiele się 
zmieniło. Odremontowano 
korytarze, wymieniono 
drzwi do klas. W niektórych 
oknach pojawiły się nowe 
rolety.  

Prawdziwym hitem jednak 
okazały się gry podłogowe 
na piętrze przeznaczonym 
dla najmłodszych uczniów. 
Dzięki nim dzieci w cie-

kawy i kreatywny sposób 
mogą spędzać przerwy. Na-
tomiast strategiczne i lo-
giczne myślenie rozwijają 
dzięki warcabom ufundowa-
nym przez Radę Rodziców. 
Kilkumiesięczne siedzenie 
przed komputerami staramy 
się dzieciom zrekompenso-
wać poprzez różnorodne 
formy pracy. Szczególną 
uwagę zwracamy na aktyw-
ność fizyczną, ponieważ sie-
dzący tryb życia powoduje 

u dzieci wzrost poziomu 
stresu.  Rozładowują go 
podczas zabaw na świeżym 
powietrzu  albo w dużej sali 
gimnastycznej. Ruch polep-
sza ich nastrój, przepędza 
ponure myśli, pomaga uspo-
koić emocje, rozładowuje 
napięcie i relaksuje.  

Pandemia utrudniła nam 
realizację wielu zadań wy-
chowawczych. Dlatego też 
teraz "na żywo" włączamy 
się w realizację różnych pro-

jektów i przedsięwzięć. 
Pierwszoklasiści zostali  
pasowani na czytelników 
szkolnej biblioteki. Z wielką 
przyjemnością korzystają  
z jej bogatych zasobów.  
Z okazji Dnia Babci  
i Dziadka przygotowaliśmy 
laurki i nagraliśmy filmiki, 
które seniorzy mogli obej-
rzeć na szkolnym facebooku 
lub Youtube. Na zakończe-
nie karnawału każda klasa 
bawiła się na balu kostiumo-
wym z licznymi atrakcjami. 
Z okazji tłustego czwartku 
uczniowie sami robili fa-
worki i bułki z jabłkami. 
Były przepyszne i znikały  
w mgnieniu oka. W klaso-
wym gronie świętowaliśmy 
też walentynki. Staramy się 
pokazywać dzieciom, że wy-
rażanie uczuć jest potrzebne 
i nie należy się tego wsty-
dzić.  

Włączyliśmy się również 
w realizację projektów  
i przedsięwzięć proponowa-
nych przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki. 9 lutego 
obchodziliśmy Dzień Bez-
piecznego Internetu. Celem 
akcji było inicjowanie i pro-
pagowanie działań na rzecz 
bezpiecznego dostępu dzieci 
i młodzieży do zasobów in-
ternetowych. Nasza szkoła 
od wielu lat podejmuje 
liczne inicjatywy, które mają 
służyć realizacji powy-
ższych celów. I tym razem 
nie mogło być inaczej.  
Najmłodsi uczniowie mie- 
li możliwość stworzenia 

wspólnego plakatu na ten  
temat. Sprawiło im to 
ogromną przyjemność. 

19 lutego - w rocznicę uro-
dzin Mikołaja Kopernika - 
obchodziliśmy Dzień Nauki 
Polskiej. Zainspirowani od-
kryciem wielkiego astro-
noma uczniowie klasy 1a 
wykonali własnoręcznie mo-
dele Układu Słonecznego. 
Dzięki temu mogli pogłębić 
swoją wiedzę o wszechświe-
cie. Natomiast z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Języka 
Polskiego, który świętowa-
liśmy 21 lutego, bawiliśmy 
się nim na różne sposoby. 
Jedni tworzyli "lepieje", inni 
zmagali się z łamańcami ję-
zykowymi. Najmłodsi na-
grali filmik, w którym poka-
zali, jak unikać popularnych 
błędów językowych i po-
prawnie wymawiać niektóre 
zwroty. Były też opowiada-
nia i ,,biegające dyktanda’’. 
To dowód na to, że nauka ję-
zyka ojczystego może być 
też świetną zabawą. 

Dokładamy wszelkich sta-
rań, aby pobyt dzieci  
w szkole był radosną i cie-
kawą przygodą, a nie tyl- 
ko obowiązkiem. Sytuacja 
związana z pandemią jest 
bardzo dynamiczna. Jes-
teśmy elastyczni i bez pro-
blemu przestawiamy się  
z pracy stacjonarnej na 
zdalną. Cały czas mamy na-
dzieję, że to nie potrwa 
długo i wrócimy w końcu do 
normalności. 

�HANNA KOSTRZEWA

SP nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

DZIECKO POTRAFI,  
czyli o ambitnych działaniach najmłodszych 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2

fot. Facebook / SP nr 2 im. rtm. W. Pileckiego w Olsztynku
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21 lutego obchodzimy 
Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego. Z tej 
okazji na lekcjach języka 
polskiego poznaliśmy his-
torię ustanowienia tego 
święta.  

