
Po półrocznej przerwie 
dzieci oraz młodzież w ca-
łym kraju wróciły do nauki 
w placówkach stacjonar-
nych. W gminie Olsztynek 
w tym roku szkolnym 
naukę podjęło 1 167 ucz-
niów w 7 szkołach podsta-
wowych oraz 343 w 3 szko-
łach średnich (są to nale- 
żące do Zespołu Szkół im. 
K.C. Mrongowiusza w Ol-
sztynku: I LO im. J. Kacz-
marskiego, Technikum Ho- 
telarsko-Gastronomiczne 
oraz Branżowa Szkoła I Sto-
pnia).  

Wychowaniem przed-
szkolnym objętych jest 421 

dzieci (266 w Przedszkolu 
Miejskim w Olsztynku, 52 
w Przedszkolu w Waplewie 
oraz 103 w szkołach podsta-
wowych). Najmłodsza gru-
pa ze Żłobka Miejskiego  
liczy 40 dzieci.      

Wśród szkół podstawo-
wych najwięcej dzieci uczę-
szcza do Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. rotmistrza 
Witolda Pileckiego w Olsz-
tynku - 438 (w tym 25 wych. 
przedszkolne). Na drugim 
miejscu jest Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Olsztynku - 398 
uczniów (w tym 42 wych. 
przedszkolne). Kolejne pla-

cówki to: Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Pawła II w Wa-
plewie - 150, Szkoła Podsta-
wowa SPSK im. św. Jana 
Pawła II w Olsztynku - 79, 
Szkoła Podstawowa im. Er-
wina Kruka w Elgnówku - 
69 (w tym 26 wych. przed-
szkolne), Szkoła Filialna  
w Królikowie - 24 (w tym 
10 wych. przedszkolne) oraz 
powstała w br. placówka - 
niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa Wesoła Góra w Olsz-
tynku - 9.  

Każda z placówek wdro-
żyła procedury bezpieczeń-
stwa związane z koronawi-
rusem. Dodatkowo przed 

rozpoczęciem roku szkol-
nego, Burmistrz Olsztynka 
Mirosław Stegienko, podjął 
decyzję o przeprowadzeniu 
i sfinansowaniu we wszyst-
kich placówkach oświato-
wych, których organem pro-
wadzącym jest Gmina Olsz- 
tynek, badań w celu identy-
fikacji zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 (wywołują-
cym chorobę COVID-19) 
wśród nauczycieli, pracow-
ników administracji i obsłu-
gi, pielęgniarek szkolnych, 
a także pracowników Ze-
społu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Olsztynku. 
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POWRÓT DO SZKOŁY 

Postanowiliśmy sprawdzić 
jak funkconuje w dobie 
koronawirusa nauczanie 
na terenie naszej gminy. 
Odwiedziliśmy Szkołę  
Podstawową im. Jana 
Pawła II w Waplewie  
(na zdjęciu klasa III  
- wychowawczyni  
p. Iwona Roczan-Hodyra).  
Wdrożone przez Zespół 
procedury, to m.in.  
mierzenie temperatury 
wszystkim, którzy  
wchodzą na teren szkoły, 
inne godziny lekcyjne  
dla poszczególnych  
roczników oraz  
zachowanie dystansu  
podczas przerw. Dyrekcja, 
nauczyciele oraz  
pracownicy stanęli na  
wysokości zadania. Brawo! 
Wszystkim pracownikom 
oświaty, a przede  
wszystkim uczniom,  
życzymy dużo wytrwałości  
i szybkiego powrotu do... 
normalności!  
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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) 
▪ Top Market (ul. Warszawska 6) 
▪ Carrefour Express (ul. Kościuszki 4) 
▪ Miejska Biblioteka (ul. Ratusz 1) 

• internetowo na spisrolny.gov.pl 
• telefonicznie, dzwoniąc na infolinię 
  spisową pod numer 22 279 99 99

Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię spisową 
pod numer 22 279 99 99 

Potrzebujesz więcej informacji? 

Powszechny  
Spis Rolny 2020

W terminie od 1 września do 30 lis-
topada 2020 r., według stanu na 
dzień 1 czerwca 2020 r., na tere- 
nie całego kraju odbywa się Po-
wszechny Spis Rolny. Spisywane są 
gospodarstwa, które 1 czerwca br. pro-
wadziły działalność rolniczą i według 
stanu na ten dzień. Powyższy spis jest 
jedynym badaniem statystycznym do-
starczającym szerokiego zakresu in-
formacji  o gospodarstwach rolnych na 
wszystkich szczeblach podziału tery-
torialnego kraju. Dane ze spisu są wy-
korzystywane do oceny zastosowa- 
nych i kreowania nowych narzędzi 
Wspólnej Polityki Rolnej. Podsta-
wową metodą realizacji spisu po-
wszechnego jest samospis przepro- 
wadzony za pośrednictwem formula-
rza spisowego, dostępnego na stronie 
Głównego Urzędu Statystycznego  
https://spisrolny.gov.pl  

Rolnicy, którzy nie posiadają inter-
netu lub mają trudności z wypełnie-
niem formularza mogą skorzystać 

również z metody samospisu przez te-
lefon, dzwoniąc na infolinię spisową 
(tel. 22 279 99 99). Przez infolinię spi-
sową można się spisać od 1 września 
do 30 listopada 2020 r. 

Urząd Miejski w Olsztynku do 30 
listopada 2020 r. udostępnia miejsce 
do samospisu dla rolników. Po przy-
byciu do urzędu należy zgłosić chęć 
samospisu w biurze podawczym pok. 
nr 2, po czym upoważniony pracow-
nik wskaże miejsce stanowiska kom-
puterowego. 

W ramach metod uzupełniających 
spis od dnia 16 września 2020 r.  
z rolnikami będą kontaktować się 
telefonicznie rachmistrzowie spi-
sowi. Jeżeli z użytkownikiem gospo-
darstwa skontaktuje się rachmistrz 
spisowy, rolnik ma obowiązek udzie-
lić rachmistrzowi odpowiedzi na py-
tania z formularza spisowego. 
 

   �CELINA BIELIŃSKA 
UM OLSZTYNEK

Czas płynie nieubłaganie, lato 
minęło bardzo szybko a wraz  
z nim wakacyjna beztroska. 
Minął sezon urlopów, dzieci 
wróciły do szkół a kalendarz 
przypomniał nam, że jest już 
jesień. Z tej okazji zapraszam 
Państwa do udziału w konkur-
sie na najładniejszą jesienną 

posesję pt. “Jesienny ogródek 
przydomowy”. Prosimy o prze-
syłanie zdjęć ogródków, tara-
sów, ganków i wejść do do- 
mów ozdobionych jesienną de-
koracją do 15 listopada na 
adres redakcji (albo@olszty-
nek.pl).  Najciekawszą fotogra-
fię nagrodzimy oraz zamie- 
ścimy w gazecie. Regulamin 
dostępny jest na stronie inter-
netowej olsztyneckiej biblio-
teki oraz na facebook-u ALBO 
Olsztynek. Tutaj zachęcam do 
polubienia naszego fanpagu. 
Czekamy na Wasze komenta-
rze odnośnie biuletynu i propo-
zycje tematów do następnych 
numerów. Najbliższy ukaże się 
na początku grudnia.  

 
Alina Wołodkiewicz 

redaktor naczelny

Drodzy czytelnicy 

Od października br. ru-
sza w Gminnym Cen-
trum Zdrowia w Olsz- 
tynku akcja bezpłat-
nych szczepień prze-
ciwko grypie, skierowa- 
na do zameldowanych 
na terenie Gminy Olsz-
tynek seniorów.  

Wszyscy mieszkańcy 
urodzeni w 1955 roku  
i starsi będą mogli pod-
dać się szczepieniom 
bezpłatnie. Co prawda 
szczepienia są nieobo-
wiązkowe, ale z powodu 
zbliżającego się jesien-
nego sezonu grypowego 
zachęcamy do skorzys-
tania z tej oferty. Szcze-
pionki zakupiła Gmina 

Olsztynek, po głosowa-
niach Rady Miejskiej, 
która w wyniku przesu-
nięć budżetowych prze-

znaczyła na ten cel 
20.000,00 złotych. 

 
�UM OLSZTYNEK 

Bezpłatne szczepionki  
przeciw grypie! 
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Nagroda za szklanego ślimaka
4 i 5 września Olsztynek 

uczestniczył w XI Festiwalu 
Miast Cittaslow. 

Polskie miasta zrzeszone  
w Cittaslow każdego roku orga-
nizują swój festiwal, który za-
wsze odbywa się w innej 
miejscowości należącej do sto-

warzyszenia sieci miast dobrego 
życia. Gospodarzem tegorocznej 
edycji festiwalu było Dział-
dowo. W czasie jego trwania od-
bywa się również Krajowe 
Zebranie Członków Polskiej 
Sieci Miast Cittaslow. W trakcie 
imprezy rozstrzygnięto także 

konkurs na najciekawszy gadżet 
z logo Cittaslow. Drugie miejsce 
zajął szklany ślimak Cittaslow, 
który wykonała Huta Szkła Ar-
tystycznego w Olsztynku. Gra-
tulujemy!  

   �KAROL KIJKOWSKI 
UM OLSZTYNEK

Wsparcie dla Gminy Olsztynek 

Powiat olsztyński oraz 
gminy go tworzące, to naj-
więksi beneficjenci środków 
z rządowego tzw. Funduszu 
Inwestycji Samorządowych. 

Fundusz Inwestycji Samo-
rządowych zwany „tarczą 
inwestycyjną dla samorzą-

dów” ma zrekompensować 
samorządom terytorialnym 
ubytki wpływów z podat-

ków powstałe w wyniku 
epidemii koronawirusa. Na 
Warmię i Mazury z tego ty-

tułu trafi 223 mln zł. Kwota 
ta została wyliczona w opar-
ciu o algorytm uwzględnia-

jący, m.in. zapisane w bu-
dżetach samorządów inwe-
stycje. 

Otrzymane środki samo-
rządy będą mogły przezna-
czyć na szeroko rozumiane 
inwestycje, na przykład: na 
drogi, chodniki, żłobki, ka-
nalizacje itp. Mogą one 
także stanowić wkład włas-
ny przy inwestycjach reali-
zowanych przy wsparciu  
z innych programów. Środki 
te będzie można wydatko-
wać do końca 2022 roku. 

Wręczone promesy mają 
zostać zrealizowane przez 
rząd po wakacjach. Wtedy 
to pieniądze powinny trafić 
już do kas samorządów. 

  
   �KAROL KIJKOWSKI 

UM OLSZTYNEK

9 lipca wiceburmistrz 
Olsztynka, Anna 
Luśnia, odebrała  
z rąk wojewody 
warmińsko-
mazurskiego  
Artura Chojeckiego 
promesę na ponad  
700 tys. złotych, 
podpisaną przez 
premiera Mateusza 
Morawieckiego. 

Badania archeologiczne u zbiegu 
ulic Strażackiej i Staromiejskiej
W czerwcu 2020 r. pod-

czas prowadzenia robót 
ziemnych w ramach inwe-
stycji „Przebudowa ulic 
Strażackiej i Staromiej-
skiej w Olsztynku” wyko-
nawca - firma EuroBet - 
natrafiła na relikty archi-
tektoniczne w postaci fun-
damentów kamiennych.  

