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Kabaret Młodych Panów w Olsztynku!
Szanowni czytelnicy, sprawdzonym sposobem na jesienną chandrę i listopadową

szarugę jest, niewątpliwie;  dobre samopoczucie i duża doza śmiechu. 
Na solidną dawkę śmiechoterapii możemy liczyć już 27 listopada! Przed olsztynecką

publicznością wystąpią, z nowym programem "BOGOWIE", bezczelnie młodzi
panowie z Rybnika. Kabaret Młodych Panów doprowadza do łez – ze śmiechu oczywiście
– fanów nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Ich społeczno-obyczajowy humor z
dużą dawką ironii i dystansu do tego co aktualnie się dzieje sprawia, że zyskują nie tylko
coraz szersze grono wiernych fanów, ale także uznanie krytyków. Zdobyli najwyższe laury
we wszystkich liczących się konkursach i festiwalach kabaretowych, z RYJKIEM i PAKĄ
na czele. 

Zapraszamy 27 listopada do sali Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku. 
Bilety do nabycia w MDK oraz na stronie biletynakabarety.pl i ebilet.pl !

II   nnaaggrrooddaa  ww  kkoonnkkuurrssiiee  ffoottooggrraaff iicczznnyymm

JJeessiieennnnee  iinnssppiirraacc jjee
ffoott..   JJuull iiaa   MMaannkkóóww
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W tej niecodziennej uroczystości,
w gronie naj bliższej rodziny i przy-
jaciół, uczestniczyło 6 par małżeńs-
kich z gminy Olsztynek, które swoje
50-lecie pożycia małżeńskiego
obchodziły w pierwszej połowie br:
Maria i Marian Biedulscy, Zofia i
Henryk Dowlat, Krystyna i Andrzej
Janukowicz, Krystyna i Józef
Mierzejewscy, Zofia i  Henryk
Urbanowscy, Czesława i Karol
Wojda.

W trakcie uroczystości od no wio -
na została przysięga małżeńska.
Pary złożyły sobie wzajemne podz-
iękowania i przyrzeczenia na kole-

jne wspólne  lata. Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego, Emilia Dumka,
złożyła parom gratulacje i życzenia,
a Burmistrz Olsztynka Artur
Wrochna odczytał list gratulacyjny
od Wojewody Warmińsko-Ma zur -
skie go Artura Chojeckiego, który
otrzymali wszyscy Jubilaci. Bur-
mistrz złożył również serdeczne grat-
ulacje tak pięknego jubileuszu i
życzył kolejnych lat pełnych szczęś-
cia, radości i wytrwałości. Podkreślił,
że pary swoim postępowaniem dają
wielki przykład dla młodego pokole-
nia, które wstępuje w związki mał -
żeń skie. Życzenia złożył Jubilatom

również Przewodniczący Rady
Miejskiej w Olsztynku Andrzej Woj da.

Jubileusz uświetnił występ Studia
Wokalnego Pani Marii Kucińskiej
przy Miejskim Domu Kultury, w
Olsztynku w składzie: Katarzyna
Kozłowska, Kinga Lewandowska
oraz Klaudia Wieczorek. Oprawę
mu zyczną zapewnił  Pan Maciej Hacia.

„Nie wystarczy pokochać, trzeba
jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie”.

                                   A. Bekante

Opracowała:
Emilia Dumka

Złote gody

W  Urzędzie Miejskim w Olsztynku odbyła się uroczystość wręczenia
medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, przyznanych przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej .

Na uroczystości do placówek
oświatowych w naszej gminie

przybyli przedstawiciele władz
samorządowych.

Dzień Edukacji Narodowej to
również okazja do wręczenia
nagród wyróżniającym się nauczy-
cielom i pracownikom szkół.

W t ym roku Nagrody Bur-
mistrza otrzymali: Agnieszka Zaw-
ierucha – nauczyciel Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Waplewie, Elżbieta Łoniewska –
wicedyrektor Szkoły Podstawowej
w Olsztynku, Hanna Kostrzewa –
nauczyciel Szkoły Podstawowej w
Olsztynku, Jolanta Witkowska –
nauczyciel Szkoły Podstawowej w
Olszt ynku, Bogusława Wilk -
dyrektor Szkoły Podstawowej w
Elgnówku, Magdalena Kaska-
Nawacka, Marek Żmijewski,
Romuald Hodyra – nauczyciele
Gimnazjum im. Noblistów Pols-
kich w Olsztynku.

Nagrodę Ministra Edukacji

Narodowej otrzymała Katarzyna

Hacia – nauczyciel Szkoły Podsta-

wowej w Olsztynku.

Nagrodę Jubileuszową za 30-

lecie pracy otrzymała Beata

Bukowska – dyrektor Szkoły Pod-

stawowej w Olsztynku.

Uroczystościom we wszystkich

placówkach towarzyszyły barwne

programy okolicznościowe przy-

gotowane przez uczniów. Klasy

pierwsze złożyły uroczyste

ślubowania. Uczniowie złożyli

nauczycielom życzenia, wręczając

tradycyjnie kwiaty.

Dzień Edukacji Narodowej w Olsztynku

13 i 14 października w gminie Olsztynek odbyły się obchody
Dnia Edukacji Narodowej.

Ten szczególny dzień był okazją do podziękowań nauczycielom
i pracownikom oświaty.

„Ze wszystkich ludzkich rzeczy
tylko wiedza jest nieśmiertelna”-
tak napisał w II wieku naszej ery
grecki historyk Plutarch. To motto
przyświecało chęci stworzenia w
Olsztynku Uniwersytetu Trzeciego
Wieku jako stowarzyszenia, które
skupia ludzi chcących pogłębiać
wiedzę i poznawać świat. Wiek nie
jest dla takich ludzi przeszkodą, bo
jak powiedział wielki pedagog J.A
Komeński: „Całe życie jest szkołą”.

Sama zaś inauguracja przebie-
gała uroczyście. Uniwersytet War -
miń sko - Mazurski reprezentował
pełnomocnik rektora do spraw
uni wersytetów trzeciego wieku -
profesor dr hab. Stefan Smoczyńs-
ki, który odebrał od studentów-

słuchaczy UTW w Olszt ynku
ślubowanie i wręczył legitymację
nr 1 pani Prezes UTW w Olsz-
tynku, Krystynie Tarnowskiej.

W swojej mowie inauguracyjnej
podziękowała ona za twórczy
impuls burmistrzowi Arturowi
Wrochnie. Podkreśliła też przy-
chylność olsztyneckiego samorzą-
du i wsparcie w początkowych
pracach grupy założycielskiej uni-
wersytetu. Przewodniczący rady
miejskiej Andrzej Wojda i prze-
wodnicząca komisji spraw spo -
łecz nych Alicja Woźnicka zde -
klarowali dalszą pomoc. 

W imieniu studentów - słu -
chaczy wypowiedziała się wi ce -
prezes Kryst yna Perkowska,

obiecując, że pokolenie 50+, 60+,
itd. nie da się zepchnąć na mar-
gines życia społecznego.

Inaugurację zakończył wykład
dr Katarzyny Białobrzeskiej pt.
„Rola i  miejsce seniorów we
współ  czesnym świecie”. 

I tak rok akademicki 2016/
2017 UTW w Olsztynku został
otwarty.

Podziękowania należą się także
olsztyneckim firmom za wsparcie:
Tymbark dla MWS oddział w Olsz-

tynku oraz Wytwórni Octu i Musz-
tardy „Octim” w Olsztynku.

Życzymy uniwersytetowi w
Olsztynku samych sukcesów.

W imieniu Zarządu UTW
Stanisława Ziątek

Studentom Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku życzymy satysfakcji,
zapału i niesłabnącej energii w
zgłębianiu wiedzy oraz zdobywa-
niu nowych umiejętności.

GAUDEAMUS ZABRZMIAŁO W OLSZTYNKU

5 października 2016 roku odbyła się pierwsza inauguracja roku
akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynku. Olszty-
necki chór „Arte Del Canto” rozpoczął ją pieśniami „Mater Polo-
nia” i „Gaudeamus Igitur”.
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Opinie w sprawie projektu wybranego
w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

    Wybrany na 2017 r przez mieszkańców Olsztynka projekt pn. „Odkrycie tajemnic pomnika Tannenbergu”, ma na celu odkrycie, udokumen-
towanie i zabezpieczenie  ostatnich niezniszczonych elementów pomnika Tannenbergu poprzez przeprowadzenie badań archeologicznych terenu,
na którym on się znajdował. Wojewoda warmińsko – mazurski oraz Instytut Pamięci Narodowej wydali na temat realizacji przedmiotowego zada-
nia opinie, których skany są poniżej. Pisma te zostaną przekazane do zespołu koordynującego Olsztynecki Budżet Obywatelski dla zajęcia
stanowiska w tej sprawie. 
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Ślubowanie uczniów klas pierwszych

28 października w Szkole Podstawowej w Olsztynku odbyło się
ślubowanie i pasowanie na uczniów. W uroczystości wziął udział: Bur-
mistrz Olsztynka - Artur Wrochna.

Pierwszoklasiści  zaprezentowali program artystyczny a po
wprowadzeniu sztandaru szkoły złożyli ślubowanie.Po raz pierwszy
odbyło się ślubowanie rodziców, którzy obiecali pomagać swoim
pociechom w trudnościach oraz wspierać w rozwoju edukacji.

100. rocznica urodzin
19 października 2016 r. mieszkanka naszej gminy Pani Janina Mari-

anna Pulkowska obchodziła 100. rocznicę urodzin. Z tej niecodziennej
okazji 03 listopada br. serdeczne gratulacje i życzenia złożyli Burmistrz
Olsztynka Artur Wrochna oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Olsztynku Emilia Dumka. 

Nasza Jubilatka urodziła się dnia 19 października 1916 r. w Janowcu
Kościelnym. Wiele lat mieszkała w Szczytnie, a obecnie przebywa w
Całodobowym Domu Opieki Fundacji ‘Pomoc’ w Waplewie. Jest zad-
owolona z opieki i z wielką wdzięcznością odnosi się do swoich
opiekunek. Mieliśmy przyjemność wysłuchania krótkiej opowieści z
życia naszej Jubilatki. 

Szanownej Jubilatce życzymy, aby kolejne lata upływały Jej w
nieustannym zdrowiu, spokoju i pogodzie ducha, a codzienność niech
wypełniona będzie wieloma radosnymi  chwilami.