Jego przesłaniem jest 
ochrona ojczystego języka, 
podkreślanie wartości edu-
kacji językowej, zwiększa-
nie świadomości znaczenia 
języka i kultury. Przypo-
mnieliśmy szereg słów  
i zwrotów, które sprawiają 
Polakom wiele kłopotów. 
Uczniowie klas IV-VI pre-
zentowali podczas lekcji on-

line prace plastyczne, zawie-
rające słowa z trudnością  
ortograficzną,  m. in. naprze-
ciwko, wziąć, znad, na 
pewno, naprawdę, włączać. 

Młodsi uczniowie, którzy 
mieli możliwość nauki  
w szkole, wzięli udział  
w obchodach Dnia Nauki 
Polskiej. Jako datę tego 
święta wyznaczono dzień 
urodzin Mikołaja Koper-
nika, w dowód  uznania jego 
wybitnych zasług w dziedzi-
nie astronomii. Najmłodsi 
uczniowie, zainspirowani 
dokonaniami polskich nau-
kowców, dzielnie przygoto-

wywali się do tego dnia. Za-
daniem każdej klasy było 
opracowanie eksperymen-
tów, które później zaprezen-
towali. Dzień ten na pewno 
zostanie na długo w ich  
pamięci, ponieważ poprzez 
praktyczne działania uczy-
my się najwięcej. 

 
1 marca obchodziliśmy 

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Pod-
czas lekcji historii obejrze-
liśmy przygotowane mate-
riały edukacyjne. Pozna- 
liśmy historię żołnierzy wy-
klętych. Aby upamiętnić bo-

haterów podziemia niepo-
dległościowego wykona-
liśmy plakaty, których boha-
terami byli rotmistrz Witold 
Pilecki oraz Danuta Siedzi-
kówna. 

Mimo nauki zdalnej mamy 
możliwość uczestniczenia  

w ważnych wydarzeniach 
czy świętach narodowych. 
Nowoczesne technologie 
pozwalają nam stworzyć 
„namiastkę żywych lekcji’, 
za którymi bardzo tęsknimy. 

                                                            
�UCZNIOWIE KLASY V 

Wieści z naszej szkoły
Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Waplewie

12 marca 2021 r., z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Matema-
tyki, odbył się w naszej szkole 
pierwszy Turniej Zadaniowy 
"Wszystko, co się liczy".  

Wszyscy uczniowie klas IV-VIII, 
zmierzyli się z zadaniami, z różnych 
dziedzin nauk przyrodniczych (fi-

zyki, geografii, chemii, przyrody, 
biologii), wymagających umiejętno-
ści matematycznych. Dla każdego 
oddziału przygotowano inny turniej. 
W zaciętej rywalizacji liczyła się po-
prawność odpowiedzi oraz czas. 

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! 

Wszystko się liczy!

Kolejnym działaniem podjętym 
w szkole były obchody  “Między-
narodowego Dnia Liczby Pi”.   

14 marca, podczas zajęć matema-
tyki, uczniowie klas IV-VIII przed-
stawiali ciekawostki związane z tą 
liczbą. Uczniowie oddziału: 4, 5, 7a 
i 7b mierzyli obwody i średnice 
okrągłych przedmiotów i liczyli sto-
sunek tych wielkości, otrzymując 
liczby bliskie rozwinięcia dziesięt-
nego liczby “Pi”. Uczniowie od-
działu piątego wyszukiwali wyrazy 
z „PI”: Pistacja, Piotrek, pisanka, 
pies, piłka, Pikatchu, pigwa, pie-
niądz, pizza, pilot, itp. W ramach 
pracy dla chętnych uczniowie wyko-
nali Pi w dowolnej formie: była pre-
zentacja oraz prace plastyczne. 
Uczniowie oddziałów 7 otrzymali 
do domu escape room, który koń-
czył się testem sprawdzającym za-
pamiętane wiadomości z ćwiczeń. 
W klasach VIa, VIb oraz VIII 
uczniowie przedstawiali mnóstwo 
informacji i ciekawostek, jakie wy-
szukali na temat liczy “Pi”. Wspól-
nie próbowali nauczyć się jak 
najwięcej cyfr po przecinku. Niektó-
rzy pomagali sobie wierszykami. 

Uczniowie wykazali się ogromną 
kreatywnością. Piekli ciasteczka 
układając z nich liczę „Pi”, przygo-
towywali pizzę, gdzie mierzyli jej 
długość i pole, mierzyli promień 
swojej opony od roweru, obliczając 
długość opony. Próbowali zmierzyć 
się z napisaniem jak najwięcej kolej-
nych cyfr z jakich składa się liczba 
“Pi”.  

PIęknie uczniowie, zaskakujecie 
nas coraz bardziej! 

 
�ANNA KRASOWSKA,  
KATARZYNA ROCHOŃ,  

AGNIESZKA JABŁONOWSKA

fot. Agnieszka Jabłonowska

Na początku marca dwie 
uczennice Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Waplewie, 
Basia i Lenka, otrzymały 
pierwsze mLegitymacje. Są one 
elektroniczną alternatywą dla 
tradycyjnego dokumentu.  

 
Legitymacja może być wy-
świetlana na ekranie telefonu. 
Wystarczy posiadanie odpowied-
niej aplikacji.  