W związku z tym Gmina 
Olsztynek wstrzymała prace 
z powodu znaleziska i wy-
stąpiła z wnioskiem do War-
mińsko-Mazurskiego Woje- 
wódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Olsztynie (W-
MWKZ) o wydanie pozwo-
lenia na wykonanie badań 
archeologicznych. 10 lipca 
W-MWKZ w Olsztynie wy-
dało pozwolenie na prowa-
dzenie ratowniczych badań 

archeologicznych na terenie 
objętym inwestycją. Odsło-
nięte i zadokumentowane 
relikty archeologiczne sta-
nowią fragmenty zabudowy 

istniejącej w tym miejscu 
głównie od połowy XIX 
wieku (między latami od 
około 1830 do około 1850 
roku). Zaznaczyć należy, że 

niektóre powstały w XX 
wieku, co było związane  
ze zniszczeniami z 1914 r.  
i późniejszą ich odbudową. 
Prawdopodobnie zabudowa 

w tym miejscu funkcjono-
wała do 1945 r., gdyż czę-
ściowo widoczna jest na 
zdjęciach lotniczych z lat 
30-tych XX wieku. Prace  
archeologiczne zostały za-
kończone, a Gmina Olszty-
nek otrzymała zezwolenie 
na dalsze roboty budowlane 
pod nadzorem archeologicz-
nym. W związku z tym zos-
tała podpisana umowa z fir- 
mą Archeo-Adam Badania 
Archeologiczne, Konserwa-
cja Zabytków Archeologicz-
nych na prowadzenie nad- 
zoru archeologicznego.  

14 września 2020 r. wyko-
nawca wznowił roboty bu-
dowlane.   
 

   �CELINA BIELIŃSKA 
UM OLSZTYNEK
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Słowami tego wiersza, 
autorstwa naszej byłej 
mieszkanki, a obecnie 
poetki mieszkającej na 
stałe w Berlinie, w piąt-
kowe  południe, 24 lip-
ca rozpoczęła się uro-
czystość otwarcia od-
restaurowanej Wieży 
Ciśnień. 

Na otwarcie przybyli 
goście ze Starostwa  
Powiatowego, Urzędu 
Marszałkowskiego, Sto-
warzyszenia „Citta-
slow”, radni Powiatu 
Olsztyńskiego oraz Ra-
dy Miejskiej i przed-
stawiciele olsztyneckich 
instytucji. 
Po okolicznościowych 

przemowach, Bogumił 
Kuźniewski wygłosił 
krótki referat. Przed-
stawił  w nim rys his-
toryczny Wieży Ciś-
nień. Po wystąpieniu 
pana Kuźniewskiego, 
ksiądz Dziekan Remi-
giusz Klimkowski po-
święcił nową olsztynec-
ką inwestycję, po czym 
nastąpiło uroczyste  
przecięcie wstęgi. 

Imprezę uświetnili 
młodzi artyści z MDK 
w Olsztynku, którzy po-
witali gości występem 
żeńskiego zespołu per-
kusyjnego „Padaczki”. 
Zaprezentowało się 
również się trio gitaro-

we w składzie: Maksy-
milian i Mikołaj Gile-
wiczowie z Weroniką 
Widmańską. 

Olsztynecka Wieża 
Ciśnień jest niewątpli-
wie wyjątkowym za-
bytkiem. Została wy-
budowana w 1906 roku 
i bardzo wyraźnie ak-
centuje się w kraj-
obrazie miasta. Jej kon-
strukcja zawiera nowa-
torskie rozwiązania ar-
chitektoniczne z zacho-
waniem tradycyjnej 
bryły w kształcie grzyb-
ka. Wieża ma formę 
ośmiościanu. Kubatura 
całej wieży to 1500 m³, 
a wysokość 34 metry. 

16 marca 2000 roku 
wieża została wpisana 
do rejestru zabytków 
pod nr 4157. 

Wieża stała się kolej-
ną atrakcją turystycz-
ną Gminy Olsztynek. 
Przysłuży się ona także 
zwiększeniu integracji 
społecznej mieszkań-
ców poprzez możliwość 
realizowania w niej sze-
regu działań  edukacyj-
nych i kulturalnych. 
Swoją siedzibę będzie 
tu miał Młodzieżowy 
Klub Integracji Spo-
łecznej „Ucz się w ru-
chu”. 
 

�UM OLSZTYNEK

    Uroczyste otwarcie  
ZABYTKOWEJ WIEŻY CIŚNIEŃ
Wieża widokowa  
Nad miastem lekkim, nisko przykucniętym, 
Oblanym złotem przedzmierzchu niebiosów, 
Gdzie domy są jak dzieci zasłuchane 
W baśnie, gdy inne śnią na widnokręgu, 
Bezruchem jego linii sczarowane 
I w takim cudnym dla rąk niedosięgu. 
Gdzie szpic kościoła sterczy wniebowzięty 
I widzi lasy ciemniste, milczące 
(Sycone tchnieniem jezior oddalonych), 
I drżącą jasność nad dachami domów… 
Tam jesteś z dawna, „Wieżo widokowa” – 
Sztuko z muru i myśli użytecznej: 
Znów młoda, nową linią wysmuklona, 
Jaśniejesz w ciszy podniebnej ze wzrokiem 
Swym zawieszonym na promieniu słońca. 
I jak bezskrzydły ptak trwasz nieruchomo, 
Ponad marzącą wokół perspektywą.  

Janina Dobrowolska 

Wieża ciśnień – atrakcja  
turystyczna miasta i gminy  
 
Po miesiącu od oficjalnego otwarcia, wieżę 
ciśnień odwiedziło ponad 2500 osób, co 
świadczy o rosnącym zainteresowaniu. Nowy 
obiekt  wywołuje ciekawość zarówno wśród 
lokalnych mieszkańców, jak i turystów, od-
wiedzających nas ze wszystkich stron świata.  
 
Remont wieży ciśnień zrealizowano dzięki 
pozyskaniu przez naszą Gminę w 2017 r. 
środków finansowych z RPO Warmia i Ma-
zury 2014-2020 do projektu „Rozwój dzie-
dzictwa naturalnego  i kulturowego regionu 
poprzez remont i modernizację zabytkowej 
wieży ciśnień”. Wartość zadania wyniosła 
ponad 5 mln zł, z czego ponad 3 mln zł, to 
środki europejskie.

Na podstawie art. 21 
ust. 1 ustawy z dnia 23 
października 2018 r.  
o Funduszu Dróg Sa-
morządowych Wojewo-
da Warmińsko-Mazur-
ski ogłosił nabór wnios-
ków o dofinansowanie 
zadań w ramach Fun-
duszu Dróg Samorzą-
dowych na rok 2021, 
który odbył się w ter-
minie od 15 lipca do 
14 sierpnia 2020 roku. 

Celem Funduszu Dróg 
Samorządowych jest 

wsparcie budowy, prze-
budowy oraz remontów 

dróg gminnych i dróg 
powiatowych. 

Pula środków na 2021 
rok wynosi dla woje-
wództwa warmińsko-
mazurskiego 168 542 
871,56 zł, w tym limit 
zaciągniętych zobowią-
zań na zadania wielo-
letnie wynosi 62 148 
926,89 zł. 

 
Po ogłoszeniu naboru 

wniosków w ramach 
FDS, Gmina złożyła 
dwa wnioski o dofinan-

sowanie następujących 
inwestycji: 
1.  Modernizacja drogi  
    w Jemiołowie. 
2.  Rozbudowa skrzy- 
    żowania ulic Niepo- 
    dległości, Mrongo- 
    wiusza i Behringa w  
    Olsztynku  (na zdję- 
    ciu) - I Etap zadania  
    inwestycyjnego pn.  
    „Porządkowanie  
    gospodarki wodno- 
    ściekowej w ul.  
    Niepodległości i  
    Mickiewicza wraz  
    z modernizacją na 
    wierzchni ulic”.  
   �KAROL KIJKOWSKI 

UM OLSZTYNEK

Przecięcia wstęgi dokonali, m.in. (od lewej strony) - Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko, Warmińsko-Mazurski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków Dariusz Barton, Starosta Powiatu Olsztyńskiego Andrzej Abako, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Olsztynku Andrzej Wojda, Członek Zarządu Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego 
ROMBUD sp. z o.o. Roman Goździkowski, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Mariusz Iwanowicz

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU  
DRÓG SAMORZĄDOWYCH (EDYCJA 2021)
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Zadanie obejmuje 
wybudowanie chod-
nika na odcinku drogi 
krajowej nr 58 (po jed-
nej stronie) o łącznej 
długości 678 m i sze-
rokości 2 m oraz ozna-
kowanie pionowe i po-
ziome wraz z urzą- 
dzeniami bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. 

Ponadto wybudowany 
zostanie murek opo-
rowy i odbudowany 
będzie korpus drogowy 
po prawej stronie na 
długości 100 m.  

Inwestycję wykona 
Przedsiębiorstwo Inży-
nieryjno-Budowlane 
SANBUD Sp. z o.o.  
z Olsztyna, które zło-

żyło najkorzystniejszą 
cenowo ofertę na kwo-
tę 516 187,03 z gwa-
rancją na okres 60 mie-
sięcy. Budowa chodni- 
ka potrwa 8 tygodni. 

Podczas lipcowej se-
sji Burmistrz Olsztyn-
ka poinformował rad-
nych, że GDDKiA za- 
deklarowała również 

budowę chodników 
przy ulicy Mrongowiu-
sza w Olsztynku. Cho-
dzi o odcinek od Huty 
Szkła w kierunku Olsz-
tyna. Inwestycja mia-
łaby zostać zrealizo-
wana również w tym 
roku.  
 
�ROBERT WARAKSA 

W Kurkach powstanie chodnik
W Kurkach w ciągu drogi krajowej nr 58 powstanie chodnik. Inwestycja zostanie zrealizowana 

w ramach programu GDDKiA w Olsztynie związanego z poprawą bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego.

Wymiana tablic  
informacyjnych

Nasze miasto doczekało się wymiany wy-
eksploatowanych tablic informacyjnych. Tych 
starych było 13. Oprócz nich zamontowane 
zostały dwie nowe: na rogu ulic Pionierów  
i Rubinowej oraz na ulicy Zajęczej, przy sta-
dionie Olimpii Olsztynek. Wszystkie tablice 
będą jednakowego rozmiaru i wyglądu (patrz 

zdjęcie). Dodatkowo, w ramach umowy, wy-
konawca wyremontował stary słup ogłosze-
niowy na rogu ulic Szkolnej i Niepodległości. 

Prace wykonuje rodzima firma FLESZ 
STUDIO TOMASZ KENIG, która w postę-
powaniu ofertowym złożyła najkorzystniejszą 
propozycję. 

Całość zadania zamknęła się w kwocie 
24.300,00 złotych. 

   �KAROL KIJKOWSKI 
UM OLSZTYNEK 

PSZOK w Olsztynku działa od września

PSZOK przyjmuje 
nieodpłatnie odpady 
wytworzone i dostar-
czone przez mieszkań-
ców gminy Olsztynek. 
Są to: 

 
• odpady z selektyw-

nej zbiórki: papier  
i tektura, metale, 
tworzywa sztuczne, 
szkło, 

• przeterminowane le-
ki, 

• zużyte baterie i aku-
mulatory, 

• zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektro-
niczny (w całości – 
nierozebrany), 

• meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, 

• odpady budowlane  
i rozbiórkowe z prac 
prowadzonych we 
własnym zakresie 
(max. 500 kg w cią-
gu roku na daną nie-
ruchomość), 

• zużyte opony (o do-
puszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 
tony i max. 4 sztuki 
w ciągu roku na 
daną nieruchomo-
ść). 