W kwietniu br. ks. dziekan w
imieniu mieszkańców Olsztynka i
wiernych skierował pismo do rady
miejskiej w sprawie nadania
nazwy skwerowi przylegającego
do kościoła imieniem Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.

Inicjatywa ta została przyjęta
przez radę miejską z aprobatą i
już 29 września rada podjęła uch-
wałę w tej sprawie jednogłośnie.

Pamiątkowa tablica poświę-
cona Kardynałowi została od sło -
nięta w 60 rocznicę uwolnienia
Prymasa Tysiąclecia z internowa-
nia przez władze komunistyczne. 

Stefan Wyszyński, zwany Pry-
masem Tysiąclecia, urodził się 3
sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad
Bugiem, na pograniczu Mazowsza
i Podlasia.

3 sierpnia 1924 r., z rąk bp
Woj ciecha Owczarka, przy jął
święcenia kapłańskie. Profesor
prawa kanonicznego i socjologii
w Wyższym Seminarium Du chow -
nym we Włocławku, działacz
Chrześcijańskich Związków Za wo -
dowych. 

4 marca 1946 r. mianowany
biskupem ordynariuszem diecezji
lubelskiej. Jako dewizę przyjął
hasło Soli Deo (Jednemu Bogu).

W 1948 r., po śmierci kardy-
nała Hlonda, został podniesiony
do godności arcybiskupa metro-
polity warszawsko – gnieź nień -
skiego, prymasa Polski.

14 lutego 1950 r., jako głowa
polskiego Kościoła podpisał
porozumienie z władzami PRL.

12 stycznia 1953 r. otrzymał
kapelusz kardynalski, stając się
jednocześnie przewodniczącym
Konferencji Episkopatu Polski. 

Od 5 do 15 sierpnia 1953 roku
– w ramach urlopowego wy -
poczynku – przebywał w Orze-
chowie koło Olsztynka. 

Aresztowany 25 września 1953
r. Przebywał w kolejnych miejs-
cach odosobnienia: Rywałdzie
Królewskim do 12.10.1953 r.,
Stoczku Warmińskim do
6.10.1954 r., Prudniku Śląskim do
26.10.1955 r. ,  Komańczy do
26.10.1956 r. Tam powstał tekst
Jasnogórskich Ślubów Narodu

Polskiego, jako odnowienie
ślubów lwowskich Jana Kazi mie -
rza z czasów Potopu szwedzkiego.
Tekst ślubów odczytał bp Michał
Klepacz 26 sierpnia 1956 r., w
obecności blisko miliona pielgrzy -
mów, przybyłych na Jasną Górę.

Kardynała uwolniono 26 paź -
dziernika 1956 r.

W latach 1957 – 1966
prowadził Wielką Nowennę, która
miała przygotować obchody Tysią-
clecia Chrztu Polski. Nowenna

zakończyła się 3 maja 1966 r.,
Aktem Oddania Narodu Matce
Bożej za wolność Kościoła w
Polsce i na świecie. 

Aktywny uczestnik Soboru Wa -
ty kańskiego II i jeden z inicja-
torów słynnego orędzia biskupów
polskich i biskupów niemieckich.

10 września 1967 r., wraz z kar-
dynałem Karolem Wojtyłą, brał
udział w uroczystościach ko ro nac -
ji obrazu Matki Bożej Giet rzwał -
dzkiej.

Prymas Polski Kardynał Stefan
Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r.
w Warszawie w dniu uroczystości
Wniebowstąpienia Pańskiego.
Miał 80 lat, z których 57 przeżył
jako kapłan. Trumna z jego cia -
łem spoczęła w podziemiach kat-
edry św. Jana w Warszawie. 

Odsłonięcie tablicy na skwerze
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Po niedzielnej mszy św. w dniu 23 października br. zgromadzeni wierni wspólnie z księdzem dzie-
kanem Stanisławem Pietkiewiczem, proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz
przedstawicielami władz samorządowych w osobach burmistrza Artura Wrochny i przewodniczącego
rady Andrzeja Wojdy dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej Kardynałowi Stefanowi
Wyszyńskiemu. 
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Komunikat na temat stanu prac nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenu 

w Platynach i Warlitach Małych
Przekazuję informacje dotyczące w/w planu, a także planowanej w okoli-

cach tych wsi budowy fermy drobiu. 
Prace nad planem są kontynuowane. Jedyną czynnością podjętą w ostat-

nim czasie było rozwiązanie umowy z poprzednim projektantem planu, z
uwagi na brak postępów w zleconych pracach. W chwili obecnej prace nad
planem w dalszym ciągu trwają: została podpisana umowa z nowym wykon-
awcą, a w dniu 25 października wydałem obwieszczenie o możliwości składa-
nia wniosków do planu. Wykonuję uchwałę Nr XI-122/2007 Rady Miejskiej w
Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 roku sprawie przystąpienia do spo rzą -
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie geodezyjnym Platyny, Warlity Małe, Gaj, Wigwałd gm.
Olsztynek, zmienioną uchwałą Nr XIII-150/2008 Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 lutego 2008 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w obrębie geodezyjnym Platyny, Warlity Małe, Gaj, Wig-
wałd gm. Olsztynek. Uchwały powyższe nie tylko stanowiły podstawę do pod-
jęcia prac przez burmistrza, ale przede wszystkim zobowiązywały go do ich
wykonania. Z tego względu przez kolejne lata prowadzono prace nad projek-
tem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie geodezyjnym Platyny i Warlity Małe gm. Olsztynek,
wykonując go zgodnie z kierunkami jakie Rada Miejska w Olsztynku nakreśliła
w uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przes -
trzennego gminy.

Reasumując, powyższe uchwały nadal obowiązują i są w toku realizacji
przez Burmistrza Olsztynka.

Pragnę nadmienić ostatecznie, że jako Burmistrz Olsztynka – dzia  łając na
pod stawie i  w  ramach obowiązującego prawa – nie na ru szyłem właściwości
ani kompetencji innych organów.

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

Pani Dyrektor  Dorota Gruszczyńska
oraz Pracownicy Placówki Służby Zdrowia

w Olsztynku

Z okazji święta Waszego patrona św. Łukasza, proszę o

przyjęcie wyrazów uznania i wdzięczności za wysiłek i po ś -

więcenie włożone w  ratowanie zdrowia i życia mieszkańców

naszej gminy.

Wasz zawód wymaga wiedzy i doświadczenia, ale nie mniej

ważne jest posiadanie pewnych cech charakteru, które nadają

temu zawodowi wymiar misji. To dzięki Państwa trosce, zaan-

gażowaniu i sumiennej pracy dla dobra człowieka i pacjenta

nasze placówki zapewniają profesjonalną opiekę medyczną. Z

całą pewnością możemy stwierdzić, że z każdym rokiem

stwarza ona coraz wyższe standardy pracy i leczenia, zapewni-

ając pacjentom poczucie bezpieczeństwa w zakresie podsta-

wowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. 

Szanowni Państwo, Wasza praca to służba na rzecz ratowa-

nia zdrowia i życia ludzkiego. Praca, która zasługuje na podziw

i ogromne podziękowanie. Dlatego wszystkim Pracownikom

Służby Zdrowia dziękujemy i życzymy osobistej satysfakcji z

trudnej, wymagającej i niezwykle odpowiedzialnej misji,

życzymy również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przewodniczący Rady Miejskiej          Burmistrz Olsztynka      

/-/ Andrzej Wojda /-/ Artur Wrochna

„Od oświaty zależy w znacznej mierze
przyszłość całych społeczeństw” - Jan Paweł II

Szanowni Dyrektorzy i Kierownicy Szkół Filialnych, Nauczyciele 
i Wychowawcy, Pracownicy Administracji i Obsługi, 

Przedstawiciele Związków Zawodowych, Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie
ministerstwa edukacji – obchodzimy święto polskiej edukacji. Dzień ten
uświadamia jak wielką rolę w życiu społecznym odgrywa oświata i jak wiele
zależy od właściwego wychowania i kształcenia młodego pokolenia.

W tym szczególnym dniu pragniemy wyrazić wyrazy głębokiego uznania i
podziękowania za pedagogiczną pracę, serce, za przewodnictwo w przekazywa-
niu wiedzy, odkrywaniu prawdy i kształtowaniu postaw społecznych. Dziękuje-
my za podejmowanie wyzwań wymagających wytrwałości i cierpliwości i za
pełne zaangażowanie w pracę z młodymi mieszkańcami naszej gminy.

Niewątpliwie sukcesy odnoszone przez naszych uczniów, jak i codzienna
praca pracowników oświaty, przyczyniają się w ogromnej mierze do rozwoju
naszej gminy. Jesteśmy dumni z działalności naszych placówek edukacyjnych i
ich tradycji. Całokształt działań i wiele cennych inicjatyw sprzyja właściwemu
funkcjonowaniu szkół. Dzięki temu placówki wyróżniają się wysokim poziomem
podejmowanych przedsięwzięć i tym samym znakomitą współpracą z rodzica-
mi, lokalnym środowiskiem i samorządem.

Życzymy Państwu, aby ta zaszczytna rola kształtowania osobowości młodego
pokolenia miała swoje odzwierciedlenie w zaufaniu i szacunku. Niech Wasza
praca będzie źródłem nieustającej pasji i satysfakcji. Życzymy wszelkiej pomyśl-
ności i wielu kolejnych sukcesów. 