Z inicjatywą wprowadzenia 
mLegitymacji w gminnych szko-
łach wyszła Młodzieżowa Rada 
Miejska. Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Waplewie jest 
kolejną placówką oświatową  
z gminy Olsztynek, która zdecy-
dowała się na wdrożenie elektro-
nicznego dokumentu. Pierwsze 
mLegitymacje trafiły jeszcze we 

wrześniu ubiegłego roku do 
uczniów Szkoły Podstawowej  
nr 1 im. Noblistów Polskich  
w Olsztynku. mLegitymacje 
otrzymało już ok. 100 uczniów. 

Okazując mLegitymację po-
twierdza się status ucznia danej 
szkoły. Dzięki temu można sko-
rzystać z ulg i zwolnień. mDoku-
ment można aktywować tylko 
wtedy, gdy szkoła ma podpisane 
odpowiednie porozumienie z Mi-
nisterstwem Cyfryzacji. Urucha-
mia się go, używając kodu QR 
oraz kodu aktywacyjnego otrzy-
manego w sekretariacie szkoły.  

Młodzieżowi radni będą zachę-
cać kolejne szkoły z gminy 
Olsztynek do włączenia się  
w projekt mLegitymacji.  

 
�SZYMON JANKOWSKI

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Waplewie

Pierwsze mLegitymacje 
trafiły do uczniów 

fot. Facebook / Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku
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Każdy człowiek od po-
czątku swego istnienia 
funkcjonuje wśród innych 
ludzi. Nie żyjemy w izola-
cji, tylko w sieci społecz-
nych powiązań. Podsta-
wowe, najważniejsze, naj- 
silniejsze i najbliższe zwią-
zki budujemy w naszych 
rodzinach. To właśnie ro-
dzice, dziadkowie, czy star-
sze rodzeństwo stanowią 
dla nas wzorce zacho- 
wań, uczą funkcjonowania  
w świecie realnym.  

Co daje nam największą 
siłę? Dobro, ciepło, miłość  
i wsparcie, które otrzymu-
jemy właśnie od rodziny. 
Pozwala nam to swobodnie 
się rozwijać, uczyć, poz-
nawać i fascynować się ota-
czającym światem.  

Rodzina to opoka, która 
wzmacnia i daje poczucie 
przynależności. Ale czy tak 
do końca znamy tę strukturę, 
do której od dziecka przy-
należymy? W przypadku 

uczniów klas I-III  Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Nob-
listów Polskich w Olsztynku 
odpowiedź na to pytanie                          
z pewnością jest twierdząca. 
Najmłodsze klasy wzięły 

bowiem udział w konkursie 
Moje korzenie. Jego celem 
było zagłębienie się w mean-
dry własnej historii rodzin-
nej oraz stworzenie drzewa 
genealogicznego w celu 
poznania bliższych i dal-
szych krewnych. Uczniowie 
z pomocą rodziców i dziad-
ków  odkrywali fascynujące 
losy rodzinne, dzieje swoich 
przodków, które były bardzo 

ciekawe, piękne ale też cza-
sami trudne czy nawet tra-
giczne. Konkurs został roz-
strzygnięty w marcu, przy- 
znano miejsca oraz wyróż-
nienia, a na bazie wspania-
łych i niezwykle  kreatyw-
nych prac powstała wy- 
stawa, która znajduje się  
w holu naszej szkoły.  

Ta cenna i ciekawa inicja-
tywa pozwoliła uczniom  
poszerzyć wiedzę o swoich 
najbliższych, lepiej zrozu-
mieć samych siebie, jak 
również rozbudzić pasje po-
szukiwania i odkrywania ta-
jemniczych i fascynujących 
kart historii rodzinnych. 
Warto bowiem mieć wiedzę 
na temat naszych korzeni, 
ludzi dzięki, którym jes-
teśmy tym kim jesteśmy, po-
nieważ ta świadomość 
wspólnoty daje nam siłę  
i poczucie bezpieczeństwa.  

 
�MAŁGORZATA ZAPADKA  

INA ZEMBRZUSKA 

SP nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku

„Moje korzenie” 
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Jak aktywnie spędzać wolny 
czas w Olsztynku? Co zrobić, aby 
zadbać o rozwój fizyczny i emo-
cjonalny rozwijając jednocześnie 
relacje rówieśnicze? Jak zachęcić 
dziecko do wyjścia z domu? Za-
pewne niejeden rodzic zadaje 
sobie to pytanie. Odpowiedź jest 
prosta: zajęcia sportowe, a do-
kładniej kickboxing. 

 
Od października 2019 roku w na-

szym mieście działa klub sportowy 
WM WARRIORS, w którym dzieci, 
młodzież i dorośli z Olsztynka  
i okolic mogą trenować i doskonalić 
swoje umiejętności w kickboxingu.  
Zawodnicy trenują pod okiem Woj-
ciecha Jarosza, który z ogromną 
pasją i zaangażowaniem przekazuje 
swoim podopiecznym zasady tej 
dyscypliny sportowej. Rozwija ich 
sprawność fizyczną, uczy panowa-
nia nad stresem. Wzmacnia w nich 
poczucie własnej wartości i pew-
ność siebie. 

Mimo krótkiego okresu działalno-
ści klub może pochwalić się dużymi 
osiągnięciami.  