 
Dostarczane odpady 

powinny być prawi-
dłowo posegregowane, 
właściwie zabezpie-
czone i wolne od za-
nieczyszczeń. Obsługa 
Punktu będzie wskazy-

wać miejsce, gdzie na-
leży złożyć przywie-
zione odpady.  

Rozładunek z pojaz-
du pozostaje we włas-
nym zakresie osoby 
przywożącej śmieci. 
Obsługa może zażądać 
dokumentu potwier-
dzającego miejsce za-

mieszkania oraz po-
twierdzenia wnoszenia 
opłat za gospodarowa-
nie odpadami komu-
nalnymi.  

 
PSZOK nie będzie 

przyjmował odpadów 
od przedsiębiorców 
oraz powstających w 

ramach prowadzonej 
działalności gospodar-
czej. Wszystkie infor-
macje dotyczące ro- 
dzaju odpadów oraz 
sposobu postępowania 
zostały zawarte w re-
gulaminie zamiesz-
czonym na stronie 
internetowej: 

http://www.gko.com.
pl/. Warto się z nim  
zapoznać, szczególnie  
w zakresie odpadów, 
których PSZOK nie 
przyjmie. Kontakt do 
PSZOK: (89) 519 20 
48 lub 607 325 967.    

 
�ROBERT WARAKSA

Od 1 września w gminie Olsztynek  
został uruchomiony Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK. 
Punkt jest zlokalizowany przy Oczyszczalni 
Ścieków, Wilkowo 24 i jest czynny we wtorki 
i czwartki w godz. 10:00-17:00.
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Przebudowa dworca kolejowego  
w Olsztynku od środka
Prace na dworcu kolejowym  

w Olsztynku postępują. Dotych-
czas były prowadzone w obiekcie 
od strony północnej i budynku 
dawnych toalet. Roboty w głów-
nym budynku dworca, w związku 
z wstrzymaniem ich przez konser-
watora zabytków, ruszyły dopiero 
we wrześniu. To z kolei spowoduje 
przesunięcie terminu zakończenia 
inwestycji o kilka miesięcy, który 
pierwotnie był planowany na luty 
2021 roku. 

 
Przebudowa dworca to koszt około 

21 mln zł. Dworzec ma stać się bar-
dziej funkcjonalny, przyjazny i no-
woczesny. Prócz podstawowych 
funkcji, ma być także przeznaczony 
na potrzeby lokalnej społeczności. 
W planach jest przeniesienie w to 
miejsce domu kultury. W pomiesz-
czeniach dworca mają powstać pra-
cownie warsztatowe, sala wido- 
wiskowa oraz niezbędne zaplecze 
do prowadzenia działalności kultu-
ralnej. 

Pomiędzy historycznymi budyn-
kami dworca powstanie wiata. Są 
nikłe szanse na jej odtworzenie  
w pierwotnym kształcie, mimo 

wielu interwencji w tej sprawie. Ta 
nowa w planach ma mieć "nowo-
czesną formę", która zostanie wyko-
nana z betonu architektonicznego. 

Jej próbkę można zobaczyć przed 
dworcem (przy dawnych toaletach). 

 
�ROBERT WARAKSA

Obchody 81 rocznicy wybuchu II Wojny  
Światowej na cmentarzu w Sudwie
1 września 1939 roku, to dzień, 

w którym atakiem Niemiec na Pol-
skę rozpoczęła się II Wojna Świa-
towa. By uczcić pamięć o tych wy-
darzeniach, jak co roku na Cmen-
tarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie, 
odbyły się obchody rocznicy wy-
buchu tej najstraszniejszej z wo-
jen. 

 
Uroczystości rozpoczęły się trady-

cyjnie wprowadzeniem sztandarów 
i odśpiewaniem hymnu państwo-
wego. Ksiądz proboszcz Sławomir 
Piniaha odprawił nabożeństwo w in-
tencji wszystkich ofiar II wojny.  
Po zakończeniu mszy rozbrzmiał 
dźwięk syreny i archiwalny komu-
nikat radiowy o rozpoczęciu wojny. 

 
W obchodach wzięli udział: przed-

stawiciele Koła Związku Sybiraków 
w Olsztynku, poczty sztandarowe, 
księża, olsztyneccy harcerze, przed-
stawiciele władz samorządowych 
Burmistrz Olsztynka Mirosław Ste-
gienko i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Andrzej Wojda, radni po-
wiatu, radni rady miejskiej, przed-

stawiciele Policji, Straży Miejskiej, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, nad-
leśnictw, szkół, przedszkola i olszty-
neckich zakładów pracy, stowarzy- 
szenia, a także mieszkańcy. 

 
Burmistrz Olsztynka, Mirosław 

Stegienko, wygłosił okoliczno-
ściowe przemówienie, po którym 
przybyłe delegacje złożyły wieńce  
i wiązanki przed pomnikiem ofiar 
faszyzmu.  

Wszyscy zgromadzeni minutą 
ciszy uczcili pamięć ofiar II Wojny 
Światowej. 

Uroczystość uświetnił występ ar-
tystyczny uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. rotmistrza Witolda 
Pileckiego w Olsztynku pod kierow-
nictwem Macieja Hacia. Następnie 
nastąpiło wyprowadzenie pocztów 
sztandarowych i zakończenie ob-
chodów 81 rocznicy wybuchu  
II Wojny Światowej. 

Cmentarz w Sudwie jest miejscem 
spoczynku wielu tysięcy jeńców 
wojennych Stalagu I B Hohenstein. 
Bezimienne mogiły poległych przy-
pominają nam o tragicznych wyda-
rzeniach z tamtego okresu.  

 
Uroczystość przygotował Referat 

Promocji i Muzeum Historii Olsz-
tynka. 

�KAROL KIJKOWSKI 
UM OLSZTYNEK 
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25 sierpnia 2020 r. w sali widowisko-
wej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Nob-
listów Polskich w Olsztynku odbyło 
się wspólne posiedzenie Komisji 
Spraw Społecznych oraz Komisji  
Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej 
w Olsztynku. Rozpoczęło się ono uro-
czystością wręczenia Nagród Burmist-
rza Olsztynka za osiągnięcia w dzie- 
dzinie twórczości artystycznej i upo-
wszechniania kultury. 

 

Przyznawana od 2018 roku Nagroda 
jest wyrazem uznania dla dokonań  
i zaangażowania w rozwój kultury  
w gminie Olsztynek. Laureatami tego-
rocznej Nagrody zostali: Patrycja  
Ruchała, Patrycja Szustkiewicz oraz 
Zespół Swojska Nutka. Wszyscy lau-
reaci od lat ubogacają ofertę kulturalną 
gminy Olsztynek, są inicjatorami licz-
nych projektów, z zaangażowaniem 
włączają się w rozwój i promocję 
gminy przez swoją działalność.  

Nagrodzonym serdecznie gratulu-
jemy i życzmy niesłabnącego opty-
mizmu i zapału w dalszej pracy.  

   �UM OLSZTYNEK

Nagrody  
Burmistrza  
w dziedzinie  
kultury  
przyznane

Droga do Lipowa Kurkowskiego  
zostanie przebudowana

Pod koniec sierpnia 
Burmistrz Olsztynka, 
Mirosław Stegienko, 
podpisał umowę na 
przebudowę drogi do 
Lipowa Kurkowskie-
go. Całkowity koszt 
inwestycji zamknie się 
w kwocie ok. 2 mln 
złotych. Prace powin-
ny zakończyć się pod 
koniec 2021 roku. 

 
Zadanie obejmuje 

przebudowę drogi gmin-
nej na odcinku Selwa 
(DK58) – Lipowo Kur-
kowskie (przy przystan-
ku) wraz z odwodnie-
niem. Planowane jest 
wykonanie nakładki as-
faltowej o szerokości 
4m, 4-5 mijanek o sze-

rokości min. 5 m (w 
kierunku Lipowa Kur-
kowskiego) oraz pobo-
czy dwustronnych. 

Prace wykona Przed-
siębiorstwo Inżynieryj-
no-Budowlane SAN-
BUD Sp. z o.o. z Olszty-

na. Droga zostanie zrea-
lizowana w systemie 
„zaprojektuj i zbuduj”. 
W pierwszej kolejności 
opracowana zostanie do-
kumentacja projektowa. 
Wykonawca ma na to 5 
miesięcy. Kolejnym eta-

pem będzie realizacja 
robót. 

Zadanie uzyskało do-
finansowanie w ramach 
Funduszu Dróg Samo-
rządowych w kwocie 
ok. 1 mln zł.    
�ROBERT WARAKSA

Uroczystości z okazji 
Święta Wojska Polskiego

15 sierpnia obcho-
dzimy Święto Wojska 
Polskiego. Zostało ono 
ustanowione na pamią-
tkę zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej 1920 (na-
zywanej także Cudem 
nad Wisłą), stoczonej  
w czasie wojny polsko-
bolszewickiej. Tego sa-
mego dnia w kościele 
katolickim obchodzona 
jest uroczystość Wnie-
bowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. W pol-
skiej tradycji ludowej 
zwana jest ona świętem 
Matki Boskiej Zielnej  

i wiąże się z tradycją 
święcenia w tym dniu 
bukietów ziół i kwia-
tów. 

Z tej okazji o godz. 
10.30 w Kościele NSPJ 
w Olsztynku została od-
prawiona Msza św. za 
ojczyznę pod przewo-
dnictwem ks. probosz-
cza Remigiusza Klim-
kowskiego z udziałem 
pocztów sztandarowych 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Olsztynku, 
Szkoły Podstawowej  
nr 2 im. rotm. Witolda 
Pileckiego w Olsztynku 

oraz Szkoły Podstawo-
wej im. Erwina Kruka 
w Elgnówku. We mszy 
uczestniczyli komba-
tanci, Sybiracy, radni, 
przedstawiciele stowa-
rzyszeń oraz władze sa-
morządowe Olsztynka, 
na czele z Burmistrzem 
Olsztynka Mirosławem 
Stegienko oraz Prze-
wodniczącym Rady 
Miejskiej Andrzejem 
Wojdą. Podczas mszy 
przedstawiciele delega-
cji złożyli wiązanki pod 
tablicami pamiątkowy-
mi w kościele. 

Kolejnym punktem 
obchodów był prze-
marsz pod obelisk 
„Orła Białego”. 

Burmistrz Olsztynka, 
Mirosław Stegienko,  
w swoim przemówieniu 
nawiązał do historii 
polsko-bolszewickiej 
wojny, która rozegrała 
się 100 lat temu. 

Po przemówieniu 
przybyłe delegacje zło-
żyły kwiaty przed obe-
liskiem „Orła Białego”. 

 
�KAROL KIJKOWSKI 

UM OLSZTYNEK 

Nagrodę dla Zespołu Swojska Nutka 
odebrał Kierownik Zespołu Wiesław 
Dubicki.

polecamy

Olsztynek - oficjalna strona 

Olsztynek24
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W ramach IV edycji OBO, 
która odbyła się w 2019 roku, 
mieszkańcy Olsztynka decydo-
wali o przeznaczeniu 300 tys. 
złotych. W głosowaniu oddano 
prawie 2,3 tys. głosów ważnych 
i wybrano 2 spośród 5 zgłoszo-
nych projektów: 

 
1) „Olsztynek – bezpieczeństwo 

miasta w twoich rękach”, 
który obejmował doposażenie 
OSP Olsztynek w sprzęt, dzię-
ki któremu poprawi się bez-
pieczeństwo mieszkańców 
Olsztynka znajdujących się  
w sytuacji zagrożenia życia.  