Serdecznie gratulujemy także wyróżnionym i nagrodzonym nauczycielom
oraz pracownikom oświaty za osiągnięcie wysokich wyników w działalności
edukacyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej                          Burmistrz Olsztynka      

/-/Andrzej Wojda /-/ Artur Wrochna

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu za gos po -

da  rowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geo-
dezyjnym Platyny oraz Warlity Małe

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust.
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro -
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro do wisko

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olsztynku:
1) uchwały nr XI-122/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za go -
s p odarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie
geodezyjnym Platyny, Warlity Małe, Gaj, Wigwałd gm. Olsz-
tynek,

2) uchwały nr XIII-150/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. zmieni-
ającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejsco wego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
po ło żonego w obrębie geodezyjnym Platyny, Warlity Małe, Gaj,
Wigwałd gm. Olsztynek

oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej prognozy
oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Pla ty -
ny oraz Warlity Małe gm. Olsztynek.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wy mie nio -
nego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w
sie dzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015
Olsztynek, w terminie do dnia 25 listopada 2016 r. Wniosek po -
winien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przed miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna
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Na konkurs wpłynęły 32 filmy oraz 21 pro -
jek tów społecznych (spoty) z całej kraju, m. in.
Gdyni, Bydgoszczy, Wrocławia, Lublina, Czar -
nej Białostockiej, z naszego regionu: Olsztyna,
Lubawy, Nidzicy, Olsztynka. Jury, w składzie:
Justyna Dąbrowska (animator kultury, sce-
narzystka, reżyser teatralny), Andrzej Cichocki
(operator, scenarzysta, reżyser filmowy) oraz
Adam Strzelecki (twórca m. in. filmów reklam-
owych) oceniło 26 finałowych projektów.
Stwier dzili oni zgodnie, że tegoroczne filmy
prezentowały wysoki poziom, a młodzi twórcy
– dojrzałość i świadomość celu. Projekty fil-
mowe prezentowały szerokie spektrum tem-
atyczne, zostały zrealizowane w różnej konwe -
n cji i gatunkach – od dokumentu, poprzez fil -
my kreacyjne, animacje, do filmów aktorskich.
Młodzi filmowcy chętnie wykorzystywali możli-
wości technologii cyfrowej – w kilku filmach
zastosowano efekty specjalne. Jednak dla jury
nie było tak ważne jak, ale co chcą opo wie -
dzieć o sobie i otaczającej przestrzeni młodzi
ludzie. I rzeczywiście okazali się oni bystrymi
obserwatorami, wrażliwymi na niesprawiedli-
wość, przemoc, agresję, wykluczenie, zdolnymi
do autorefleksji, ale też cieszącymi się drobny-
mi chwilami w życiu, doceniającymi przyjaźń i
lojalność. Jury miało naprawdę trudny wybór,
wyłoniono 5 filmów do nagród głównych oraz
7 wyróżnień. Spośród spotów nagrodzono 8,
w tym 2 otrzymały główną nagrodę. 

Filmowa moja i nasza przestrzeń
Wśród filmów ocenionych najwyżej znalazły

się realizacje bardzo różne tematycznie i ga -
tun kowo, łączy je krytycyzm i świetna diag-
noza współczesnego świata. I tak rewelacyjna
animacja Alicji Łyszkowicz (z Państwowego
Liceum im. E Mendelsohna w Olsztynie)
CZanB podejmuje kwestię manipulacji
zbiorową świadomością; głęboka, wielozna -
czeniowa symbolika wygrywa spójną całość
myślową i budzi refleksję. To już drugi projekt
Alicji na naszym festiwalu, w ubiegłym roku jej
film również został nagrodzony.

Zmowa ekipy młodych filmowców z Gim-
nazjum nr 11 w Gdyni, podejmująca temat
ego centryzmu, niechęci wobec inności w
przestrzeni rówieśniczej, to film optymistyczny,
dający nadzieję. Ten sam problem, ale w innej
konwencji prezentuje paradokument Winni
Anny Jakubowskiej z Lublina. Młoda dziew-
czyna zdobywa się na autorefleksję, ale w
ostatecznym rozrachunku z filmu wyłania się
gorzka prawda - albo poddajemy się presji
grupy, albo przegrywamy. 

No i dokumenty: Bez niej – opowieść Anity
Piotrowskiej z Czarnej Białostockiej o stracie
bliskiej osoby. Wzruszające i pełne emocji
wspomnienia przyjaciół i rodziny zmarłej bu -
dują narrację i konstrukcję filmu. Drugi doku-
ment - Księga grupy filmowej z Miejskiego
Domu Kultury (uczniowie, m. in. olsztyneckich
szkół) stanowi, według oceny jury, spójną,
przemyślaną kompozycję. Realizatorzy odda-
jąc głos bohaterce filmu, byłej dyrektor Domu
Dziecka w Olsztynku, odsłaniają kolejne karty
tej instytucji, która przeniknęła do życia i ksz-
tałtowała wybory bohaterki.

Filmy wyróżnione podejmowały przede
wszystkim zagadnienie relacji w grupie ró wieś -
ników, tu zwrócono uwagę na sposób filmowej
realizacji. Film Hiperbola Natalii Skórzewskiej
z Gimnazjum w Lubawie – pełna dynamicznej
akcji historia radzenia sobie z przemocą; film
Pozytywni – optymistyczna etiuda młodych
gimnazjalistów z ZS nr 1 w Nidzicy; Widzisz
mnie Szymona Pieczywka z Olsztynka i Dziew-
czyna ze słoikami filmowców z MDK w Olsz-
tynku, to ciekawe obrazy, wykorzystujące efek-
ty specjalne.

Od ciebie wszystko zależy
Dominującym tematem konkursowych pro -

je któw społecznych okazała się niezwykła
„miłość” do urządzeń technologicznych, naj -
częściej telefonów komórkowych, zjawisko
określane przez twórców fonoholizmem;
znane nam przywiązanie do urządzeń przed-
stawiano najczęściej w formie króciutkich
scenek rodzajowych. Niestety, trudno nazwać
je spotami. Spot jest specyficzną i wymagającą

formą. Młodzieżowe jury wyłoniło zwycięzców
spośród ciekawych propozycji poruszających
problematykę globalnych zagrożeń – ekolog-
icznych i zdrowotnych. Animacyjna Woda daje
życie Patrycji Młyńskiej z Liceum Plastycznego
w Olsztynie i Nie daj się anoreksji (spot) Mar-
tyny Murzy z Technikum Gastronomiczno -
Hotelarskiego w Olsztynku otrzymały główną
na grodę. Ten pierwszy za szczególną po mys -
łowość, ten drugi za treść i formę. 

Podczas gali festiwalu przedstawiono dwa
pozakonkursowe filmy, docenione na różnych
festiwalach: Las cieni Andrzeja Cichockiego,
pokazywany na ponad 100 festiwalach i uz -
nany w 2015 za najczęściej nagradzany film za
granicą oraz Pewność - film zrealizowany
przez uczniów II LO w Krasnymstawie w
ramach V edycji projektu Kręcimy film! 

Za rok jubileusz
Festiwal dojrzewa, a w 2017 roku ogłosimy

V jubileuszową jego edycję. Planujemy impre -
zę dwudniową – prezentację filmów doty-
chczasowych laureatów, przeglądy, spotkania.
Zachęcamy szczególnie młodych filmowców z
naszego regionu do przesyłania swoich projek-
tów. Festiwal daje niebywałą okazję do spotka-
nia z profesjonalistami, wykładowcami ze szkół
filmowych w Warszawie i Łodzi. 

W końcu film to lustro naszych emocji,
opinii, kreacji, wyobraźni, podzielmy się nimi z
widzami i innymi młodym pasjonatami kina.

Magdalena Rudnicka

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych
znajduje się na stronie facebook: Dyskusyjny
Klub Filmowy Zamek

Dziękujemy fundatorom nagród: Polskiemu
Instytutowi Sztuki Fi lmowej, Zarządowi
Powiatu, zarządowi rady Miejskiej w Olsztynku
oraz sponsorowi  - Państwu Bogumile i Walde-
marowi Mikitiuk (Zakład Handlowo – Usłu-
gowy w Olsztynku). Dziękujemy Panu Sła-
womirowi Jędruszewskiemu i uczniom
Zespołu Szkół za przygotowanie poczęstunku
dla gości gali.

IV MŁODZIEŻOWY FESTIWAL FILMOWY 
MOJA PRZESTRZEŃ

Czwarta edycja Młodzieżowego Festiwalu Filmowego za nami. Festiwal zorganizowali: DKF Zamek (Zespół Szkół w Olsztynku), Miej-
ski Dom Kultury i Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku, w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową
przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz w ramach projektu Moja przestrzeń, dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe
w Olsztynie.
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Adwokat
Magdalena Staszewska informuje o otwarciu kancelarii

adwokackiej  przy ulicy Krzywej 6 w Olsztynku, 
czynnej od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8:30 – 16:30. Telefon kom.: 794 113 585, 
e-mail: kancelaria.mstaszewska@gmail.com, 

Kancelaria do końca 2016 r., w każdą środę w godzinach
14:00 - 16:00 udziela porad prawnych za złotówkę. 

Zbiórka na wózek dla Leszka!

Pod koniec października rozpoczęliśmy zbiórkę funduszy na zakup wózka
inwalidzkiego z napędem elektrycznym dla Pana Leszka Kominka - mieszkańca
Olsztynka. Pan Leszek, ciężko chory na cukrzycę, jest po całkowitej amputacji
obydwu kończyn dolnych. W młodości był czynnym sportowcem. Przez wiele lat
reprezentował gminę Olsztynek jako piłkarz miejscowej drużyny - Olimpii Olsz-
tynek, której do dziś jest wiernym kibicem. Zakup wózka elektrycznego to jedyny
sposób na utrzymanie kontaktu z otoczeniem i namiastka samodzielności dla
Pana Leszka.

Prosimy o wsparcie i podanie dalej informacji o zbiórce!
Numer konta, na który można dokonywać wpłat:
82 8823 0007 2001 0100 6920 0005 z dopiskiem „DLA LESZKA”
Zbiórkę Publiczną nr 2016/3663/OR prowadzi SEN Stowarzyszenie Edukacji

Nieformalnej w Olsztynku.
Kontakt: e-mail: sen.olsztynek@wp.pl tel. 502 719 990 lub tel. 501 067 773

Zdjęcie: Paweł Piekutowski
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam lokal w pawilonie hand-
lowym centrum targowego w Olsz-
tynku. Po remoncie, bez do dat ko -
wych kosztów. Świetny punkt. 165
tys. zł. 883 308 100"

Wynajmę lokal przy ul Świer-
czewskiego 34 A, tel. 502 180 815

Sprzedam dom 120 m
2

położony na
działce 16 arowej w Łu ty no wie.
Pokój dzienny, 4 sy pial nie(pokoje)
kuchnia, 2 łazienki. Piwnica, garaż i
szopa na drew no. Cena 249 tyś. do
negocjacji. Kontakt- 576 972 777.