Od momentu powstania zawod-
nicy zdobyli: 6 złotych, 16 srebr-
nych i 13 brązowych medali. 
Podejmowali rywalizację nie tylko 
w Polsce, ale i poza jej granicami. 

Były to między innymi:  
17.11.2019 - Puchar Ukrainy 
WAKO - Równe UA: Brąz w light 
contact – Mikołaj Młodkowski, 
uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
rtm. Witolda Pileckiego w Olsz-
tynku. 
18.09.2020 - Mistrzostwa Polski 
PZKB Lowkick – Starachowice: 
Brąz - Kasia Szaniawska, studentka 
UWM w Olsztynie, 
10.10.2020 – Mistrzostwa Polski K1 
PZKB – Ełk: Brąz - Kasia Sza-
niawska, 

12.12.2020 - Mistrzostwa Polski 
Oriental Kickboxing PZKB: Złoto – 
Kasia Szaniawska, 
12.09.2020 - European Kickboxing 
Challenge – Sulejówek: 7 Medali! 

 
W tym roku zawodnicy klubu wzięli 
udział w trzech turniejach, z których 
wrócili z niemałym dorobkiem me-
dalowym. 
22-23.01.2021 - odbyło się Grand 
Prix Polski w Kickboxingu, w któ-
rym nasi zawodnicy wywalczyli  
4 medale: Mikołaj Młodkowski brąz 

w formule point-fighting oraz złoto 
w formule kicklight; Zosia Waśk, 
uczennica Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Waplewie srebro w for-
mule light-contact; Julian Ossowski, 
uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
rtm. Witolda Pileckiego w Olsz-
tynku srebro w formule point- 
fighting. 
13.03.2021 - podczas Świętokrzy-
skiego Turnieju Kickboxingu Miko-
łaj Młodkowski wywalczył srebro, 
Jeremiasz Ossowski również srebro, 
a brąz Zosia Waśk. 
20.03.2021 w Mistrzostwach Woje-
wództwa Pomorskiego w Kickbo-
xingu Kasia Szaniawska wywal- 
czyła złoty, a Zosia Waśk srebrny 
medal. 

 
Jak powiedział trener: „Ważniej-

sze od medalu jest zdobyte do-
świadczenie”. Pragniemy, aby było 
jak najwięcej okazji do jego zdoby-
wania. Jesteśmy bardzo dumni  
z osiągnięć naszych zawodników, 
którzy zrzeszeni w Polskim 
Związku Kickboxingu, nadal tre-
nują, aby jak najczęściej stawać na 
podium i z dumą prezentować nasz 
mały Olsztynek. 

 
�AGNIESZKA WAŚK 

 WOJCIECH JAROSZ

SPORT

WM WARRIORS i ich osiągnięcia!

M. Młodkowski, K. Szaniawska, Z.Waśk, W. Jarosz podczas  
Mistrzostw Województwa Pomorskiego w Kickboxingu / fot. archiwum pryw.
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Drużyna seniorów zakoń-
czyła przygotowania do 
rundy wiosennej rozgrywek 
forBet IV Ligi. Piłkarze tre-
nowali trzy razy w tygodniu 
oraz rozgrywali mecze kon-
trolne. Sparingi zakończyły 
się wynikami: Mrągowia 
Mrągowo - Olimpia Olszty-

nek 4:1 (Sylwester Pechta), 
Olimpia Olsztynek - Pło-
mień Turznica 1:0 (Łukasz 
Duch), Czarni Rudzienice - 
Olimpia Olsztynek 3:2 (Syl-
wester Pechta), Olimpia 
Olsztynek - Polonia Pasłęk 
7:1 (Sylwester Pechta, Łu-
kasz Duch, Jan Wojcie-

chowski), Mławianka Mła-
wa - Olimpia Olsztynek 7:1, 
Pisa Barczewo - Olimpia 
Olsztynek 3:0. 

Podczas przerwy w roz-
grywkach zmieniła się nieco 
kadra drużyny. Odeszli mię-
dzy innymi tacy zawodnicy 
jak: Tomasz Berent (Jonko-
wia Jonkowo), Damian Ro-
galski (Jonkowia Jonkowo), 
Tomasz Jagielski (GKS Sta-
wiguda), Kacper Golks.  
W szeregach drużyny  
z Olsztynka pojawili się 
także nowi gracze, którzy 

pomogą Olimpii w walce  
o utrzymanie. Do klubu  
z naszego miasta dołączyli: 
Adam Malinowski (Stomil 
Olsztyn), Mark Usovich 
(FK Ostrovets - Białoruś)  
i Maciej Kiliś (GKS Stawi-
guda). 

Drugą część sezonu Olim-
pia rozpoczęła z ostatniego 
miejsca w tabeli, mając na 
koncie zaledwie osiem 
punktów zdobytych w run-
dzie jesiennej. W pierw-
szym spotkaniu ligowym, 
po wznowieniu rozgrywek, 
podopieczni trenera Micha-
ła Kraszewskiego polegli  
w Mrągowie z miejscową 
Mrągowią 2:1. Bramkę dla 

naszego zespołu w tym 
spotkaniu zdobył Łukasz 
Duch. Drugie spotkanie 
żółto-niebiescy rozegrali na 
stadionie w Olsztynku  
z drugą drużyną Stomilu 
Olsztyn. Tutaj również lep-
szy okazał się przeciwnik  
i mecz zakończył się po-
rażką Olimpii 0:2. 