2) „Modernizacja holu z ła-
zienką, renowacja foteli oraz 
wymiana nagłośnienia w Ki-
nie Grunwald”, który miał na 
celu poprawienie jakości 
funkcjonowania obiektu po-
przez remont holu wraz z ła-
zienką, renowację foteli kino- 
wych oraz wymianę nagłoś-
nienia.  

OBO 2019 na finiszu

7 projektów zgłosili 
mieszkańcy Olsztynka 
do tegorocznej edycji 
Olsztyneckiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. 
Wszystkie spełniły wy-
magania formalne i zo-
stały przekazane do 
weryfikacji merytory-
czno-formalnej, której 

dokonają pracownicy 
Urzędu Miejskiego w 
Olsztynku. Potrwa ona 
do 9 października 2020 
roku.  

 
Głosowanie na pro-

jekty zakwalifikowane 
do wyboru rozpocznie 
się 15 października  

o godz. 8:00 i potrwa 
do 29 października do 
godz. 15:00. Głosować 
mo-żna za pośrednic-
twem strony interneto-
wej: obo.olsztynek.pl 
lub w zorganizowa-
nych na terenie miasta 
punktach do głosowa-
nia: 

■ Miejska Biblioteka 
Publiczna w Olsz-
tynku, ul. Ratusz 1, 
na I piętrze, 

■Miejski Ośrodek  
Pomocy Społecznej  
w Olsztynku, ul. Nie-
podległości 19, przy 
głównym wejściu do 
budynku, 

■Urząd Miejski w 
Olsztynku, ul. Ratusz 
1, na parterze. 

W głosowaniu może 
wziąć udział każdy 
mieszkaniec miasta 
Olsztynka, bez wzglę-
du na wiek. Każdy gło-
sujący ma do rozdys-
ponowania 5 punktów, 
które może przyznać 
jednemu projektowi 
lub rozdzielić je (w 
liczbach całkowitych) 
pomiędzy kilka projek-
tów.  

Opisy wszystkich 
projektów oraz karty 
do głosowania będą 
dostępne w punktach 
do głosowania oraz na 
stronie internetowej 
obo.olsztynek.pl  

 
Ostateczne wyniki 

powinniśmy poznać do 
9 listopada 2020 roku.  

 
�ROBERT WARAKSA

Prace w Kinie „Grunwald”  
w Olsztynku dobiegły końca. Hol  
i łazienki zmieniły się nie do poz-
nania. Był to ostatni etap prac reali-
zowany w ramach OBO. Prace 
obejmowały: rozbiórkę ścianek 
działowych, wykonanie nowej pod-
łogi, ceramiki łazienkowej, wymia-
nę starych drzwi wewnętrznych, 
instalacji elektrycznej, wodno-kana-
lizacyjnej i oświetlenia, a także 
montaż okienka kasowego.  

Projekt obejmował również reno-
wację foteli oraz wymianę nagłoś-
nienia na nowsze, w systemie Dolby 
Surround 7.1. Mimo sytuacji zwią-
zanej z koronawirusem, prace udało 
się zrealizować jeszcze w pierwszej 
połowie 2020 roku. Inwestycję ko-
ordynował Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Olsztynku. Prace 
zrealizowała Firma Usługowo - 

Handlowa LEAR Leszek Argalski  
z Olsztynka. Od 13 września kino 
wznowiło swoją działalność. Aktu-

alny repertuar znajduje się na stronie 
internetowej: 
www.kino.olsztynek.com.pl. 

KINO GRUNWALD PO REMONCIE

Do Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Olsztynku został dostarczony no-
wy wóz, którego koszt to blisko 800 
tys. złotych. W planach było zaku-
pienie lekkiego samochodu ratow-
niczego, ale w związku z możliwoś- 
cią pozyskania środków zewnętrz-
nych zakupiono średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy. Wóz dostar-
czyła firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy 
Specjalne Sp. z o.o. z Bielsko-Bia-
łej. Na zakup pojazdu pozyskano 
środki z różnych źródeł, w tym: 

• 370 tys. zł z WFOŚiGW  
w Olsztynie, 

• 235 tys. zł, w tym 150 tys. zł  
z OBO - gmina Olsztynek, 

• 180 tys. zł z Komendy Głównej 
Straży Pożarnej, 

• 15 tys. zł - powiat olsztyński. 

W ramach projektu zostaną zaku-
pione również czujki tlenku węgla, 
które będą przekazywane bezpłatnie 
najbardziej potrzebującym miesz-
kańcom Olsztynka. Ponadto w ogól-
nodostępnym miejscu na terenie 
miasta (prawdopodobnie na ratuszu) 
ma zostać udostępniony defibrylator 
w specjalnej kapsule. 

 
Jest jeszcze jedna dobra wiado-

mość. W związku z zakupem no-
wego wozu jeden z samochodów 
ratowniczo-gaśniczych OSP Olszty-
nek został przekazany przez Bur-
mistrza Olsztynka Mirosława Ste- 
gienko do OSP w Mańkach (więcej 
na str. 9)  

  
�ROBERT WARAKSA

OSP OLSZTYNEK Z NOWYM WOZEM

Nie przegap głosowania!
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Uroczyste przekazanie wozu strażackiego 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mańkach
W niedzielę, 20 września 2020 

roku w Mańkach odbyła się uro-
czystość poświęcenia i przekazania 
wozu bojowego marki Star dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Mańkach. 

 
Średni samochód ratowniczo-gaś-

niczy z napędem uterenowionym 
4x4 na podwoziu samochodu Star 
wyposażony jest w kabinę załogową 
sześcioosobową, zbiornik wody  
o pojemności 2500 lirów, posiada 
dwustopniową autopompę o wydaj-
ności 2000 litrów, dodatkowo wcią-
garkę elektryczną oraz maszt oświet-
leniowy. Samochód spełnia wszy- 
stkie standardy bezpieczeństwa. 

Kluczyki do auta na ręce Naczel-
nika Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Mańkach Andrzeja Gallusa prze-
kazał Burmistrz Olsztynka Mirosław 
Stegienko. 

Wstęgę na nowym wozie bojowym 
przecięli burmistrz Mirosław Ste-
gienko wspólnie z Prezesem OSP  
w Mańkach Alfredem Żebrowskim. 
Nowy samochód poświęcił Probosz-

cza Parafii Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny w Biesalu 
Ksiądz dr Bogumił Wykowski. 

Nowy samochód wraz z jego wy-
posażeniem z pewnością przyczyni 

się do podwyższenia gotowości ope-
racyjnej, poprawy warunków pracy 
strażaków i skuteczności w działaniu 
oraz niesieniu pomocy wszystkim, 
którzy będą jej potrzebować. 

Uroczystość odbyła się zgodnie  
z ceremoniałem pożarniczym oraz   
z zachowaniem odpowiedniego re-
żimu sanitarnego.

Muzeum Budownictwa 
Ludowego – Park Etno-
graficzny w Olsztynku od 
lat realizuje ciekawe pro-
jekty finansowane z róż-
nych środków, w tym  
z unijnych.  

 
1 grudnia 2019 r. przystą-

piliśmy do projektu „Olszty-
nek-Kaliningrad – from the 
common history to the future 
partnership” („Olsztynek-
Kaliningrad – od wspólnej 
historii do przyszłego part-
nerstwa”) realizowanym  
w Programie Współpracy 
Transgranicznej POLSKA-
ROSJA 2014-2020.  

Naszym partnerem i jedno-
cześnie beneficjentem wio-
dącym, jest Ogród Zoo-
logiczny w Kaliningradzie, 
na którego terenie, jeszcze 
przed I wojną światową,  
powstały pierwsze obiekty, 
które obecnie zobaczyć 
można w Olsztynku. 
Projekt będzie realizowany 

do 30 listopada 2021 r.  
W tym czasie zaplanowano 
do wykonania szereg róż-
nych działań, z których naj-
ważniejszym dla naszego 
Muzeum jest budowa maga-
zynu studyjnego z częścią 
otwartą dla publiczności. 
Oznacza to, że turyści będą 
mogli wejść do udostępnio-
nej części magazynu i zoba-
czyć, w jaki sposób przecho-

wuje się zbiory. Budynek 
magazynu będzie kopią 
stajni z założenia folwarcz-
nego w Tołkinach. W mo-
mencie pisania artykułu wy-
konane są już fundamenty 
budynku wraz z kamienną 
podmurówką. Proces bu-
dowy utrwalany jest na fil-
mie, który zaprezentujemy 
podczas uroczystego otwar-
cia obiektu. 

Poza tym w skansenie zo-
stanie stworzona ścieżka 
edukacyjno-historyczna, 
przedstawiająca obiekty lite-
wskie, znajdujące się w Mu-
zeum i takie, które zostały 
na jego terenie wybudo-
wane, ale nie przetrwały do 
naszych czasów. Ścieżkę 
będą tworzyły tablice infor-
macyjne połączone z mo-
bilną aplikacją, w której zo-
staną zamieszczone ryciny  
i plany tych obiektów, ich 
zdjęcia z czasów królewiec-
kich, historia i opisy. 

Zostaną zlecone do wyko-
nania projekty architekto-
niczne wspomnianych wy-
żej, nieistniejących już 
budynków litewskich: staj-
nia, stodoła i piwnica zie-
mna z Pempen oraz chałupa 
rybacka z Gilge. Projekty 
będą pierwszym krokiem 
zmierzającym do odbudowy 
tych obiektów w przyszło-
ści. Wykonany będzie też 
projekt architektoniczny ko-

pii dworu z terenu dawnych 
Prus, który w przyszłości 
uzupełni zabudowę dwor-
sko-folwarczną znajdującą 
się w Muzeum. 

Na 2021 r. planowana jest 
organizacja konferencji „Old 
places – new meanings” po-
święconej wymianie infor-
macji i doświadczeń inwes-
torów z Polski i Rosji, 
dotyczących adaptacji histo-
rycznych miejsc do nowych 
funkcji z zachowaniem daw-
nego charakteru i wykorzy-
stania ich, jako atrakcyjnego 
produktu turystycznego. 
Grupą docelową będą użyt-
kownicy obiektów, przedsta-
wiciele muzeów i innych in-
stytucji kultury, lokalne małe 
firmy w obu regionach Be-
neficjentów oraz wszyscy, 
którym nie jest obojętny los 
historycznych obiektów. 

 
Całkowita wartość pro-

jektu, to 1 934 283,46 euro, 
a część działań realizowa-
nych przez Muzeum opiewa 
na 1 021 210,36 euro, z cze-
go 919 089,32 euro to dofi-
nansowanie z Unii Europej-
skiej. 

�MONIKA  
SABLJAK-OLĘDZKA

CZY WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA?  
– nowy projekt Muzeum

Wylewanie ław fundamentowych magazynu studyjnego 
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W dniach 16-19 lipca 2020 
Stowarzyszenie realizowało 
w Zamościu warsztaty dla 
rodziców i opiekunów dzieci 
i osób z niepełnosprawno-
ścią. Wzięło w nich udział 
20 osób. Warsztaty  były  
realizacją zadania publicz-
nego zleconego w ramach 
Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
Gminy Olsztynek na rok 
2019. Program profilak-
tyczny ze szczególnym 

uwzględnieniem programów 
rekomendowanych oraz za-

jęć edukacyjnych, informa-
tycznych i socjoterapeutycz-

nych  pod nazwą „Aktywne 
formy spędzania czasu wol-
nego połączone z poznawa-
niem umiejętności dbania  
o swój wygląd i zdrowy tryb 
odżywiania”. 