Pajero Mitsubishi, 2003, DT3,2, 155
tys. km, stan b. dobry, tel. 602 695
557

W trakcie konferencji za pre -
zentowano dokonania szkół,
które realizowały na terenie
swoich placówek projekty pro-
mujące zdrowie i podejmowały
przedsięwzięcia służące rozwo-
jowi kompetencji uczniów w
zakresie dbałości o zdrowie psy-
chiczne i fizyczne. W ra mach
uz nania za ich aktywność i
zgod nie z wymaganymi kry teria -
mi siedemnastu szkołom  przy -
znano Certyfikat War mińsko –
Mazurskiego Kuratora Oświaty
„Szkoła Promująca Zdrowie”. 

Natomiast dziewięciu in sty -
tuc jom, w tym Gimnazjum im.
Noblistów Polskich  w Olsztyn -
ku, wręczono akt przynależnoś-
ci do grupy szkół i placówek
ubiegających się o Certyfikat
War mińsko – Mazurskiego Ku -
ra tora Oświaty „Szkoła Promu-
jąca Zdrowie”. Otrzymane wy -
róż nienia są swoistą nagrodą
dla szkół zaangażowanych w
dzia łania prozdrowotne.

Ewa Siemianowska
Szkolny Koordynator 

Promocji Zdrowia

Mistrzostwo Powiatu 
Olsztyńskiego w Piłce Nożnej Dziewcząt

dla SP w Olsztynku

Na orliku przy ul. Konopnickiej w Jezioranach odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Olsztyńskiego w Piłce Nożnej Dziew-
cząt Szkół Podstawowych. W turnieju wzięły udział trzy
zespoły: SP Jeziorany, SP 2 Biskupiec oraz SP Olsztynek. 
Naszą szkołę reprezentowały „Perełki”: Aleksandra Gala,
Daria Gutkowska, Aleksandra Piasecka, Aleksandra Now-
icka, Kornelia Szczepkowska, Alicja Szelugowska, Nikola
Szpakowska i Julia Tymińska.
Zawodniczki z naszej szkoły zajęły pierwsze miejsce

pokonując SP 2 Biskupiec 9:0 i SP Jeziorany 2:0. Dzięki
takim wynikom SP Olsztynek awansowała do dalszego
etapu rozgrywek. Gratulujemy młodym piłkarkom! 

Wydarzenie skierowane
było zarówno do przedstaw-
icieli funkcjonujących mło dzie -
żowych rad, jak i samorządow-
ców miast i  powiatów z
województwa warmińsko-ma -
zurskiego zaintereso w a nych
powołaniem mło dzie żo wej
rady. Oprócz oficjalnych uro -
czystości odbyły się warsztaty
o konsultacjach, dobrych prak-
tykach i przykładach działania
młodzieżowych rad w Polsce,
a także współpracy ze spo -
łecznością i instytucjami pub-
licznymi. 

Patronat honorowy nad
wydarzeniem objął Marszałek

Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Marek Gustaw
Brzezin. Zjazd organizowany
był z inicjatywy Młodzieżowej
Rady Gminy Dąbrówno i
Młodzieżowej Radę Miejskiej
w Olszt ynku oraz wspar t y
przez burmistrza Olsztynka,
wójta gminy Dąbrówno i
powiat ostródzki. Jest także
elementem projektu pod
nazwą „Działamy wspólnie”,
który uzyskał wsparcie finan-
sowe z Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich Minis-
terstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej.

- Wyobraźcie sobie, że życie jest
grą, podczas której żongluje się pię-
cioma piłeczkami. Są to: praca,
rodzina, zdrowie, przyjaciele i uczci-
wość. Przez cały czas staramy się
utrzymać je wszystkie w powietrzu.
Zapominamy, że życie jest kruche,
delikatne, że nie trwa.. wiecznie! Za -
chowujemy się wszyscy, jakbyśmy
byli.. nieśmiertelni.

- Chcemy pokazać, że z chorobą
da się żyć, że choroba nie jest częś-
cią nas. Choroba nie trzyma nas na
smy czy.

Chodzi tu o podtrzymywanie lu -
dzi poważnie chorych na duchu. To
naprawdę niewiele. Chcemy tylko
aby każdy, zarówno młody, jak i
starszy, napisał kilka miłych słów.

Zbierzemy odpowiednią ilość lis -
tów, po czym wyślemy je do Do miniki.

Dominika to dziewczyna, która
dzielnie walczy ze śmiertelną cho ro -
bą – nowotworem. Mimo wszelkich
przeszkód, dziewczyna ma nadzieję,
wierzy, walczy..

Jej rodzina, przyjaciele się od
niej nie odwrócili. Pomóżmy jej.

My też się od niej nie odwraca-
jmy. 

To dużo. Bardzo dużo.

Dziękujemy za pomoc! Ale pa -
mię tajcie! Postarajcie się, chcemy
aby Dominika ujrzała nas z jak naj -
lep szej strony.

Kinga Lewandowska 
Wiktoria Szymańska 

Amelia Majchrzak 

Nie oddaję się chorobie, 
nie poddaję się chorobie!”

27 października 2016 r. Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Olsztynku było gospodarzem Wojewódzkiej Konferencji
Szkół Promujących Zdrowie. Uczestniczyli w niej dyrektorzy
szkół i przedszkoli oraz szkolni koordynatorzy ds. promocji
zdrowiaz kilkudziesięciu placówek oświatowych i wychowaw-
czychwojewództwa warmińsko –mazurskiego.

Wojewódzka Konferencja 
Szkół Promujących Zdrowie

Młodzi samorządowcy z Warmii i Mazur 
wymieniali doświadczenia

35 młodzieżowych radnych z 12 gmin wzięło udział w I
Zjeździe Młodzieżowych Rad z naszego województwa,
który miał miejsce w Hotelu Kormoran w Mierkach. 
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Zajęcia komputerowe
25 października ruszyliśmy z kolejną edycją bezpłatnych zajęć z

obsługi komputera i internetu. Zajęcia dla seniorów organizujemy w
ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans, a prowadzi je La tar -
nik Polski Cyfrowej - Jolanta Ponczkowska. Uczestnicy dowiedzą się jak
wy korzystywać nowoczesne technologie i internet, m.in. jak porozmaw-
iać z rodziną i znajomymi bez opłat, zrobić tanie zakupy i opłacić ra -
chunki.

Osoby zainteresowane tego typu zajęciami prosimy o zgłaszanie się
do biblioteki.

Informacje o zajęciach dla dzieci i dorosłych dostępne są na naszej
stronie internetowej - www.olsztynek.naszabiblioteka.com i face-
book’owym profilu biblioteki. 

Mie j  s ka B ib  l io  t e  ka 
Pub l i cz  na  w Ol  sz t yn  ku

NIE TYLKO LEKTURA

Ślubowanie uczniów kl. I 
i pasowanie na przedszkolaka 

W świetlicy wiejskiej w Mierkach odbyła się jedna z naj pięk niej szych
uroczystości szkolnych -  ślubowanie uczniów kl. I i pasowanie na
przedszkolaka. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gmin-
nych, instytucji oświatowych i społecznych, rodzice uczniów oraz cała
spo łecznośc szkolna. 

Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zrewanżowały się pięknymi
występami atrystycznymi.

Jolanta Wieczorek

29. 09. 2016 r. odbyło się
niezwykłe spotkanie z olsz-
tyńskim bajkopisarzem Mariu -
szem Szwonderem, który za pre -
zentował kilka swoich utwo rów.
Pan Mariusz na co dzień współ -
pracuje ze znanymi aktorami i
lektorami z całej Polski, np. Pio t -
rem Fronczewskim, Wiktorem
Zborowskim, Krystyną Czu bów -
ną i wieloma innymi . Dzieci
rozwiązywały zagadki oraz wy słu -
chały wierszy z najnowszej płyty
„Mały świat”, wcielając się w róż -
ne postaci. Było przy tym dużo
radości i zabawy.

Nasz gość opowiadał o wspól-
nych przygodach z aktorami pod-
czas kręcenia filmu pt. „Aka de -

mia Pana Kleksa”. Niektóre
scen ki nagrywane były na pu sty -
ni, gdzie temperatura sięgała po -
nad 40 stopni. Pan Piotr Fron-
czewski we fraku, peruce i maki-
jażu musiał odegrać swoją rolę.
Biedny p. Piotr - cały makijaż spły -
nął z jego twarzy wraz z potem.

Na zakończenie spotkania
wszystkie dzieci otrzymały od p.
Mariusza Szwondera autografy
oraz płytę „Mały świat”. Pisarz
zachęcił dzieci do pisania włas-
nych bajek oraz wierszy. Zaprosił
również dzieci do konkursu pt.
„Pomysł na krótką i śmieszną
baj kę”. A więc do pracy.
Powodzenia! 

Jolanta Wieczorek

„Jesień dary w koszu niesie” 
    Jesienna pora to doskonały czas na prace plastyczne dzieci.
Aby zatrzymać cudowną, kolorową, złotą polską jesień zorganizowal-

iśmy w Szkole Filialnej w Mierkach konkurs plastyczny pt. „Jesień dary
w koszu niesie”. 

Dzieci wykonały wiele pięknych prac. Wykorzystały różne materiały
oraz techniki plastyczne. Oprócz zwycięzców wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane
przez radę rodziców. 

Jolanta Wieczorek

Prace porządkowe na cmentarzu w Mierkach

28. 10. 2016 r. dzieci ze Szkoły Filialnej w Mierkach zaangażowały
się w sprzątanie cmentarza wojennego w Mierkach, znajdującego się
przy naszej szkole. Dzieciaki chętnie rokrocznie uczestniczą w tej
akcji. Nasze prace polegały na zebraniu drobnych gałęzi, grabieniu
części liści i zapaleniu zniczy.

Porządkując cmentarz chcieliśmy zaświadczyć o tym, że pamię-
tamy o takich, szczególnych miejscach.

Jolanta Wieczorek

Spotkanie z bajkopisarzem

Na ogół wiemy, że wszystkie dzieci uwielbiają bajki. Kto umie
opowiadać, ten można powiedzieć, że ma „klucz do ich serc”.
Tym „kluczem”  z pewnością może być również czytanie książek
na głos. Taką możliwość miały właśnie dzieci ze Szkoły Filialnej w
Mierkach. 
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Krótka przerwa w roku 2015
okazała się zmyłką, bo w 2016
roku w ramach Olsztyneckiego
Budżetu Obywatelskiego  temat
Tannenberg – denkmal wrócił.

Moda na poszukiwanie róż -
nych tajemnic , szczególnie z II
wojny światowej, była od dawna,
a obecnie osiągnęła swoje apo -
geum. Było już poszukiwanie
„Bursztynowej komnaty”, a nie -
daw no „Złotego pociągu”. Okazu-
je się, że chęć odkrywania tajem-
nic dotarła również do Olsztynka.