Przed drużyną Olimpii 
Olsztynek do wykonania 
bardzo trudne zadanie, 
jakim jest zdobycie wystar-
czającej ilości punktów, aby 
utrzymać się w forBet IV 
lidze. Zadanie na pewno 
trudne, ale nie niemożliwe.  

 
�ARKADIUSZ OŻÓG

w Olimpii? 
Co słychać  

SPORT

Najbardziej zaangażo-
wani wolontariusze: Oli-
wia Jahnke, Wiktor Wa- 
syk, Karolina Draszek, 
Kornelia Danilewicz, Kin-
ga Janduła, Dominik Jac-
kowski, Arkadiusz Nie- 
wiadomski, Mikołaj Młod-
kowski, Julia Kowalska, 
Patryk Winiarczyk i Zbig-
niew Gajewski. Jesteśmy  
z Was Dumni! 

 
Nasze działania zostały 

zauważone i docenione.  
W ubiegłym roku zajęliśmy  
III MIEJSCE W POLSCE. 
Wśród 16 województw i 20 
lokalizacji z całej Polski  
w Fair Play Programie jako 
Drużyna Fair Play Olszty-
nek uzyskaliśmy wynik 94 
punktów w klasyfikacji 
ogólnej. Dało nam to w re-
zultacie III miejsce w ogól-
nopolskiej grywalizacji Fair 

Play Programu 2020. 
Ogromny sukces naszych 
dzieci, młodzieży i wszyst-
kich partnerów.                                                                                                                                                 

FAIR PLAY Program, to 
pogram edukacyjno-spo-
łeczny. Wykorzystuje on 
unikatową metodę football3 
oraz ideę grywalizacji (za-

dania dobroczynne, wolon-
tariackie i charytatywne), 
które w połączeniu tworzą 
proste i angażujące narzę-
dzie edukacji pozaformalnej 
dające możliwości rozwija-
nia umiejętności społecz-
nych wśród młodych wo- 
lontariuszy, będących pod-

stawową grupą docelową 
Programu. Fair Play Pro-
gram uczy i zachęca, poka-
zując jak można mobilizo- 
wać innych, współpracować 
z wieloma ważnymi dla lo-
kalnej społeczności oso-
bami, instytucjami publi- 
cznymi, takimi jak szkoła 

czy klub sportowy, po to by 
budować więzi międzyludz-
kie. Aby pokazać, że otacza-
jące ich rzeczy i sprawy są 
ważne, a napotykane pro-
blemy i wyzwania można 
pokonywać i rozwiązywać 
razem. W dużym skrócie, 
grywalizacja czyli rywaliza-
cja poprzez grę w piłkę 
nożną na zasadach wcześ-
niej ustalonych przez dru-
żyny. Ukazuje ona więcej 
szacunku do siebie i innych, 
więcej dialogu i więcej 
współpracy, więcej zaanga-
żowania w czynieniu dobra 
i więcej wspólnych działań 
oraz więcej wrażliwości na 
świat. 

Zbieramy siły  
na nowy sezon! 
 

�ZBIGNIEW SEROWIŃSKI 
Lider Drużyny Fair Play 

Olsztynek 

Nasza Fair Play Drużyna wolontariuszy otrzymała  
CERTYFIKATY WOLONTARIATU

20      20 III       15:00      MKS Mrągowia Mrągowo    2 : 1   MKS Olimpia Olsztynek  
21      27 III      15:00      MKS Olimpia Olsztynek      0 : 2   Stomil II Olsztyn SA 
22      3 IV        15:00      MKS Olimpia Olsztynek      - : -    BKS Tęcza Biskupiec  
23      10 IV      15:00      MKS Olimpia Olsztynek      - : -    MKS Zatoka Braniewo  
24      17 IV      15:30      GSZS Rybno                         - : -    MKS Olimpia Olsztynek  
25      24 IV      17:00      MKS Olimpia Olsztynek      - : -    KKS Warmia Olsztyn  
26      1 V          16:00      LKS Błękitni Pasym             - : -    MKS Olimpia Olsztynek  
27      8 V         17:00      MKS Olimpia Olsztynek      - : -    ITS Jeziorak Iława  
28      15 V       15:00      ZKS Olimpia II Elbląg         - : -    MKS Olimpia Olsztynek  
29      22 V       17:00      MKS Korsze                         - : -    MKS Olimpia Olsztynek  
30      29 V       17:00      MKS Olimpia Olsztynek      - : -    GKS Pisa Barczewo  
31      2 VI        17:30      MKS Błękitni Orneta            - : -    MKS Olimpia Olsztynek  
32      5 VI        17:00      MKS Olimpia Olsztynek      - : -    MKS Polonia  
                                                                                                  Lidzbark Warmiński 
33      12 VI      17:00      KKS Granica Kętrzyn           - : -    MKS Olimpia Olsztynek  
34      19 VI      17:00      MKS Olimpia Olsztynek      - : -    MLKS Motor Lubawa