W ramach spotkań prowa-
dzonych przez  specjalistów 
zrealizowane zostały 3 spot-
kania warsztatowe: 
I warsztat – Kosmetologia 
ogólna z elementami pielęg-
nacji twarzy oraz masaż twa-
rzy- ujędrnianie i reflekso-
logia, pielęgnacja dłoni. 
II warsztat - Komunikacja 
w rodzinie z osobą z nie- 
pełnosprawnością. Zdrowa  

i zrównoważona suplemen-
tacja diety. 
III warsztat – Akceptacja 
samego siebie – wpływ na 
rozwój jednostki. 

Wyjazd był także okazją do 
wymiany informacji, inte-
gracji. Zwiedziliśmy także 
Zamość, Zwierzyniec i Lub-
lin oraz byliśmy w ZOO. 

Oprócz pogłębiania wiedzy 
na tematy zawarte w spot-
kaniach warsztatowych 
uczestnicy poznawali histo-
rię, kulturę i architekturę  
regionu. 

�ANNA  
ROGULSKA-RUCHAŁA
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Regionalne święto pszczelarzy
W Olsztynku miejscowe koło 

pszczelarzy, przy współpracy  
z WZP w Olsztynie, Starostwem 
Powiatowym w Olsztynie oraz 
Nadleśnictwem Jagiełek, zorgani-
zowało w niedzielę 23 sierpnia 
2020 r. Regionalny Dzień  Pszcze-
larza.  

 
Obchody rozpoczęły się o godz.  

11  mszą świętą w kościele parafial-
nym pod wezwaniem Błogosławio-
nej Anieli Salawy w Olsztynku. Na-
bożeństwo w intencji pszczelarzy  
i ich rodzin oraz nieżyjących człon-
ków koła celebrowali: proboszcz pa-
rafii kapelan RKP w Olsztynku -  
ks. kan. Sławomir Piniaha, ks. dr 
Michał Tunkiewicz - wikariusz bis-
kupi, ks. Arkadiusz Suchowiecki - 
sekretarz arcybiskupa metropolity 
warmińskiego oraz ks. Józef Grusz-
kiewicz. Przed ołtarzem stanęły  
w organizacyjnych strojach poczty: 
WZP w Olsztynie, RKP Asuny, RKP 
Iława, RKP Kętrzyn, RKP Nowe 
Miasto Lubawskie, RKP Szczytno, 
RKP Olsztynek oraz pszczelarze  
z RKP Nidzica i RKP Świątki. Ho-
milię ks. Arkadiusz Suchowiecki po-
święcił pracowitym pszczołom, peł-
niącym służebną rolę wobec czło- 
wieka i przyrody. Przedstawił histo-
rię bartnictwa oraz pszczelarstwa na 
Warmii, w Polsce oraz na świecie. 
Przybliżył także zebranym postać 
św. Ambrożego - patrona pszczela-
rzy. Następnie proboszcz ks. kan. 
Sławomir Piniaha poświęcił figurę 
św. Ambrożego ufundowaną przez 
pszczelarzy z RKP w Olsztynku oraz 
jego kapelana.  

Oficjalna część pszczelarskiego 
święta odbyła się w zajeździe Jagie-
łek. Uczestników powitał Prezes 

Koła  w Olsztynku -  Krzysztof Wie-
czorek. Wśród gości byli: Prezes 
WZP w Olsztynie – Józef Zysk, 
Wiceprezes WZP w Olsztynie – Fe-
liks Stachowicz, Skarbnik WZP  
w Olsztynie – Stanisław Ostrówka, 
Starosta Powiatu Olsztyńskiego – 

Andrzej Abako, Burmistrz Olsz-
tynka – Mirosław Stegienko, księża 
celebranci, Nadleśniczy Nadleś-
nictwa Jagiełek – Bożena Przesław, 
przedstawiciele olsztyneckich szkół, 
instytucji i zakładów pracy.  Następ-
nie zabrał głos Prezes WZP w Olsz-
tynie - Józef Zysk, który omówił bie-
żący sezon pszczelarski, jak również 
przybliżył plany Zarządu na przy-
szłość. Starosta Powiatu Olsztyń-
skiego – Andrzej Abako, podzięko-
wał za ciężką pracę pszczelarzom, 
zadeklarował również wsparcie  
w  przyszłości. Burmistrz Olsztynka, 
Mirosław Stegienko, podziękował 
pszczelarzom za pracę oraz promo-
cję Miasta i Gminy Olsztynek. Po 
przemówieniach zaproszonych gości 
Prezes Krzysztof Wieczorek oraz 
Prezes WZP Józef Zysk wręczyli 
nowo wstępującym w szeregi Rejo-
nowego Koła w Olsztynku legity-
macje członkowskie. W minionym 
roku do Koła wstąpiło 11 osób.  
W imieniu nowych członków zabrał 

głos Michał Hawryszko. Podzięko-
wał za przyjęcie w szeregi pszcze-
larzy, przedstawił motywację, która 
skłoniła go do takiej decyzji. Na-
stępnie prezesi wręczyli certyfikaty 
„Przyjaciela Pszczół, pszczelarzy 
RKP w Olsztynku” darczyńcom  
i sponsorom uroczystości. Byli nimi: 
Starosta Powiatu Olsztyńskiego – 
Pan Andrzej Abako, Członek Za-
rządu Powiatu – Pan Artur Wrochna, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Jagiełek 
– Pani Bożena Przesław, Sołtys So-
łectwa Mierki – Pani Halina Ży-
decka. Certyfikaty otrzymały rów-
nież Koła uczestniczące w uroczy- 
stościach. 

Na zakończenie Prezes Koła, 
Krzysztof Wieczorek, przedstawił 
plany na najbliższą przyszłość oraz 
życzył wszystkim uczestnikom 
dobrej zabawy. Biesiada przy mu-
zyce trwała do późnych godzin wie-
czornych.  

�KRZYSZTOF WIECZOREK 
PREZES RKP W OLSZTYNKU

WARSZTATY W ZAMOŚCIU

Nowi członkowie Koła z władzami WZP / fot. RKP Olsztynek

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku
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Z inicjatywy Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Noblis-
tów Polskich w naszym 
mieście zawiązała się Sieć 
Współpracy Szkół Gminy 
Olsztynek. Celem tego 
przedsięwzięcia jest wy-
miana doświadczeń pomię-
dzy nauczycielami poszcze- 
gólnych przedmiotów w ce-
lu podniesienia jakości 
pracy szkół oraz jak najefek-
tywniejszego przebiegu pro-
cesu dydaktycznego.  

Spotkanie inaugurujące 
to przedsięwzięcie odbyło 
się 06.02.2020 r. Wzięli  
w nim udział nauczyciele ję-
zyka polskiego oraz nauczy-
ciele-bibliotekarze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Nob-
listów Polskich wraz z panią 
dyrektor - Ireną Jędrusze-
wską oraz poloniści ze 
Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Waplewie.  
Głównym tematem była 

praca z lekturą oraz przy-
kłady dobrych praktyk 
związanych ze stosowaniem 
na zajęciach metod aktywi-
zujących. Spotkanie popro-
wadziła pani Małgorzata 
Zapadka. Uczestnicy obej-
rzeli prezentację zatytuło-
waną Lekturowy zawrót 
głowy. Przykłady pomysłów 
na pracę z lekturami w szko-
le podstawowej.  Przedsta-
wiono w niej przykłady 
zajęć prowadzonych przez 
polonistów SP nr 1 na pod-
stawie lektur z wykorzysta-
niem między innymi lap- 
booków, metody dramy, czy 
myślenia dywergencyjnego. 
Następnie wywiązała się 
dyskusja na temat pomy-
słów jakie są wykorzysty-
wane na zajęciach w obu 
szkołach.  
Wymieniono się doświad-
czeniami oraz przykładami 
stosowanych metod i sposo-

bów realizacji dłuższych 
tekstów pisanych.  

W związku z okresem 
pandemii i nauki zdalnej, 
kolejne spotkanie mogło 
odbyć się dopiero w no-

wym, bieżącym roku szkol-
nym. Tym razem było ono 
poprowadzone w formie 
konferencji dla nauczycieli 
języków obcych i odbyło się 
przy współpracy z Warmiń-
sko-Mazurskim Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli. 
Wzięli w nim udział nau-
czyciele języka angielskiego 
oraz niemieckiego ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. 
Noblistów Polskich oraz 
Szkoły Podstawowej nr 2 
im. rotmistrza Witolda Pi-
leckiego. Tym razem tema-
tem przewodnim były 
innowacje w nauczaniu ję-
zyków obcych. Spotkanie 
poprowadziła pani Ewa Mo-
czulska – doradca meto-
dyczny WM ODN. 
Uczestnicy spotkania poz-
nali zasady tworzenia inno-
wacji, wymogi formalne, 
jakie należy spełniać przy 
tworzeniu takiej inicjatywy, 

jak również w ramach 
dobrych praktyk została  
zaprezentowana realizacja 
innowacji pedagogicznej  
z języka angielskiego pro-
wadzonej przez panią Mał-
gorzatę Zapadkę. Przygo- 
towała ona prezentację zło-
żoną  z przykładów działań 
i metod pracy podejmowa-
nych w ramach prowadzo-
nej przez nią innowacji 
Sztuka, historia i geografia 
na warsztatach coolturo-
wych do głowy nam trafia. 

W trakcie konferencji 
omawiano różne pomysły, 
sposoby realizacji i nowa-
torskie metody pracy z ucz-
niami.  

Z pewnością było to 
owocne spotkanie, które 
dało wszystkim przestrzeń 
do wspólnej wymiany do-
świadczeń. Inicjatywa pod-
jęta przez szkoły z pew- 
nością pozytywnie wpływa 
na wzajemne relacje i przy-
czynia się do rozwoju 
warsztatu pracy pracowni-
ków oświaty w naszej gmi-
nie.  

�MAŁGORZATA  
ZAPADKA

Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony     STEFAN ŻEROMSKI 

MAŁGORZATA ZAPADKA 

MŁODZI MAJĄ GŁOS

SIEĆ WSPÓŁPRACY  
Szkół Gminy Olsztynek

Kolejne akcje honorowych dawców krwi
Członkowie Klubu Honorowych 

Dawców Krwi PCK w Elgnówku 
zorganizowali dwie kolejne akcje 
oddania krwi w okresie pandemii 
– 20 czerwca i 19 września.  

 
Obie akcje odbyły się jak zwykle 

w Szkole Podstawowej im. Erwina 
Kruka w Elgnówku. W pierwszej 
wzięły udział 42 osoby, z czego 
krew pobrano od 36 osób. 19 wrześ-
nia zjawiły się 32 osoby. Pobrano 
krew od 26 osób. Biorąc pod uwagę 
reżim sanitarny i trudność organizo-
wania takich akcji są to piękne wy-
niki. Krwiodawcy jak zwykle nie za-
wiedli. Dodatkowo dziękujemy za 
przybycie z wizytą Pani Burmistrz 
Annie Luśnia. Akcje musiały się od-
być bez słodkiego poczęstunku or-
ganizowanego przez członkinie na-
szego klubu. Były napoje, herbata, 
kawa – na to nam pozwolono. 