Dyskusja na łamach „Albo”
dotyczyła głównie tematu  projek-
tu  tzw. Europejskiego Parku His-
torii i Pamięci, który miałby od -
kryć kryptę Paula von Hindenbur-
ga i stworzyć swoiste miejsce up a -
mięt nienia  tegoż wielkiego nie -
miec kiego wodza i ludowego
bohatera, jak chcą niektórzy histo-
rycy regionu Warmii i Mazur. We
wrześniu 2014 roku (Albo
9/2014,s.8) odbyła się konferenc-
ja z okazji setnej rocznicy wy bu -
chu I wojny światowej i bitwy pod
Tannenbergiem zorganizowana
przez Związek Stowarzyszeń Nie -
miec kich Warmii i Mazur oraz
Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka,
na której poparto projekt tzw. „
Trójkąta Pamięci”, tj. Tannenber-
gu- denkmalu, obozu Stalag IB
Hohenstein w Królikowie i Cmen-
tarza Wojennego  w Sudwie. Pod-
kreślam jednocześnie, że strona
nie miecka uczestnicząca w tej
konferencji zachowywała w tej
kwestii daleko idącą ostrożność.

Minęła 100- rocznica zwycięst-
wa niemieckiego nad sło wiań -
szczy zną, jak to  określił Melchior
Wańkowicz w swej książce „ Na
tropach Smętka”, ale okazuje się,
że nie minęła chęć upamiętnienia
tego doniosłego faktu. Wielu za -
pewne nie zastanawia się, co z
tego  zwycięstwa niemieckiego w
bit wie pod Tannenbergiem było
dobre i korzystne dla sprawy pol-
skiej?  Polski wtedy nie było, bo
była pod zaborami Niemiec, Rosji
i Austrii. Otóż, nie było nic ko -
rzystnego! Kompletnie nic!

To dopiero klęska Niemiec ,
roz pad  monarchii austro- węgier-
skiej i upadek carskiej Rosji dały
Polakom szanse na odzyskanie

niepodległości w 1918 roku po
123 latach zaborów. Za dwa lata
więc będzie okazja cieszenia się
setną rocznicą powrotu Polski na
mapy Europy.

A w sprawie tajemnic Tannen-
bergu historycznie, ujmując, to nie
jest tajemnicą, że:

-  feldmarszałek Paul von Hin-
denburg, dowodząc armią nie -
miec ką w 1914 roku, odniósł
zwycięstwo nad armią generała
Samsonowa,

- to właśnie Paul von Hinden-
burg i generał Ludendorff w trak-
cie pertraktacji niemiecko- rosyjs-
kich  w Brześciu Litewskim, w
marcu 1918 roku, postawil i
warunek anektowania wszystkich
ziem polskich z zaboru ro syj skie -
go przez Niemcy. Ponieważ nie
zostali poparci przez pozostałą
część delegacji niemieckiej, to się
obrazili i opuścili obrady brzeskie,

- po przegranej wojnie 1914-
1918 Niemcy nie mogły się
pogodzić z Traktatem Wersalskim
z 1919 r.,

- sfrustrowani Niemcy po prze-
granej wojnie szukali narodowego
bohatera i spektakularnego zwy -
cięs twa nad słowiańszczyźną, by
wzbudzić dumę i wyrazić  ją wybu-
dowaniem gigantycznego pomni-
ka nawiązującego swym kształtem
do zamków krzyżackich lub mag-
icznych kamiennych kręgów
Stonehenge, pomnika niemieck-
iego programu na wschód,

- Adolf Hitler mianował ten
pomnik w 1935 roku , jako jedyny
w III Rzeszy, Pomnikiem Chwały
Rzeszy, 

- 25 sierpnia 1939 roku, spec-
jalnie w celu likwidowania polskiej
inteligencji (Inteligenzaktion),
stworzono w gestapo wydzielony
Referat do Spraw Operacji „Tan-
nenberg”. Nazwa kryptonimu „
Tannenberg” nie jest przypad-
kowa,

- w styczniu 1945 roku  syn
Paula von Hindenburga, Oskar
von Hindenburg, wywiózł sarkofa-
gi rodziców i po długiej wędrówce
po własnym kraju znalazł dla nich
spoczynek w katedrze w Marbur-
gu,

- żołnierze niemieccy wysadzili
z rozkazu gen. Hansa- Georga
Reinhardta  dwie wieże, w tym
wieżę Hindenburga, a reszty pom-
nika nie zdołali wysadzić z po wo -
du braku ładunków wybuchowych
i czasu.

Pierwszą tajemnicą zaś jest to,
dlaczego przez 27 lat  wolnej Pols-
ki nie podjęto żadnych działań
archeologicznych w pełnym zakre-
sie,  skoro   teren po dawnym po -
m niku został zapomniany, a jest
tak ważny dla Polski, dla dobrych
kontaktów sąsiedzkich?

Drugą - jak odczytać projekcję
w ulotce reklamującej OBO doty-
czącą „Odkrycia tajemnic pomni-
ka Tannenbergu” – cyt. „ Wyko-
nanie odkrywki archeologicznej
umożliwi zabezpieczenie ostatnich
zniszczonych elementów pomnika
Tannenbergu oraz przeszukiwania
terenu pod  kątem pozostałości
po dawnym wyposażeniu wieży.
Zgromadzona dokumentacja ma

posłużyć do ubiegania się o
dodatkowe środki unijne na re wi -
ta lizację terenów parkowych i
zagospodarowanie terenów przy -
ległych do dawnego pomnika”?

Trzecią ewentualną tajemnicą
może być to, czy projekt „ Od kry -
cie tajemnic Tannenbergu”, który
będzie realizowany w 2017 roku i
czy 170 rocznica urodzin Paula
von Hindenburga przypadająca
też na 2017 rok to czysty przy-
padek?

A na zakończenie, skoro
jesteśmy  tak „relatywni”, to może
zamieńmy ulicę „ 22 Lipca”  pro -
wa  dzącą do ruin Tannenberg-
denkmal na ulicę „ Chwały”. A po
uzys kaniu środków unijnych na
park tannenberski zwróćmy się do
miłośników spacerów, by prze cha -
dzając się alejkami pamiętali jak
to, cyt. „Tylko park posadzony na
chwałę niemieckich zwycięstw
rozrósł się wspaniale i szumi cicho
poległym, którzy tutaj znaleźli
spoczynek”( Albo, nr 5/2016, s.7). 

I tak oto z Olsztyneckiego Bud -
żetu Obywatelskiego miłośnicy
Tannenbergu – denkmal i wielbi-
ciele wielkiego niemieckiego wo -
dza i bohatera ludowego będą
mogli  godnie uczcić 170 rocznicę
urodzin Paula von Hindenburga.
KONIEC!

Stanisława Ziątek

POSZUKIWACZE TAJEMNIC

28 września 2016 roku ogłoszono wyniki głosowania na projekty do Olsztyneckiego Budżetu Oby-
watelskiego. Pośród 18- tu zgłoszonych  wygrał projekt „ Odkrycie tajemnic pomnika Tannenbergu”.
Wydawało się, że temat denkmalu Tannenberga w naszym środowisku wyczerpał się (dyskusja na ten
temat trwa od 2012 r.), bo powstało Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii
Olsztynka, w którym jest ujęta również tematyka Tannenbergu.
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list do redakcji ...

Szanowna Redakcjo!
Z przykrością zawiadamiam Redakcję „ALBO”, a szczególnie zain-

teresowanych moją rubryką „OPLĄTANI POEZJĄ”, że od listopada b.
r. nie będę zamieszczała artykułów w tym piśmie.

    Powodów jest kilka, częściowo są znane Redakcji, bo zgłaszałam
już wcześniej swoje zastrzeżenia co do przekazywanych treści w
rubrykach „Coś z historii” oraz „Dezinformacje olsztyneckie”.

    Nie bez znaczenia w podjęciu tej decyzji ma mój osobisty sto-
sunek – negatywny – do wznawianej w ostatnich numerach ALBO te -
ma tyki Tannenbergu. Uważam bowiem, że przyzwalanie na publikacje
artykułów, w których celowo pomija się niechlubną rolę dawnego nie -
miec kiego Pomnika Chwały Rzeszy, a podkreśla wydumane walory
turystyczne tego, co po nim zostało – jest delikatnie mówiąc wielkim
nieporozumieniem. Także niepotrzebnym dzieleniem olsztyneckiej
społeczności. Sprawa Tannenbergu powinna być raz na zawsze zakońc-
zona postawieniem KRZYŻA w miejscu pochówku nieznanych żoł nie -
rzy niemieckich, poległych w 1914 roku. Ciała marszałka Paula von
Hindenburga w ruinach Tannenbergu nie ma, więc rodzi się pytanie:
Dlaczego Polacy mają w szczególny sposób upamiętniać to miejsce?
Powyższe pytanie oraz wniosek o chrześcijańskie upamiętnianie
żołnierzy niemieckich wnosiłam wspólnie z moim mężem, ś.p.
Mieczysławem Chrzanowskim, w styczniu 2013 roku podczas panelu
dyskusyjnego „Spotkania z historią – Tannenberg”.  Zostaliśmy wów-
czas oboje zlekceważeni przez prowadzącego dyskusję, a wniosek
skierowany do władz Olsztynka pozostał bez echa. 

W kolejnych latach osoby sprzeciwiające się nierealnym pomysłom
uczynienia z Tannenbergu atrakcji turystycznej bywały wyśmiewane. Ich
poglądy określono w artykułach „Coś z historii” gazety „ALBO”, jako
zaściankowe, oraz jako fobie rodem z PRL-u. Oto fragment artykułu z 6
numeru ALBO, na stronie 5:

„Należy ubolewać nad tym faktem, że nadal istnieją ludzie, którzy nie
dostrzegają zmian, jakie zaszły w Europie po 1989 roku /…/ W obec-
nych czasach obrażanie się na niewygodne fakty historyczne jest
niemądre. W zjednoczonej Europie należy szanować wspólne dziedzict-
wo kulturowe i historyczne.”

Nigdy nie zaakceptuję jako godnego szacunku nazistowskiego
dziedzictwa Pomnika Chwały Rzeszy. 