kol.    data        godz.      spotkanie

Terminarz rozgrywek MKS Olimpii Olsztynek / wiosna / forBET IV Liga 

ht
tp

://
w

m
zp
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pl

fot. Fair Play Olsztynek



Gotując dążymy do tego, 
aby nasza praca w kuchni 
okazała się wspaniałym po-
mysłem na pyszne danie.  
Najczęściej tak jest. Kolo-
rystyka to najważniejszy 
punkt posiłku, bo przecież 
jemy też oczami. Kawałek 
mięsa na talerzu powinien 
być jedynie dodatkiem do 
kartofelków posypanych ko-
perkiem lub pietruszką, po-
midora ze szczypiorkiem, 
kalafiora zapiekanego, mar-
chewki z groszkiem, pap-
ryki czerwonej w zalewie 
octowej, sosem żurawino-
wym lub czosnkowym. Cała 
gama kolorowych dodatków 
tworzy piękny obraz, który 
jemy z zadowoleniem i sma-
kiem. Tym razem propo-
nuję: 
 

ZRAZY W SOSIE 
Składniki: 
• 8 schabowych rozbitych 

i przyprawionych  
przyprawą do mięsa 

• po 8 plasterków boczku, 
kawałków marchewki  
i ogórka kiszonego  
pokrojonych w słupki 

• 8 plasterków cebuli 
• wykałaczki (8 szt.) 
• 0,5 szklanki mąki 
• smalec 

Na mięsie układamy pla-
sterki boczku, kawałek ce-
buli, marchewkę, ogórka  
i zawijamy dokładnie spina-
jąc wykałaczką. Zrazy obta-
czamy w mące i smażymy 
na rozgrzanym smalcu na 
złoty kolor.  
Do garnka z gotującą się 
wodą wrzucamy 3 listki lau-
rowe, 6 szt. ziela angiel-
skiego, 1 kostkę rosołową, 
marchewkę i pietruszkę  
pokrojoną w plasterki i ka-
wałek selera. Wkładamy 
usmażone zrazy i gotujemy 
ok. 30 minut. Pod koniec 
gotowania dodajemy 2 łyżki 
suszonych grzybów i łyżkę 
majeranku.  
Ugotowany seler rozdrab-
niamy widelcem na miazgę 
i wkładamy do sosu. Za-
gęszczamy sos 1 łyżką mąki 
rozrobionej w 0,5 szklanki 
wody. Doprawiamy sos do 
smaku ostrą papryką, solą  
i pieprzem.  
Podajemy z ziemniakami, 
kaszą lub ryżem. Ten sam 
przepis można wykorzystać 
zamieniając mięso wiep-
rzowe na wołowe. Proszę 
pamiętać, aby przed poda-
niem zrazów usunąć wyka-
łaczki. 
 

BEFSZTYK Z MIĘSA 
WOŁOWO-WIEPRZO- 
WEGO Z CEBULKĄ: 
Składniki: 
• 30 dkg mielonego 

mięsa wołowego 
• 30 dkg mięsa mielonego 

wieprzowego 
• 1 duża cebula pokrojona 

w drobną kostkę 
• 2 łyżki musztardy  

sarepskiej 
• sól, pieprz 
• 1 jajko 

 
Dobrze wyrobione mięso  
z dodatkiem 1 cebuli i mu-
sztardy, formujemy na 
okrągłe, lekko spłaszczone 
kotlety. Obtaczamy w mą- 
ce i smażymy na smalcu.  
3 duże cebule kroimy  
w piórka i smażymy na pa-
telni na złoty kolor dopra-
wiając solą i pieprzem. Tak 
usmażone befsztyki, udeko-
rowane smażoną cebulką, 
podajemy z ziemniakami 
oraz surówką z białej ka-
pusty. 
Wiosną nie może zabraknąć 
na naszych stołach sałatek. 
Dzisiaj mam 2 propozycje.  
 

SAŁATKA I 
Składniki: 
• 1 pierś kurczaka  

pokrojona w kostkę  
i usmażona 

• 1 brokuł ugotowany  
w osolonej wodzie 

• 5 jaj ugotowanych  
na twardo 

• pomidorki koktajlowe  
- 15 szt. 

Sos czosnkowy: 
• jogurt naturalny 200 ml 
• 2 łyżki majonezu 
• 3 ząbki czosnku prze- 

ciśniętego przez praskę 
• pieprz i sól do smaku 

 
W szklanej salaterce ukła-
damy kolejno kurczaka,  
brokuł, jajka pokrojone  
w ćwiartki, dekorujemy po-
midorkami i zalewamy deli-
katnie sosem czosnkowym, 
tak aby wszystkiego nie  
zakryć. Sałatka wygląda 
wtedy bardzo ładnie. 
 

SAŁATKA II 
Składniki: 
• 1 puszka fasoli czerwonej 
• 20 dag sera żółtego 
• 20 dag szynki  

konserwowej 
• 2 świeże papryki:  

czerwona i żółta 
 
Ser, szynkę, paprykę po-
kroić w równą kostkę. 
Dodać 3 łyżki majonezu  

i wycisnąć przez praskę  
3 ząbki czosnku. Doprawić 
solą i pieprzem. 
 