Ze względu na sytuację w tym roku 
nie mogliśmy organizować plano-
wanych dużych imprez rekreacyjno-
sportowych. Mamy nadzieję, że 

przyszły rok będzie spokojniejszy  
i wszystko, co zakładamy zrealizu-
jemy. Nie znaczy to, że nie robiliśmy 
zupełnie nic. Latem wzięliśmy 
udział w challenge na rzecz chorych 
dzieci. Nawiązaliśmy również 
współpracę z MDK w Olsztynku. 
Zorganizowaliśmy wspólnie ognisko 
dla uczestników rajdu rowerowego. 

Tydzień po ostatniej akcji, tj. 26 
września 2020 r. we współpracy  
z Urzędem Miejskim w Olsztynku 
organizujemy spotkanie z Panem 
Stanisławem Figielskim – pracow-
nikiem Urzędu Miejskiego w Olsz-
tynku, który jest odpowiedzialny za 
obronę cywilną i zarządzenie kry-
zysowe. Po prelekcji i pogadance na 

temat bezpieczeństwa i sytuacji 
związanej z COVID-19 chcemy po-
ruszyć trudny temat obrony koniecz-
nej i zakończyć wszystko szkole-
niem z samoobrony.  

Dziękujemy Panu Burmistrzowi 
Mirosławowi Stegienko i Pani Dy-
rektor Jolancie Sałackiej za zrozu-
mienie i przychylność naszym dzia-
łaniom. Podziękowania również dla 
Pana Stanisława Figielskiego za zor-
ganizowanie spotkania i Pani Doro-
cie Bryl – pracownikowi szkoły, 
która zawsze wspaniale przygoto-
wuje szkołę na akcje. No i oczywi-
ście krwiodawcom, którzy nigdy nie 
zawodzą i nie patrząc na trudności, 
niosą pomoc innym. 

 
Tych, którzy chcieliby się do nas 

przyłączyć zapraszamy na kolejną 
akcję poboru krwi 19 grudnia 2020 
r.  oczywiście w Szkole Podstawo-
wej im. Erwina Kruka w Elgnówku. 

 
�ZARZĄD KLUBU HDK  

PCK W ELGNÓWKU
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COŚ Z HISTORII

�BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI 

LUDWIK POROWSKI

Stanisław bardzo przeży-
wał pobyt w Olsztynku, 
szczególnie jednak odwie-
dziny terenu byłego obozu 
jenieckiego. Dopiero tutaj 
zrozumiał, w jak ciężkich 
warunkach żyli polscy jeńcy 
wojenni w niemieckiej nie-
woli. Swoje wrażenia zawarł 
w specjalnym albumie po-
święconym ojcu. 

Ludwik Porowski urodził 
się 6 listopada 1911 roku  
w historycznej wiosce Ma-
ciejowice, gdzie Tadeusz 
Kościuszko doznał klęski  
w 1794 roku i ranny dostał 
się do rosyjskiej niewoli. 
Miejsce urodzenia było 
przypadkowe, ponieważ je-
go rodzice: Aleksander i Ma-
rianna, mieszkający na stałe 
w Warszawie na ulicy Łuc-
kiej, odwiedzili rodzinę  
w Maciejowicach. Tutaj do-
szło do porodu w domu 
Franciszka Goliszewskiego, 
ojca Marianny. Aleksander 
Porowski, z zawodu stolarz, 
miał wtedy 40 lat, a jego 
żona skończyła 30 lat. Żyli 
w zaborze rosyjskim i dla-
tego zachowany dokument  
z księgi metrykalnej spisany 
został w tym języku. 

Kilka lat później wybuchła 
I wojna  światowa i polskie 
ziemie zaboru rosyjskiego 
dostały się pod okupację  
niemiecką. Warunki życia  
w Warszawie były bardzo 
trudne, ale nie było dużego 
terroru ze strony Niemców. 
Ludność polska z nadzieją 
oczekiwała końca wojny, 
klęski państw zaborczych  
i powstania niepodległego 
państwa polskiego. Te ma-
rzenia miały się spełnić  
w listopadzie 1918 roku.  
W wolnej Polsce rodzina  
Porowskich zamieszkała  
na Czerniakowie, niedaleko 
Wisły. Ludwik uczęszczał 
do szkoły powszechnej, a 
później wyuczył się zawodu 
elektryka. Jego pasją stało 
się wioślarstwo. Należał do 
klubu sportowego Warszaw-
skie Towarzystwo Wioślar-
skie. Pływał w ośmio- 
osobowej łodzi i w tym skła-
dzie zdobył wicemistrzo-

stwo Polski w 1937 roku. 
Wcześniej odbył dwuletnią 
służbę wojskową (1932-
1934) w 1 pułku artylerii 
przeciwlotniczej w Lidzie. 
Po powrocie z wojska podjął 
pracę w elektrowni w War-
szawie. Była to dobra praca, 
gdyż dawała stałe dochody 

na niezłym poziomie. Miał 
też sporo wolnego czasu, 
który poświęcał na sporty 
wodne, głównie ukocha-
nemu wioślarstwu. W tym 
czasie poznał miłość swo-
jego życia – Anielę Toma-
szewską. Pobrali się 4 lipca 
1937 roku i zamieszkali  

w wynajętym mieszkaniu na 
Czerniakowie. Byli młodzi  
i z optymizmem patrzyli  
w przyszłość. Rok później 
urodził się pierwszy syn Ed-
ward, który niestety zmarł 
po kilku miesiącach. 

Nad Polską zbierały się 
czarne chmury tragicznego 
konfliktu. Niemcy hitlerow-
skie parły ku nowej wojnie. 
W 1939 roku trwały inten-
sywne przygotowania do 
obrony. Do wojska powoły-
wano kolejne roczniki rezer-
wistów. Na początku sierp- 
nia Ludwik Porowski otrzy-
mał przydział do artylerii 
przeciwlotniczej w twierdzy 
Modlin. Miał stopień kap-
rala i został dowódcą dzia-
łonu. Rezerwiści przecho- 
dzili przyspieszone szkole-
nie przerwane wybuchem 
wojny rankiem 1 września. 
Stanęli do obrony twierdzy 
atakowanej przez niemiec-
kie lotnictwo. Później nade-
szły wojska pancerne, 
piechota i artyleria. Zaczęło 
się oblężenie, które trwało 
wiele dni i nocy. Walki były 
zacięte, ale wszystkie ataki 
Niemców zostały odparte. 
Ludwik Porowski brał ak-
tywny udział w obronie 
twierdzy. Przy pomocy 
działka przeciwlotniczego 
ostrzeliwał nadlatujące sa-
moloty z czarnymi krzy-
żami. Lotnictwo niemieckie 
bombardowało zabudowania 
twierdzy Modlin, ale też nie-
mal bezkarnie zrzucało 
ogromne ilości bomb na 
Warszawę i inne polskie 
miasta. Warszawa poddała 
się 28 września 1939 roku, 
dzień później załamała się 
obrona Modlina. Kilkana-
ście tysięcy jej obrońców 
poszło do niewoli, wśród 
nich kapral Ludwik Porow-
ski. Wraz z wieloma żołnie-
rzami został wywieziony do 
Prus Wschodnich, najpierw 
do obozu Stalag IA, później 
do obozu Stalag IB Hohen-
stein. Otrzymał numer je-
niecki 69952. 

W obozie Stalag IB prze-
bywał już 20 października 
1939 roku, ponieważ tego 

dnia datowana jest pierwsza 
kartka obozowa wysłana do 
rodziny i podany adres: Sta-
lag IB, Deutschland, Barak 
60. W obozie tym przebywał 
na pewno jeszcze w marcu 
1940 roku, gdyż zachowało 
się zdjęcie zrobione 17 mar-
ca, zapewne w zakładzie fo-
tograficznym w Olsztynku 
lub na terenie obozu. 

Rodzina Ludwika Porow-
skiego przeżyła początek 
wojny w Warszawie na ulicy 
Szarej na Czerniakowie. 
Mieszkała tam jego żona 
Aniela z matką Agnieszką 
Tomaszewską i malutkim 
synkiem Stasiem, który uro-
dził się 29 września 1939 
roku. Aniela, będąc w za-
awansowanej ciąży, odczuła 
mocno okrucieństwa nowej 
wojny wywołanej przez hit-
lerowskie Niemcy.  

Była świadkiem bestial-
skich bombardowań miasta, 
ogromnych pożarów. Wi-
działa mnóstwo ofiar wśród 
ludności cywilnej i żołnie-
rzy broniących Warszawy. 
Szczególnie trudne czasy na-
stały w okresie oblężenia 
stolicy. Zaczęło brakować 
żywności i wody. Sytuacja 
stawała się tragiczna, a Nie-
mcy nieustannie bombardo-
wali miasto przy użyciu 
samolotów i artylerii. 

Wreszcie 28 września na-
stąpiła kapitulacja, a dzień 
później Aniela urodziła sy-
na. Nie wiedziała, że w tym 
samym czasie kapitulowała 
twierdza Modlin, której bro-
nił jej mąż Ludwik. 

Dzielne kobiety musiały 
radzić sobie w bardzo trud-
nej sytuacji życiowej. Na 
szczęście dom na Czernia-
kowie ocalał i przynajmniej 
miały dach nad głową. Poja-
wił się jednak inny problem: 
jak zdobyć środki do życia. 
Jedyny żywiciel rodziny sie-
dział w niemieckim obozie  
i sam potrzebował pomocy. 
Skromne zapasy z dawnych 
czasów nie mogły wystar-
czyć na długo. Musiały 
sprzedać wszystkie zbędne 
rzeczy. Na szczęście Aniela 
dostała pracę w szwalni.  

Stanisław Porowski, rodowity warszawiak szukając, śladów swojego ojca Ludwika, 
przyjechał we wrześniu 2019 roku do Olsztynka. Tutaj poznał historię obozu Stalag IB,  
w którym  od października 1939 roku do marca 1940 roku przebywał jego ojciec. 

Ludwik Porowski podczas pobytu w Anglii (1946 r.)

Jeńcy polscy w obozie Stalag IB Hohenstein. Pierwszy 
z lewej Ludwik Porowski (1940 r.)
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W późniejszym czasie poja-
wiło się dodatkowe źródło 
zarobkowania. Aniela i jej 
mama Agnieszka otrzymały 
zamówienie na wyrób papie-
rosów, które miały duży 
popyt w czasie okupacji. 
Najmowały się też do in-
nych prac fizycznych, aby 
trochę dorobić. To wszystko 
pozwalało na bardzo skrom-
ne przeżycie tych okrutnych 
lat okupacji. Aniela musiała 
zdobywać żywność dla ma-
lutkiego Stachurka. 

Ludwik Porowski wysłał 
pierwszą kartkę z obozu Sta-
lag IB Hohenstein 20 paź-
dziernika 1939 roku. Dzięki 
tej wiadomości jego rodzina 
wiedziała, że żyje i jest wię-
ziony w obozie jenieckim. 
Informacja była bardzo lako-
niczna, na więcej nie pozwa-
lały władze obozowe. Jeniec 
Porowski nie mógł napisać 
tego, jak naprawdę wyglą-
dało jego życie w obozie, 
gdzie każdego dnia musiał 
walczyć o przetrwanie. Nie 
znał też prawdziwej sytuacji 
swojej rodziny w okupowa-
nej Warszawie. Przeżył 
pierwszą ostrą zimę w obo-
zie jenieckim w Prusach 
Wschodnich. Wiosną 1940 
roku władze niemieckie 
zwolniły większość polskich 
jeńców i zmieniły ich status 
na robotników przymuso-
wych. Jednak sporo jeńców 
pozostało w obozach, w tym 
wszyscy oficerowie. Ludwik 
Porowski miał pecha, nie 
został zwolniony, a przenie-
siony do obozu na terenie 
zachodnich Niemiec. Pisał 
do domu bardzo krótkie listy 
z różnych obozów jeniec-
kich. Nie mógł nic zrobić, 
musiał czekać na koniec 
wojny. 