Chciałabym, aby w zjednoczonej Europie, więc i w Olsztynku liczono
się z moimi osobistymi poglądami, bez szargania godności, zarówno
mojej, jak i innych ludzi o odmiennych poglądach w kontrowersyjnej
sprawie Tannenbergu. 

Życzyłabym też, nie tylko sobie, aby w zjednoczonej Europie
odpowiednią miarą ważyć racje historyczne. Na ruiny przebrzmiałej
chluby Rzeszy Niemieckiej powinniśmy patrzeć trzeźwo; mamy w Olsz-
tynku wiele do zrobienia, potrzeby są większe i ambitniejsze niż
zaspokajanie ambicji grupy pasjonatów szukających rzekomych skar-
bów Tannenbergu. 

I jeszcze jedno. Nie wolno sztucznie przydawać ruinom Tannenbergu
niezasłużonego blasku, jakiegoś szczególnego znaczenia i na siłę czynić
ich atrakcją turystyczną. 

Olsztynek i okolice posiadają wiele wspaniałych walorów turysty-
cznych, z których – oprócz prawdziwych, znaczących zabytków dawnej
architektury sakralnej czy użytkowej – największym jest PRZYRODA.

Dziękuję wiernym Czytelnikom rubryki „Oplątani poezją” za trzyletni
kontakt z prezentowanymi utworami poetyckimi. 

Z poważaniem
Alicja Chrzanowska



Strona 14                                                                                                                                                                       Nr 8 (242) Listopad 2016 r.

MŁODZI MAJĄ GŁOS
Trzy lata temu po raz pierwszy

pojawił się na łamach ALBO
artykuł w ramach rubryki MŁO -
DZI MAJĄ GŁOS. Działo się to w
związku z  realizacją prowadzo -
nego przeze mnie projektu dzien-
nikarskiego Śladami Waldemara
Milewicza – w poszukiwaniu dzien -
nikarskiej pasji. Jego zadaniem
był rozwój warsztatu pisarskiego
młodzieży, jak również próba
przedstawienia  otaczającej nas
rze czywistości okiem młodego
obserwatora. 

Przyświecał mi jeden nadrzęd-
ny cel – nauczyć młodych adep-
tów sztuki dziennikarskiej kryty-
cznego myślenia, aby byli świa -
domymi odbiorcami rzeczywistoś-
ci i nie bali się wypowiadać włas-
nych opinii. Patrząc na to jak doj -
rzałymi się stali, jakie dysputy
prowadzili ze mną i ze sobą na -

wzajem, jakie sukcesy odnieśli,
bezproblemowo dostając się np.
do wymarzonych szkół mogę, się
tylko uśmiechnąć i powiedzieć
UDAŁO SIĘ NAM. 

Cóż… życie nie znosi pustki -
jak napisał Zbigniew Domino w
„Syberiadzie polskiej”, a moje w
szczególności. Stąd zaświtał mi
pomysł na kolejne intrygujące dzi-
ałania. Tym razem działamy pod
hasłem Myśląc słowem – pisząc
obrazem. Kolejna klasa – pier-
wsza A - została objęta tym razem
innowacją pedagogiczną o cha rak -
terze dziennikarsko-filmowym.
Zaczynamy więc PROJEKT 2.0
na szerszą skalę – zapraszamy do
śledzenia naszych poczynań. 

Opiekun projektu 
Małgorzata Zapadka 

Klasa Ia  w Gimnazjum im.
Noblistów Polskich w Olsztynku
uczestniczy w projekcie ,,Myśląc
słowem – pisząc obrazem’’.  Jest
to innowacja dziennikarsko – fil-
moznawcza. Dodatkowe spotka-
nia w postaci warsztatów odby-
wają się raz w tygodniu.

Na zajęciach poświęconych te -
ma tyce dziennikarskiej zajmiemy
się poznaniem fachowego języka,
historią mediów, etyką dzienni -
karską, jak też poznamy naj waż -
niejsze ga tun ki publicystyczne.
Przede wszystkim jednak bę dzie -
my pisać, two  rzyć, czyli uczyć się
jak najlepiej panować nad słowa-
mi, stylem, charakterem wy po -
wiedzi. Na pewno pomoże nam
w tym tworzenie i prowadzenie
szkolnej gazety, która jest nie -
odłącznym elementem życia
szkolnego.

Drugi filar  stanowi X muza,
czyli film (czym jest X muza do -
wie dzie liśmy się na jednych z
pierwszych zajęć, stosujemy więc
wie dzę w praktyce). Zajmiemy się
historią filmu, najważniejszymi
ga tun kami filmowymi, będziemy
oglądać fragmenty ekranizacji
wielkich dzieł, jak też obrazy
uzna wane za ni szowe. Omówimy
też zawody zwią zane z produkcją

filmów oraz proces ewolucji kina.
To wszystko i wiele więcej przed
nami, a cóż za nami…?

Dowiedzieliśmy się czym jest
myślenie dywergencyjne,  i do
czego może ono przydać się dzi-
ennikarzowi, ale też każdemu z
nas. Graliśmy w różne gry i sta ra -
liśmy się odrzucać stereotypowe
myślenie na rzecz myślenia roz-
bieżnego (dywergencyjnego).

Pierwsze zajęcia filmowe zwią -
zane były z tematyką historyczną.
Obej rzeliśmy prezentację doty-
czącą rozwoju filmu, od kina nie -
mego i biało-czarnego po ko lo -
rowy zawrót głowy za po mocą
technik 3D, 4D czy nawet 5D.
Było nam dane zapoznać się z
pierwszymi próbami filmowymi
braci Lumiere – tu słynna uciecz-
ka z kina podczas projekcji
„Wjazdu pociągu na stację w La
Ciotat” oraz poznać jeden z pier-
wszych  filmów  science fiction -
„Podróż na księżyc” Georga Me -
lie sa z 1902 roku, w którym efek-
ty specjalne opierały się na ma -
kie cie księżyca z masy solnej.
Kolejne warsztaty zapowiadają
się także ciekawie…

Dagmara Michalak,
Sandra Kolek

Myśląc słowem 
– pisząc obrazem

UKS Olimpijczyk i Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Starszych i Niepełnosprawnych "Razem"

rozpoczęli ponownie współpracę kontynuując projekt "Sport i
rekreacja młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie
Olsztynek" .  Zajęcia sportowe odbyły się na orliku przy Gimnazjum im.
Noblistów Polskich w Olsztynku. Obejmowały one grę w siatkówkę, mini
hokeja, Indiacę,  rożnego rodzaju tory przeszkód. W Muzeum Budown-
ictwa Ludowego w Olsztynku, dzięki Pani etnograf Marcie Żebrowskiej,
poznaliśmy historię i sztukę kaflarstwa ludowego. Każda osoba mogła
sa mo dzielnie pomalować swój kafelek według ludowych wzorów, a po
po malowaniu zatrzymać go dla siebie. 

Program został zrealizowany jako zadanie publiczne powierzone
przez burmistrza Olsztynka. Celem przedsięwzięcia jest integracja
młodzieży gimnazjalnej uzdolnionej sportowo oraz osób starszych i nie -
pełno sprawnych poprzez popularyzację i rozwinięcie wolontariatu oraz
aktywne formy wypoczynku i zdrowego stylu życia. 

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
W roku szkolnym 2016/2017 tematem rocznym w Przedszkolu Miejskim

w Olsztynku jest „Dziecięca ekspresja werbalna”. Ekspresja werbalna jest
jedną z form twórczej działalności, kształci, rozwija i pielęgnuję wyobraźnię,
po budza do aktywności, do urzeczywistnienia marzeń, pozwala zdobyć nowe
doświadczenia i zainteresowania. Rozwija ona dzieci pod względem emoc jo -
nal nym, intelektualnym i społecznym. Dziecko lepiej poznaje świat, łatwiej
nawiązuję kontakt z rówieśnikami i dorosłymi,  identyfikuje się z nimi po -
przez przeżycia i doznania, równocześnie zauważa swoją odrębność.   

Jednym z najważniejszych zadań nauczyciela przedszkola jest organizo -
wanie sytuacji, które pobudzają do wypowiedzi. Sytuacje te muszą się zmie -
niać,  umożliwiać dzieciom odkrywanie czegoś nowego, co wywołuje pra  g -
nienie wyrażania myśli, uczuć, wątpliwości, wyjaśnień, przypuszczeń i pytań. 

Chcąc stworzyć naszym wychowankom możliwość obcowania z literaturą
dziecięcą i regionalną przystąpiliśmy do programu „CAŁA POLSKA
CZYTA DZIECIOM”. Codziennie, podczas poobiedniego odpoczynku
nauczycielki czy tają dzieciom bajki. Zachęcamy również rodziców , żeby
przynajmniej dwa razy w miesiącu odwiedzali przedszkolaki by czytać im
bajki, baśnie lub legendy regionalne. Będziemy także raz w miesiącu zapra -
szać osoby znane w środowisku.

Dnia 28 października w ramach naszej akcji na wysokości zadania stanęli
rodzice dzieci z gr.IV i XI- państwo Renata i Jarosław Kaźmierczak, którzy
jako aktorzy wystawili dla dzieci przedszkolnych przedstawienie „Kot w
butach”.

                                                                                     Koordynatorki akcji:
Iwona Grzeszczak, 
Anna Wachowska, 
Karolina Nowacka



Wzruszająca 
inscenizacja połączyła

ludzi
Olsztynek słynie ostatnio z inte -

re sujących inicjatyw o charakterze
świecko-religijnym. Taki właśnie
charakter miała uroczystość z
okazji nazwania imieniem kardy-
nała Wy szyń skiego skweru przy ul
Świer czew skiego.

Grupa teatru amatorskiego w
do  mu kultury przygotowała tego
dnia inscenizację przedstawiającą
symboliczne spotkanie kard. Ste-
fana Wyszyńskiego oraz gen.
Karola Świerczewskiego. W trak-
cie tego krótkiego plenerowego
przed sta wie nia aktorzy ucharak-
teryzowani na te postacie, prze-
brani w sutannę i mundur, dokon-
ali symbolicznego aktu pojedna-
nia. Pozdrowili też i pobłogosław-
i l i  zebranych miesz kań ców
miasteczka.