Na DESER proponuję  
PLACKI TWAROGOWE 

Składniki: 
• twaróg półtłusty 25 dkg 
• mąka 2 szklanki 
• jajka 2 szt. 
• cukier puder ½ szklanki 
• cukier waniliowy 
• 1 łyżeczka octu 
• śmietana 2 łyżki (18%) 
• szczypta soli 
• 0,5 łyżeczki sody 
 

Mieszamy wszystkie skład-
niki i zagniatamy ciasto. Na-
stępnie rozwałkowujemy je 
na grubość ok. 1 cm, wykra-
jamy szklanką kółka, a kie-
liszkiem w środku małe 
pączuszki. Na rozgrzanym 
oleju układamy krążki twa-
rogowe i pieczemy na złoty 
kolor. Gotowe, wystudzone 
placuszki obsypujemy cu-
krem pudrem. 
 
Z okazji Świąt Wielkanoc-
nych życzę Państwu dużo 
zdrowia, radości i opty-
mizmu. I oczywiście słońca, 
które daje nam wszystkim 
ogromny zastrzyk energii. 

Kulinarny kącik  Ewy

�EWA WARAKSA

Wielkanoc i wiosna budzą nadzieję, że nasze codzienne życie stanie się łatwiejsze  
i przyjemniejsze. Do pełni szczęścia przydałoby się jeszcze coś pysznego na talerzu. W okresie 
wielkanocnym na stołach dominują tradycyjne potrawy takie jak żurek, pieczona biała kiełbasa, 
mazurek i jajka w najróżniejszych odsłonach. To kulinarna podstawa tych Świąt. 
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Poziomo: 
1) zwierzę na nie, 5) maniery muzyka, 9) szybszy 
od żabki, 10) najtańsza sztuka, 11) lepiej być nie 
może, 12) zagrzybienie, 13) ciche drzewo,  
14) większość w Rumunii, 15) do zawijania,  
16) bywa męczący, 18) metalowa miara,  
19) wojskowa kapela, 21) bez siodła, 23) słaby  
w brydżu, 24) bez pudła, 25) końcówka sił,  
26) jajecznica?, 27) modniś z Francji 
Pionowo: 
1) tajemnicze pomieszczenie, 2) zawsze z formą, 
3) człowiek na niskim poziomie, 4) ściana  
z pierza, 6) poprawia kuchnię, 7) wiele zniósł,  
8) w pobliżu roweru, 16) Meksyk, Gwatemala, 
Luksemburg, 17)  błyskawiczne ciastko,  
19) poeta, który miał sny, 20) lato na okrągło,  
22) z kotem na polowaniu

1

Krzyżówka nr 254

Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartkach po-
cztowych do 15 maja 2021 r. na adres redakcji. 
Spośród prawidłowych rozwiązań wylosu- 
jemy nagrodę - kartę podarunkową o wartości 
100 zł do wykorzystania w drogeriach Ros-
smann. Prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki 
nr 253 było hasło: Jaka muzyka, taka ochota, na-
grodę (kartę podarunkową) wylosowała Jadwiga 
Woźniakowska. 
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 21,  
utworzą rozwiązanie:

REKLAMA

reklama

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

Zamieść ogłoszenie,  
reklamę w biuletynie  

ALBO

18

19

20

8

NAGRODA
Karta podarunkowa 
o wartości 100 zł 
do wykorzystania w drogeriach Rossmann

21



Od marca, ze względu na trudną sy-
tuację epidemiczną w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, wpro- 
wadziliśmy ograniczenia w prowa-
dzeniu działalności biblioteki. 
Opierając się na rekomendacjach 
Biblioteki Narodowej olsztynecka 
biblioteka została zamknięta dla 
użytkowników. Udostępnianie zbio-
rów czytelnikom odbywa się wy-
łącznie po wcześniejszym uzgo- 
dnieniu terminu. W ten sposób 
zbiory są przekazywane z maksy-
malnym ograniczeniem kontaktów 
bezpośrednich oraz nie tworzą się 
kolejki przed budynkiem biblioteki.  
 
Procedura wygląda następująco: 
- czytelnik zamawia telefonicznie 
lub poprzez katalog on-line wybrane 
publikacje, 
- bibliotekarz po skompletowaniu 
zamówienia czytelnika umawia  
z nim termin odbioru na konkretną 
godzinę, 

- bibliotekarz rejestruje zbiory na 
koncie użytkownika i przygotowuje 
paczkę z zamówionymi egzempla-
rzami, 
- o umówionej godzinie czytelnik 
odbiera od bibliotekarza przygoto-
waną paczkę z zamówionymi  
egzemplarzami i zostawia ewentual-
nie zwroty. Wymiana odbywa się  
w holu biblioteki. 
 