Tymczasem jego rodzina 
przechodziła tragiczne losy 
w okupowanej Warszawie, 
gdzie każdego dnia groziła 
śmierć. Najpierw hitlerowcy 
rozprawili się z ludnością 
żydowską. W warszawskim 
getcie zgromadzono ogro-
mną liczbę niemal pół mi-
liona Żydów z Warszawy  
i okolicznych miasteczek. 
Stworzono im koszmarne 
warunki bytowe, aby w ten 
sposób doprowadzić do za-
głady. Niemal sto tysięcy 
ludzi zmarło w getcie  
z głodu. Później wysyłano 
transporty do obozów kon-
centracyjnych, wreszcie  
w kwietniu 1943 roku spe-
cjalne oddziały SS przystą-
piły do całkowitej likwidacji 

getta. Próba zbrojnego oporu 
nie dała żadnego efektu, był 
to akt rozpaczy i chęć rato-
wania honoru narodu skaza-
nego na śmierć. 

Polscy mieszkańcy War-
szawy z przerażeniem pat-
rzyli na tragiczny los ży- 
dowskiej ludności. Czuli, że 
to samo może dotknąć rów-
nież każdego z nich. Silny 
ruch oporu doprowadził 
Niemców do furii, którzy  
w odwecie dokonywali po-
twornych rzeczy. Łapanki, 
wywózki do obozów kon-

centracyjnych, uliczne egze-
kucje niewinnych ludzi, 
stosowanie drakońskich kar 
za drobne przewinienia. 
Wszystko to powodowało 
ogromną nienawiść do hitle-
rowskiego okupanta i chęć  
pomszczenia za lata terroru. 

Latem 1944 roku wy-
buchło powstanie warszaw-
skie, wszyscy mieli nadzieję 
na rychłe wyzwolenie. Nie-
stety rzeczywistość okazała 
się niezwykle tragiczna. Po 
63 dniach heroicznej walki 
hitlerowcy bestialsko stłu-
mili zbrojny opór warsza-
wiaków. Ci, którzy przeżyli 

trafili do niewoli, a miasto 
zostało celowo zniszczone. 
W trakcie walk rodzina Po-
rowskich przeżywała tra-
giczne chwile, na szczęście 
nikt z trójki nie zginął. Pię-
cioletni Stachurek doznał 
traumatycznych przeżyć. 
Zapamiętał moment, jak 
bomba lotnicza uderzyła  
w kamienicę, w której się 
ukrywali. Przeżyli cudem 
dzięki temu, że zdążyli zbiec 
do piwnicy. Potworny 
strach, głód, brak wody, 
mnóstwo zabitych i rannych, 

wreszcie kapitulacja i wypę-
dzenie z płonącej Warszawy. 
We trójkę trafili do obozu 
przejściowego w Pruszko-
wie. Setki ludzi trzymano 
pod strażą w ogromnej hali 
fabrycznej. Warunki były 
tragiczne: goły beton, brak 
jedzenia, a nawet wody. Stąd 
Niemcy wywozili ludność 
cywilną do obozów. Nada-
rzyła się okazja i uciekli  
z tego obozu. Wędrowali 
przez okoliczne miejscowo-
ści: Piastów, Błonie, Socha-
czew. Leszno. Dobrzy ludzie 
udzielali pomocy i dawali          
schronienie. Tak doczekali 

nadejścia Armii Czerwonej  
i wrócili na Czerniaków. 
Niestety, ich dom został 
zniszczony. Mieszkali w ja-
kiejś zrujnowanej piwnicy  
w ciężkich warunkach. Cze-
kali na powrót Ludwika  
Porowskiego, który przeby-
wał na Zachodzie. 

Z pobytu w niewoli pisał 
lakoniczne listy, wynikało  
z nich, że z Prus Wschod-
nich został przeniesiony do 
obozu w głębi Niemiec. Za-
liczył tam kilka obozów: 
Stalag VIG, Stalag XIIA, 
Stalag XIIF Forbach. Ten 
ostatni leżał na zachodzie 
Niemiec i dlatego Ludwik 
uciekł w październiku 1944 
roku i przedostał się do 
Szwajcarii. Stamtąd, dwa 
miesiące później, dotarł 
przez Francję do Anglii. 
Wstąpił do polskich sił 
zbrojnych. W lipcu 1945 
roku napisał pierwszy list  
z Anglii. Informował w nim 
o swojej ucieczce z obozu 
jenieckiego i drodze do  
Anglii poprzez Szwajcarię  
i Francję. Z niewoli uciekał 
kilka razy i dopiero za pią-
tym udało się wydostać na 
wolność. Od stycznia 1945 
roku był w wojsku polskim 
w Anglii i otrzymał stopień 
plutonowego. Nawiązał kon-

takt z przebywającymi 
tam Polakami, m.in.  
z kolegą Maksem  
i Haliną Budek, która 
walczyła w powstaniu 
warszawskim. Otrzy-
mał od niej list, w któ-
rym opisała tragiczne 
losy powstania i lud-
ności oraz losy jego 
rodziny. Z tych infor-
macji Ludwik Porow-
ski miał wyobrażenie 
o okropnościach, ja-
kich doznała War-
szawa i jej miesz- 
kańcy w okresie hitle-
rowskiej okupacji. 

Oczywiście nie zdawał sobie 
sprawy o skali zniszczeń  
i strat ludnościowych. 

Marzył o powrocie i spot-
kaniu ze swoją najbliższą  
rodziną. Wierzył, że tam,  
w Polsce, nareszcie zazna 
spokoju i radości z życia  
z rodziną w wolnym kraju. 
Rzeczywistość okazała się 
nazbyt okrutna. Jego tę-
sknota za rodziną była tak 
wielka, że musiał wrócić. 
Niemal po siedmiu latach 
rozłąki wrócił do Warszawy 
w marcu 1946 roku. Jego 
synek, Stachurek, liczył już 
sześć i pół roku. Zobaczył 

go pierwszy raz w życiu  
i obdarował szwajcarskim 
zegarkiem Omega. Cieszył 
się, że rodzina przeżyła 
okrutne lata wojny. Jednak 
obraz zniszczonej Warszawy 
nie dawał spać i sprawiał 
ogromny ból i niemal roz-
pacz. Wszystko leżało  
w gruzach, dawny świat roz-
sypał się w proch i pył. Do-
datkowo nowa komunisty- 
czna władza nie napawała 
otuchą. Jako reemigrant  
z kapitalistycznej Anglii i do 
tego były żołnierz polskich 
sił zbrojnych na Zachodzie, 
nie miał łatwego życia. Na 
szczęście był dobrym me-
chanikiem i kierowcą samo-
chodowym i dzięki temu 
zdobył pracę. Ich dom na 
ulicy Szarej leżał w gruzach, 
nie mieli gdzie mieszkać. Po 
wielu staraniach otrzymali 
lokal w drewnianym domku 
fińskim podarowanym przez 
wielkiego przyjaciela Stalina 
mieszkańcom zniszczonej 
Warszawy. Takich domów 
postawiono kilka tysięcy. 
Były to drewniane prymi-
tywne domy, zimne, bez 
udogodnień. Musieli miesz-
kać w takich warunkach aż 
do 1976 roku. Powoli sytua-
cja życiowa ulegała pewnej 
stabilizacji. Rodzina i praca 
pozwalały przeżyć trudne 
lata stalinowskie. Na świat 
przyszły kolejne dzieci: syn 
Juliusz i dwie córki Kata-
rzyna i Maria. 

 
Przemiany polityczne w 

Polsce złagodziły komunis-
tyczny terror i dawały małą 
stabilizację. Ludwik Porow-
ski miał problemy zdro-
wotne związane z wielo- 
letnim pobytem w obozach 
jenieckich, ale był twardy. 
Mył się w zimnej wodzie, 
uprawiał sport i pracował do 
emerytury. Trzymał się do 
73 roku życia. Przez ostatnie 
trzy lata bardzo chorował. 
Zmarł w 1987 roku w wieku 
76 lat.  

 
Wojna i pobyt w niemiec-

kiej niewoli wycisnęły pię-
tno na całej rodzinie Poro- 
wskich. Odczuł to szczegól-
nie mały Stachurek, który 
zobaczył ojca pierwszy raz 
po sześciu latach. Pamięć 
tych tragicznych wydarzeń 
niech żyje nadal w następ-
nych pokoleniach. 

 
�BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI 

Opracowano na podstawie  
relacji Stanisława Porowskiego

Odwiedziny w Muzeum w Olsztynku. Pierwszy z lewej 
Stanisław Porowski (2019 r.)
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W powieści Aleksandry 
Borowiec "Gwiazda Sze-
ryfa" poznajemy młodego 
mężczyznę, Stefana Malew-
skiego, który w nadziei na 
polepszenie życia swojego  
i swojej rodziny wstępuje do 
Milicji Obywatelskiej. Ma-
lewski zostaje oddelego-
wany do Olsztynka, aby 
zasilić szeregi tamtejszej 
milicji. Po przyjeździe na 
miejsce zastaje obraz znisz-
czonego wojną, ograbio-
nego przez Sowietów mia- 
steczka, w którym ludzie  
starają się ułożyć życie od 
nowa. Milicjant już pierw-
szego dnia zostaje zwerbo-
wany na poszukiwania 
krowy i mężczyzny, których 
komendant obiecał przypro-
wadzić zatroskanej żonie  
zaginionego w zamian za 
kaszankę. Sytuacja robi się 
mniej wesoła, gdy zamiast 

odnalezienia skacowanego 
mężczyzny, który przepił 
krowę, zostają odnalezione 
w lesie jego rozszarpane 
zwłoki. Wszystko wskazuje 
na to, że mężczyzna zginął 
w wyniku ataku dzikich 
zwierząt. Gdy miesiąc póź-
niej pojawiają się kolejne 
zbeszczeszczone zwłoki - 
tym razem młodej kobiety - 
nic już nie jest takie oczy-

wiste jak na początku. 
Mieszkańcy Olsztynka za-
czynają się denerwować, 
wybuch paniki zbliża się 
wielkimi krokami, a pra- 
cowity burmistrz wraz  
z przedsiębiorczym komen-
dantem ewidentnie coś 
ukrywają przed młodym mi-
licjantem. Malewski nato-
miast przez swoje ambicje  
i szczere chęci pakuje się  
w coraz większe tarapaty  
i coraz większe dylematy. 
Na dodatek po mieście 
krąży stara, szalona i złorze-
cząca Niemra, która zaczyna 
go prześladować. Czy Ma-
lewski dowie się kto lub co 
stoi za śmiercią wszystkich 
osób? Czy prześmiewczo 
nadane mu przezwisko Sze-
ryfka okaże się trafione? 
Czy rozwikła zagadkę?  
I kim jest kobieta skradająca 
się samotnie po lesie? 
Wszystkiego dowiecie się 
po przeczytaniu książki, 
której zakończenie napraw-
dę zaskakuje i zachęca do 

zadania autorce pytania: 
kiedy będzie kolejna część 
przygód Stefana? 