Oto co opowiedział nam twór-
ca inscenizacji: - Chcieliśmy tutaj
pod kreś lić ideę budowy zgody
ponad podziałami. To przecież w
Olsztyn ku sąsiadują ze sobą skwer
Wy szyń skiego i ul. Świerczews -

kiego. Okazuje się, że taka
koegzystencja nie musi prowadzić
do konfliktów ani agresji. Stąd
przesłanie insceni zacji ,  żeby
tworzyć mosty po ro zu mienia –
opowiada Antoni Grzęda, reżyser
spektaklu. - Szcze gólnie pięknie
było to widać wśród zebranych
władz i oficjeli, gdzie zgod nie
obok siebie stali księża, dawni
opozycjoniści, byli milicjanci i dzi-
ałacze partyjni. Dawali oni przy k -
ład, że znak pokoju można prze -
ka zywać zawsze i bez względu na
dzielące nas pozornie różnice.

Przy okazji uroczystości od sło -
nięta została także tablica przed-
stawiająca na jednej stronie
Pryma sa Tysiąclecia, a pod
drugiej za służ onego komunisty-
cznego gene rała. 

Rozbito groźną sektę
Kilkanaście nieletnich osób zo -

sta ło zatrzymanych po tym, jak
odnaleziono przy nich przedmioty
nie legalnego kultu pogańskiego.
Policjanci tłumaczą, że miało to
miejsce podczas tzw Halloween.
Były to osoby w wieku od 8 do 12

lat. Przy uczniach znaleziono
m.in. dynie, świece, maski oraz
przebrania nawiązujące do kon-
wencji satanistycznej. 

Na tym jednak nie koniec.
Oka zuje się, że przy zatrzymanych
znaleziono także złożone w
ofierze zwierzę. - Był to kurczak,
który został poddany obróbce
cieplnej i skon sumowany przez
zgromadzonych. Zwierzę zostało
wcześniej otoczone panierką –
wyjaśnia aspirant Henryk Szała-
put z komendy policji w Olsz-
tynku. – Jesteśmy przekonani, że
mamy do czynienia z niebez-
pieczną sektą i dlatego chcieliśmy
podziękować osobom, które
złożyły stosowne zawiadomienie
na do organów ścigania.

Policja apeluje o kolejne infor-
macje o nietypowych bądź
niepokojących zachowaniach
młodzieży. Jak się dowiedzieliśmy,
sprawa jest rozwojowa.

Poprawią wyniki
budżetu obywatelskiego

Jak się okazuje komisja licząca
głosy w ramach Olsztyneckiego
Budżetu Obywatelskiego nie
wzięła pod uwagę jednej z urn, do

której wrzucano głosy. - Stała ona
na środ    ku holu jednego z
urzędów i nie stety, zapomnieliśmy
jej uwzględnić. Uświadomiliśmy to
sobie dopiero po kilku dniach.
Potwierdziło się tutaj przysłowie,
że najciemniej jest pod latarnią –
mówi Wero nika Wypłosz, prze-
wodnicząca ko mis ji weryfika-
cyjnej. - Na szczęście policzyliśmy
te głosy i okazało się, że jest ich
pól tysiąca. Wszystkie zostały odd-
ane na rzecz budowy pro gu zwal-
niającego przed ra tu szem. Dlat-
ego właśnie ta inwestycja zostanie
zrealizowana w ramach naszego
budżetu obywatelskiego.. 

Koszt progu to 1000 zł. - Po -
sta nowiliśmy, że zaoszczędzone
249 tys. zł zostanie przeznaczone
na zakup wyposażenia klubu
myśli obywatelskiej w Olsztynku.
Chodzi o meble, zestaw audiowiz-
ualny oraz wysokogatunkowe
alkohole po bu dzające dyskusję –
mówi przewodnicząca komisji.

Przy okazji organizatorzy prze -
prosili pozostałych uczestników
głosowania za zamieszanie. - Jes -
teś my przekonani, że w przyszłym
roku inicjatywa będzie prze pro wa -
dzo na jeszcze sprawniej i sku tecz -
niej.
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SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

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

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 

P s y c h o l o g
Oferuję profesjonalną pomoc osobom zmagającym się  z problemami natury emocjonalnej,

zaburzeniami psychicznymi (schizofrenia, zaburzenia osobowości, nerwice, depresja i inne),
zaburzeniami odżywiania,uzależnieniem, problemami wychowawczymi  i innymi trudnymi sytuacjami
życiowymi.  Przyjmuję w Olsztynie i Olsztynku.

tel. 883 047 309,  www.olsztynpsycholog.pl

mgr Kamil Jarmoszuk
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14 Października - „Kapela
Śparogi” zagrała w Mołtajnach
z okazji Dnia Seniora.

19 października -  uroczystość
wręczenia medali przyznanych
przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej z okazji 50-lecia
pożycia małżeńskiego. Spot ka -
nie uświetnił występ Studia Wo -
kal  nego Panii Marii z Miej skiego
Domu Kultury w skła dzie: Klau-
dia Wieczorek, Ka ta rzyna Koz -
łowska, Kinga Le wan dowska.

21 października –  IV
Młodzieżowy Festiwal Filmowy
„Moja Przestrzeń” – szczegóły w
nr str. 8.

21 października – rozstrzyg-
nięcie konkursu fotograficznego
JESIENNE INSPIRACJE

Wyniki konkursu:
I miejsce - Julia Manków -

"Złocisty Tunel", (okładka)
II miejsce - Alicja Zembrzuska

- "Prześwity słońca",
Wyróżnienia:
- Marcin Kwiatkowski
- Krzysztof Czerw
- Kinga Bramowicz
Prace można oglądać w holu

Miejskiego Domu Kultury
22 Października - Zespół

„Solid Rock” występował w Koś -
cie rzynie dla OM NSZZ "Soli-
darność"

23 października 2016r.  -
odsłonięcie tablicy na skwerze
im. Kardynała Stefana Wy szyń -
skie go – nagłośnienie.

4 listopada – Noc Grozzy w
Kine Grunwald. Dziękujemy
Bogusi i Waldkowi Mikitiuk za
użyczenie sprzętu do projekcji.

4-5 listopada – akcja chary-
tatywna GRAMY DLA DO MI -
NIKI – uczennicy Zespołu Szkół
w Olsztynku, MDK wspierał tę
akcję poprzez udostępnianie
sprzę tu nagłaśniającego

5-6 listopada kino Grunwald–
spektakl teatralny „Oskar i Pani
Róża” w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej, scenariusz
i reżyseria Pani Justyna Dą bro -
w ska. Oodbyły się 3 spektakle
przy pełnej sali dla olsztyneckiej
wi downi oraz uczniów szkoły
podstawowej.

6 Listopada - Kolejny koncert
zespołu „Solid Rock”, tym ra -
zem Łukcie.

7 listopada – występ duetu
Katarzyna Kozłowska, Klaudia
Wieczorek ze Studia Wokalnego
P. Marii na II Powiatowym Festi-
walu "Radosna Niepodległa" w
Pałacu Młodzieży w Olsztynie.

11 listopada Narodowe Świę-
to Niepodległości. Tegoroczne
ob chody rozpoczęły się w przed-
dzień projekcją filmu o treści
historycznej w Kinie Grunwald,
11 listopada odbyła się Msza
Św. Za Ojczyznę, a następnie zło -
żono kwiaty pod tablicą „Orła
Białego”. Po południu za pro -
szono mieszkańców na uro czy -
stą akademię do  Gimnaz jum
im. Noblistów Polskich, w trak-
cie której wystąpiły przedszkola-
ki z „Mazurem Ułańskim”, Olsz-
tynecki Chór Kameralny Arte
Del Canto, Swojska Nutka oraz
„Kapela Jakubowa” z Olsztyna z
programem „Pamięci Józefa Pił-
sudskiego”.

Wkrótce:
17 listopada – X-lecie Sto-

warzyszenia Edukacji Nieformal-
nej w Miejskim Domu Kultury

18 listopada – rozpoczęcie
Olsztyneckiej Ligii Futsalu

27 listopada – Kabaret Mło -
dych Panów – sala widowis ko -
wa Gimnazjum im. Noblistów
Polskich

1 grudnia – Do kinia „Grun-
wald” zapraszamy na nowości
filmo we: Wołyń, Fantastyczne
zwierzęta i jak je zna leźć, Pitbull
Niebezpieczne kobiety.

6 grudnia - Mikołajki
7 grudnia spektakl teatralny

w Kinie Grunwald
18 grudnia – Olsztynecki Jar-

mark Wigilijny

Zapraszamy chętnych wolon-
tariuszy do udziału w kolejnej
edycji Wielkiej Orkiestry Świą -
tecznej Pomocy, zapisy w Biblio -
tece Miejskiej.

Kronika�MDK-u

Prezentacje naszych zespołów w Szkole Podstawowej

Występ Studia Wokalnego p. Marii - 50-lecie pożycia małżeńskiego

IV Młodzieżowy Festiwal Filmowy „Moja Przestrzeń”

„Noc horrorów” w kinie Grunwald

Gramy dla Dominiki - spektakl teatralny „Oskar i Pani Róża”
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Pomysłowość dziewcząt w wy -
szukiwaniu sposobów, żeby poz-
nać swoją przyszłość, szczególnie
tę uczuciową, była i jest wprost
niewyczerpana. Święty Andrzej -
opie kun panien na wydaniu,
szczególnie t ych pobożnych i
cnot liwych - jest patronem wszyst-
kich tych magicznych zabiegów.
Stare  przysłowie powiada: „ Na
świętego Andrzeja błyska pannom
nadzieja”. To właśnie świętego
Andrzeja uważano za najlepszego
powiernika i orędownika dziew-
częcych modlitw i pragnień doty-
czących dobrego zamążpójścia i
starań o odwzajemnioną miłość.
Dawniej panny wróżyły sobie za -
mąż pójście w wigilię dnia świę te -
go Andrzeja, natomiast ka wa le ro -
wie w przeddzień świętej Ka ta rzy -
 ny, czyli 24 listopada, jednak z
czasem katarzynki uległy zapom-
nieniu. Obecnie oba te obrzę dy
się połączyły i są obchodzone
rów nocześnie. Wieczór andrzej -
kowy to wspaniała okazja do
spotkania się  z przyjaciółmi i zna-
jomymi, a wspólnie spędzony czas
i dobrą zabawę  na pewno umilą
nam tradycyjne wróżby andrze-
jkowe :                             

-    lanie wosku –  wosk roz ta -
pia   my w małym naczyniu i lejemy
przez uszko klucza na zimną wo -
dę, kształt woskowej figury oglą -
da my jako jego cień na ścianie.
Wystarczy odrobina wyobraźni,
że by dowiedzieć się co nas czeka
w nadchodzącym roku,

-    buty -  wróżba tylko dla nie -
za mę żnych panienek. Ustawiamy
buty zdjęte z lewej nogi gęsiego
naprzeciwko drzwi, przekładamy
ostat ni but na przód rzędu, aż
któryś z nich przekroczy próg.
Jego właścicielka może wkrótce
oczekiwać zmiany stanu cy wil -
nego,

-    jabłko -  obieramy jabłko
tak, żeby powstała jak najdłuższa
obie rzyna, zamykamy oczy, myś -
limy o miłości i rzucamy przez le -
we ramię za siebie skórkę. Przy -
bra ny przez nią kształt wskazuje
literę od której zaczyna się imię
przyszłego wybranka,

-    karteczki z życzeniami  -  do
du żego, szklanego naczynia wrzu-
camy karteczki z zapisanymi na
nich życzeniami i wlewamy powoli
do naczynia zimną wodę, kartecz-
ki które wypłyną wskażą ma rze -
nia, które wkrótce się spełnią, 

-    karteczki z imionami -    na
tekturowych karteczkach piszemy
imio na chłopców lub dziewcząt,
stajemy przodem do zapalonej
świe cy i kartoniki rzucamy za
siebie. Ten który upadnie najbliżej
nas wskaże imię przyszłego uko -
chanego lub ukochanej.