Kontakt telefoniczny: 
pon. - wt. w godz. 8:00 – 18:00 
śr. w godz. 7:00 – 15:00 
czw. - pt. w godz. 8:00 – 18:00 
sob. - niedz.  - nieczynne 
tel. (89) 519-27-12 
 
Uwaga! Ze względu na dynamicz-
nie rozwijającą się sytuację nie jes-
teśmy w stanie przewidzieć, jak 
długo przedstawione zasady będą 
funkcjonować. Prosimy o śledzenie 
informacji na stronie internetowej 
biblioteki oraz Facebook’u. 

PROJEKTOWANIE  
GRAFICZNE 
W kwietniu zakończą się prowa-
dzone przez naszych bibliotekarzy 
zajęcia w ramach projektu „Sieć na 
kulturę w podregionie olsztyńskim”. 
Są to bezpłatne szkolenia dla dzieci 
z tematu projektowanie graficzne  
z wykorzystaniem aplikacji cyfro-
wych. Spotkania, które trwają już od 
połowy lutego, prowadzone są on-
line na platformie Teams. Łącznie  
w dwóch grupach szkolimy 13 
dzieci w wieku 10-14 lat. Dzięki 
współpracy ze Szkołą Podstawową 
nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego  

w Olsztynku są to w większości jej 
uczniowie. Podczas zajęć dzieci 
poznają, m.in. podstawowe zasady 
projektowania graficznego oraz 
przydatne do tego narzędzia online.   
Atrakcyjne i perspektywiczne zaję-
cia przyczyniają się do rozwijania - 
tak bardzo potrzebnych w dzisiej-
szych czasach - kompetencji cyfro-
wych.  
Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyj-
ne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfro-
wej”). 

�PAWEŁ ROGOWSKI
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Nie tylko lektura
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku

W Olsztynku po raz siódmy od-
będzie się Młodzieżowy Festiwal 
Filmowy Moja przestrzeń. W ra-
mach tegorocznej edycji młodzież 
będzie mogła zgłaszać filmy na 
dwa konkursy filmowe. W zależ-
ności od sytuacji epidemicznej  
w kraju, Festiwal odbędzie się sta-
cjonarnie w kinie GRUNWALD  
w Olsztynku lub online. 

 
Młodzieżowy Festiwal Filmowy 

jest organizowany w Olsztynku od 
2013 roku. Ubiegłoroczna edycja nie 
odbyła się ze względu na COVID-
19 i związane z nim obostrzenia. 
Wydarzenie ma charakter ogólno-
polski i dotychczas cieszyło się du-
żym zainteresowaniem. Festiwal jest 
przestrzenią dla młodzieży do przed-
stawienia swojego otoczenia, oso-
bistych doświadczeń i obserwacji za 
pomocą kamery czy telefonu komór-
kowego. Głównym celem wydarze-
nia jest inspirowanie młodzieży do 
twórczej aktywności filmowej. 

W ramach tegorocznego festiwalu 
odbędą się dwa konkursy filmowe. 
Na pierwszy z nich można zgłaszać 
krótkie filmy (do 10 minut), w do-
wolnej konwencji, inspirowane ota-
czającą rzeczywistością. Na drugi 
konkurs można zgłaszać spoty tele-

wizyjne (do 60 sekund) prezentujące 
zagrożenia, przed jakimi stoi młody 
człowiek. 

Wkrótce zostaną ustalone szcze-
góły i terminy dotyczące tegorocznej 
edycji festiwalu. Ogłoszenie wyni-
ków i rozdanie nagród laureatom jest 
planowane na jesień 2021 roku. Jed-
nak Organizatorzy już teraz zachę-
cają do kręcenia filmów i spotów.  

W ramach Młodzieżowego Festi-
walu Filmowego w Pracowni Fil-
moteki Szkolnej, działającej przy 
Zespole Szkół w Olsztynku odbędą 
się spotkania z twórcami, projekcje 
filmów konkursowych i pozakon-
kursowych. 

Młodzieżowy Festiwal Filmowy 
Moja Przestrzeń organizowany jest 
w ramach programu Filmoteka 

Szkolna we współpracy z Filmoteką 
Narodową – Instytutem Audiowi-
zualnym. Organizatorami Festiwalu 
są: Młodzieżowa Rada Miejska  
w Olsztynku, Miejski Dom Kultury 
w Olsztynku i Dyskusyjny Klub Fil-
mowy działający przy Zespole Szkół 
w Olsztynku. 

�ROBERT WARAKSA 
r.waraksa@olsztynek.pl

Młodzieżowy Festiwal Filmowy  
"Moja przestrzeń" wraca po przerwie

fot. Robert Waraksa

Wesołych Świąt
Ciepłych i pełnych radości  
Świąt Wielkiej Nocy, 
a także wielu radości  
i satysfakcji w życiu  

zawodowym i prywatnym

życzy  
Miejska Biblioteka  

Publiczna w Olsztynku



TERMIN  
wyborów został 
PRZEŁOŻONY

Proszę o udział w wyborach uzupełniających i poparcie mojej kandydatury. 

O terminie wyborów powiadomię osobiście.

Drodzy Mieszkańcy Olsztynka! 
Niech światło wielkanocnego poranka  
będzie zwiastunem szczęśliwych chwil,  

niech przyniesie nadzieję i sprawi,  
że w sercach zagości radość i pokój.  

Zdrowych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy 
       

życzy Jan Zegadło 