-    magiczny płomień -  należy
po myśleć życzenie, zapalić dwie
za pałki i trzymać je płonącymi
łebkami do góry. Jeśli zapałki
palą się ku sobie, życzenie nie ba -
wem się spełni, jeśli nie, na jego
re alizację przy jdzie nam po -
czekać.

Mimo, że kościół andrzejkowe
wróżby potępiał jako zabobony, to
jednak przetrwały one do dnia
dzisiejszego i nadal cieszą się nie -
słabnącą popularnością. Jedni z
nas traktują je z przymrużeniem
oka, jako dobrą zabawę, inni mo -
że bardziej serio, ale dla wszyst-
kich mogą one  być początkiem
świetnej andrzejkowej zabawy. Ale
że nie tylko samymi wróżbami
człowiek żyje, zapewne każda
gospodyni wieczoru przygotuje
dla swoich miłych gości specjalne
andrzejkowe menu, kilka propozy-
cji znajdziecie Państwo poniżej.

Ewa Łagowska- Okołowicz

Sałatka w szynce

Szynka konserwowa w plastra-

ch, marchewka, pietruszka, ziem-

niaki, jajka, groszek konserwowy,

ogórek kiszony, jabłko, zielona

część pora, majonez, musztarda,

sól i pieprz.

Warzywa i jajka ugotować, a

na s tępnie pokroić w kostkę. Do -

dać ogórek i jabłko pokrojone w

kostkę i konserwowy groszek.

Doprawić majonezem, solą piep -

rzem i musztardą. Sałatkę zawijać

w plastry szynki i udekorować za -

wiązując każdy „nitkami” z pora.

Śliwki w boczku:

Śliwki suszone, plastry chudego

boczku, wykałaczki. 

Plastry boczku pokroić w

mniej  sze paseczki. Każdą śliwkę

owi nąć plasterkiem boczku i spiąć

wykałaczką. Zapiekać w pie kar -

niku do zrumienienia bocz ku.

Koreczki:

Żółty ser pokrojony w kostkę,

kawałki kabanosa, kawałki ogórka

konserwowego, papryka konser-

wowa, oliwki zielone i czarne.

Wszystkie składniki dowolnie

nabijać na wykałaczki. 

Małe kanapeczki:

Bagietka lub inne pieczywo,

masło, wędzony łosoś, ogórek

konserwowy, mozzarella, pomi-

dorki koktajlowe.

Bagietkę pokroić na kromki,

posmarować masłem, na każdej

kanapce układamy plaster ogór-

ka, kawałeczek łososia, plasterek

mozzarelli, połówkę pomidorka.

Całość spiąć wykałaczką.

Chili con corne:

1 kg mięsa mielonego, 1 pusz-

ka kukurydzy, 1 puszka czerwonej

fasoli, 1 puszka pomidorów kro-

jonych, 2 ząbki czosnku, sól,

pieprz, chili.

Mięso usmażyć na oliwie z

dodatkiem soli, pieprzu i chili.

Pod koniec smażenia dodać

posiekany czosnek. Podlać wodą

lub bulionem, dodać pomidory z

puszki i chwilę razem poddusić.

Następnie dodać kukurydzę i

fasolę, gotować razem około 10

minut i przyprawić do smaku.

Zupa gulaszowa z kluseczkami:

1 kg szynki wieprzowej, 3

kolorowe papryki, 6 szt ziemni-

aków, 1 papryczka chili, 3 ząbki

czosnku, koncentrat pomidorowy,

1 litr bulionu warzywnego, woda,

mąka pszenna, olej, sól, pieprz.

Mięso umyć, osuszyć i pokroić

w kostkę. Wrzucić na olej, przy -

prawić solą i pieprzem, dodać

posiekany czosnek. Papryki umyć,

usunąć gniada nasienne i pokroić

w paseczki.

Mięso przełożyć do garnka,

podlać niewielką ilością oleju,

wrzucić paprykę, drobno pokro-

joną papryczkę chil i i ,  chwilę

razem poddusić. Zalać bulionem i

gotować pod przykryciem na ma -

łym ogniu około 20 minut. Dodać

obrane i pokrojone w kos tkę

ziemniaki i koncentrat po mi dor -

owy. Całość gotować do miękkoś-

ci,  a pod koniec gotowania z

wody i mąki zrobić drobne

kluseczki,  dodać do zupy i

przyprawić do smaku.

Ciasteczka z wróżbą:

30dag mąki, 8 dag cukru, 3 jaj -

ka, 2 łyżki oleju, szczypta soli,

migdały.

Z podanych składników

(oprócz migdałów) zagnieść cias-

to. Rozwałkować, szklanką wy -

kroić kółka, w każde włożyć mig -

dał i karteczkę z wróżbą zwiniętą

w rulon. Formować w rożki. Piec

w temperaturze 180°C przez 20

minut.

DObRE RADY PANi EWY

Wierzyć czy nie Wierzyć
– andrzejkoWe Wróżby

Andrzejki obchodzimy z 29 na 30 listopada, czyli w wigilię
dnia świętego Andrzeja. Zgodnie z wielowiekową tradycją, tej
właśnie nocy święty Andrzej uchyla rąbka tajemnicy i pozwala
ciekawym swojej przyszłości poznać co ich spotka w najbliższym
czasie w sferze uczuć, zdrowia czy pracy. Od dawien dawna
wigilia dnia świętego Andrzeja, czyli popularne andrzejki, jest
tradycyjnym wieczorem wróżb. 
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do  30 listopada pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my
nagrodę - obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa . Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: "Kości zostały rzucone”. Nagrodę
wylosowali Anna i Michał K. z ul. Kolejowej 24/28.

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:

KRZYŻÓWKA NR 228

23.09 ul. Warszawska. Trwa
postępowanie w sprawie pobicia
Radosława K. Szczegóły w na -
stęp nym numerze.

6/7.10 ul. Szkolna. Kradzież
samochodu Audi A4 o wartości
52 tys.zł.

7/8.10 W wyniku pożaru w
budynku zakładu weteryna ryj -
nego straty w wys. 30 tys. zło-
tych poniósł Zbigniew L. Przy-

czyna zapalenia nie jest jeszcze

znana.
11.10 Olsztynek. Tutaj przy-

czyną pożaru altany ogrodowej z
meblami, też ogrodowymi, było
prawdopodobnie podpalenie,
ale sprawcy jeszcze nie ustalono.
Straty /4 tys. zł./ poniosła Justy-
na D.

13/14.10 Waplewo. Tej samej
nocy, prawdopodobnie ci sami –
nieustaleni jeszcze sprawcy, w
pierwszym przypadku włamali
się do domu mieszkalnego
Krystyny K., skąd ukradli telefon
o wartości 1299 zł, w drugim
tylko usiłowali się włamać i nic
nie zginęło.

2-15.10 Maróz. Włamanie do
budynku gospodarczego –
kradzież kosiarki spalinowej o
wartości 1000 zł / wł. Dariusza
M./

24.10. W tym dniu zdarzyły
się dwa wypadki drogowe: w
pierwszym kierujący Oplem Vec-
tra najechał w Lichtajnach na
rowerzystę, który trafił do szpita-
la z, na szczęście, niewielkimi
obrażeniami ciała, w drugim – w
Mańkach – prowadząca Nissana
Micra potrąciła na łuku drogi
pieszego. Poszkodowanego, w
ciężkim stanie, przewieziono do
szpitala.

23/24.10 Królikowo. Niez-
nani są jeszcze sprawcy
kradzieży samochodu Subaru o
wartości 18.200 zł., własności
Tomasza K.

22.10 Stacja Paliw Orlen. Siła
nałogu? Po nocnym włamaniu
do stacji  stwierdzono brak
papierosów o łącznej wartości
3688 zł!

26/27.10 Kolonia Mierki.
Łupem złodziei padł tutaj kabel
energetyczny z linii napowiet -
rznej, własność Energia Opera-
tor S.A

W omawianym okresie polic-
ja zatrzymała też 36 dowodów
rejestracyjnych, 2 prawa jazdy, 3
pijanych kie rowców.

Poziomo: 1) ta trzecia, 5) legen-
da PIS-u ,  9)  baczność ,  10)umie
czytać, 11) pierwsze kroki w Brazylii,
12) utrata kontroli, 13) korytarz ,
14) łańcuch z krową, 15) szatan z
Brazy l i i ,  16)  idz ie  na  sędz iego,
18) przed Tobą, 19) ekipa filmowa,
21) dźwięk samochodu, 23) strój sios -
try, 24) wzięty żywcem, 25) kwiat w
jel i tach,  26) 1:1,  27) państwo w
państwie

Pionowo: 1) pies prawnika, 2) pe -
symizm widza, 3) stan z gorączką,
4) nie dla państwa, 6)szyfr osobisty,
7) nie ma jej ,  8) kawałek ciasta,
16) drzewo dla p s a  17 )  m i ę d z y
pierwszą a drugą, 19) prościutki,
20)  przed sądem, 22) wielkooka
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