 
Pani Aleksandra pisząc po-

wieść wykazała się ogrom-
ną znajomością Olsztynka  
i okolic (mamy tu wspo-
mnienie o Americe, Pagło-
wie, Murkach), jego historią 
(w powieści ma swój udział 
nawet Muzeum Hinden-
burga czy obóz jeniecki  
w Królikowie). Czymś, co 
najbardziej mi się podobało, 
były  dialogi - język, gwara 
i zwroty odzwierciedlały te, 
jakimi posługiwali się ów-
cześni mieszkańcy tych te-
renów. Jak przystało na 
czasy powojenne, główną 
walutą jest tu wódka, a wła-
ściwie bimber, który leje się 
strumieniami. Nie dziwi tu 
także fakt zajmowania do-
mów i mieszkań razem z in-
nymi rodzinami, niechęć do 
Niemców oraz strach przed 
Sowietami. Książka świet-
nie obrazuje realia czasów 

powojennych, zachowania  
i sposób myślenia ludzi, 
wierzenia w przesądy, ale 
także odwagę i siłę, jaką 
trzeba było wtedy mieć  
w sobie, aby przetrwać te 
ciężkie czasy.  

Podczas czytania książki 
przeniosłam się w czasie, 
wędrowałam razem z Ma-
lewskim po powojennym 
Olsztynku i okolicach, po-
równując go do dzisiejszego 
miasteczka. Poniekąd czu-
łam nawet dumę czytając 
każde zdanie, w którym wy-
stępowało słowo "Olszty-
nek".  

 
Serdecznie polecam książ-

kę! Przeczytajcie ją nie 
tylko dlatego, że jest cie-
kawa i napisana lekkim  
piórem, ale chyba przede 
wszystkim dlatego, że jest  
z Olsztynkiem w tle i dzięki 
temu jest trochę taka bar-
dziej "nasza". 

 
�MAGDALENA OLCZYK

Olsztyneckie echa

21 sierpnia 14 wolontariuszy  
z Drużyny Fair Play Olsztynek 
uczestniczyło w akcji sprzątania  
i porządkowania brzegów jeziora 
Jemiołowo. W jej trakcie zebrano 
kilka worków śmieci.    

Poczucie odpowiedzialności za 
nasze wspólne dobro, jakim jest 
środowisko naturalne, powinien 
mieć każdy człowiek. Niestety, po-
mimo coraz wyższej świadomo- 
ści ekologicznej społeczeństwa  
i wciąż prowadzonej edukacji  
w tym zakresie, nadal wiele osób 
porzuca odpady w lasach i nad  
wodami.  

Choć akcja została zakończona 
sukcesem, to wszyscy byli zatros-

kani ilością zebranych odpadów. 
Dlatego apelujemy: Nie zostawiaj 
śmieci na plaży czy w lesie! Za-
bierz je ze sobą i wyrzuć do 
kosza, gdzie ich miejsce! Dbajmy 
wspólnie o nasze środowisko! 

 
Dziękujemy wszystkim zaanga-
żowanym w naszą akcję. 

 
Za wsparcie Fair Play Program 

dziękujemy Narodowemu Instytu-
towi Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego. 

W ramach akcji promujemy Glo-
bal Goals for Sustainable Develop-
ment. 

�ZBIGNIEW SEROWIŃSKI

Akcja sprzątania  
plaży i brzegów jeziora  
Jemiołowo w Olsztynku 

OLSZTYNEK  
EXTREME JAM 2020

Początkowo olsztynecki Extreme 
Jam 2020 miał się odbyć 29 sierp-
nia. Jednak z powodu złej pogody 
impreza przełożona została na 5 
września.  

 

Ostatecznie zawody na olsztynec-
kim skate parku odbyły się 6 wrześ-
nia. Warto było czekać na pogodę, 
bo ta tym razem dopisała. Była to 

już siódma edycja, podczas której 
uczestnicy wystartowali w katego-
riach: hulajnoga i BMX. W zawo-
dach wzięło udział 19 zawodników. 
Poniżej przedstawiam wyniki. 

 
W kategorii hulajnoga: 
I miejsce Konrad Lewandowski, 
II miejsce Maksym Małek, 
III miejsce Jakub Zaręba. 
 
W kategorii BMX: 
I miejsce Maks Płuciennik, 
II miejsce Kuba Lipecki, 
III miejsce Patryk Kwietniewski. 
 
Organizatorzy przyznali również 

nagrody za BEST TRICK: 
Kat. hulajnoga: Konrad Lewan-

dowski, Maksym Małek, Jakub Za-
ręba. 

Kat. BMX: Kuba Lipecki, Maks 
Płuciennik, Gracjan Jaszczak. 

 
Wydarzenie wsparł Burmistrz 

Olsztynka. Sponsorem zawodów 
była Restauracja Ratuszowa. Orga-
nizatorami wydarzenia byli: Miejski 
Dom Kultury w Olsztynku oraz 
Młodzieżowa Rada Miejska w Olsz-
tynku. 

�ROBERT WARAKSA
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Od 2014 roku gmina 
Olsztynek wspiera zabytki. 
Dotacja może być przezna-
czona na wykonanie prac 
konserwatorskich, restau-
ratorskich lub robót bu-
dowlanych przy obiektach 
zabytkowych wpisanych 
do rejestru zabytków.  

W tym roku środki finan-
sowe zostały przyznane na 
odnowienie oraz malowanie 
wnętrza Kościoła Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Olsztynku. Pod ko-
niec lutego Rada Miejska  
w Olsztynku udzieliła dota-
cji w kwocie 75 tys. zł na 
wyżej wymienione prace. 
Całkowity koszt zadania za-
planowano na kwotę ok. 155 
tys. zł. Trzeba przyznać, że 
prace zrealizowane przez 
proboszcza Parafii ks. Remi-
giusza Klimkowskiego robią 
wrażenie.  

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 remont 
dachu czy elewacji budyn-
ków mieszkalnych w mie-
ście.  

Wnioski o przyznanie do-
tacji należy składać do dnia 
30 września roku poprze-
dzającego rok budżetowy,  
w którym ma zostać udzie-
lona dotacja. 

 
   �ROBERT WARAKSA

Olsztynek wspiera lokalne zabytki

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku / fot. R. Waraksa

PROJEKTY  
I ADAPTACJE

NADZÓR 
BUDOWLANY 

I INWESTORSKI

DORADZTWO 
TECHNICZNE

tel. 888-345-181     www.mpprojekt.tech

reklama



W stowarzyszeniu członkowie re-
prezentują szerokie spectrum świa-
topoglądowe, ale w sprawach doty- 
czących  interesu gminy, poglądy 
ideowe schodzą na trzeci plan, a li-
czy się tylko jej dobro. 

Chcemy pokazać naszą organiza-
cję pozarządową, przyjazną inicja-
tywom społecznym, jednocześnie 
inicjującą kilka własnych pomy-
słów. Nasza statutowa działalność 
wypełnia pewne niszowe zapotrze-
bowania w lokalnej społeczności  
i stara się dawać zwykłym  ludziom 
chwile radości. Jeżeli pewne formy 

naszej działalności przynoszą za-
mierzony, pozytywny efekt, staramy 
się je cyklicznie powtarzać. 

 
Jako prezes Stowarzyszenia Ak-

tywna Gmina zobowiązany jestem 
do składania sprawozdania z działal-
ności naszej organizacji. Epidemia 
związana z COVID-19 nie pozwo-
liła na planowane w marcu Walne 
Zgromadzenie członków stowarzy-
szenia. Dlatego poniżej przedsta-
wiam sprawozdanie z 1,5-rocznej 
działalności i postaram się uczynić 
to w sposób transparentny. 

KONCERT  
CHARYTATYWNY 
 
W dniu 18.01.2019 r. w kinie 

„Grunwald”, wspólnie z Kościołem 
Chrześcijan Baptystów, zorganizo-
waliśmy Charytatywny Koncert, po-
łączony ze zbiórką dla ludzi 
skrzywdzonych przez los, poszko-
dowanych i potrzebujących wspar-
cia. Wykonawcami byli: Joanna 
Kozłowska z Poznania - śpiew i pia-
nino, Daniel Rupiński z Olsztyna – 
śpiew, akordeon oraz zespół „Swoj-
ska Nutka” z Olsztynka. Drukarnia 

„EXPRESS-PRINT” z Łutynowa 
przekazała reprodukcję obrazu pol-
skiej malarki „Tancerka”, który zos-
tał zlicytowany. Ogółem zebraliśmy 
2 350 zł. Beneficjentami zostały  
4 rodziny z: Zawad, Drwęcka, 
Sudwy i Olsztynka. 

 
„PRZYJAZD RODAKA” 
 
W dniach od 23 do 26 kwietnia 

2019 r. Olsztynek gościł czter-
dziestu uczniów i ich nauczycielki              
z Gimnazjum im. Księdza Józefa 
Obrembskiego z Mejszagoły na Li-
twie w ramach projektu „Przyjazd 
Rodaka”. Zarząd Stowarzyszenia 
Aktywna Gmina przekazał na konto 
Rady Rodziców Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego 
w Olsztynku kwotę 2 000 zł. 

Cieszymy się, że w ten sposób 
mogliśmy przyczynić się do pogłę-
bienia młodzieżowej współpracy  
i uatrakcyjnienia 3-dniowego po-
bytu naszych gości. Organizatorami 
wizyty byli nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. rtm. Witolda  
Pileckiego w Olsztynku: Katarzyna 
i Maciej Hacia - członkowie Stowa-
rzyszenia Aktywna Gmina. We 
wrześniu odbyła się również zapla-
nowana rewizyta  uczniów na- 
szej szkoły w Mejszagole (Litwa), 
którą wsparliśmy finansowo kwotą  
1 000 zł. 

 
III PRZEGLĄD  
PIEŚNI MARYJNEJ 
 
W sobotę, 25 maja 2019 r. odbył 

się w kościele parafialnym III Prze-
gląd Pieśni Maryjnej, zorganizo-
wany przez Stowarzyszenie Akty- 
wna Gmina, przy współpracy z Pa-
rafią p.w. Błogosławionej Anieli Sa-
lawy w Olsztynku. 
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- artykuł sponsorowany -

Stowarzyszenie Aktywna Gmina zarejestrowane jesienią 2015 r. obchodzi 
właśnie jubileusz 5-lecia swojej działalności. W czasie kadencji burmistrza Artura 
Wrochny, redakcja ALBO nie przyjmowała moich artykułów do publikacji, 
dlatego nasze inicjatywy i działania wraz z  komentarzami na temat bieżących 
spraw gminy ukazały się w 8 wydanych Biuletynach stowarzyszenia. Po zmianie 
„włodarza” gminy i zmianie Redaktora Naczelnego ALBO, powróciła możliwość 
wypowiadania się na łamach naszej lokalnej gazetki.

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia

nr 1 (9) / 2020

Stowarzyszenie Aktywna Gmina
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Spotkanie integracyjne członków i sympatyków Stowarzyszenia Aktywna Gmina nad jeziorem Jemiołowskim w dniu 21.08.2020 r.
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Wszyscy uczestnicy przeglądu 
otrzymali imienne, okolicznościowe 
dyplomy, a pierwsze 3 miejsca  
w obu kategoriach były nagrodzone 
statuetką z wizerunkiem Maryi. 
Otrzymały je też śpiewające ze-
społy. 

Przegląd zakończył się integracyj-
nym spotkaniem w parafialnym ar-
boretum, przy kawie, herbacie  
i  okolicznościowo udekorowanym 
torcie z P.W. „Magdalenka” Alina 
Janeczek oraz pysznych napojach 
firmy Tymbark. Mamy nadzieję,  
że Przegląd spełnił oczekiwania  
uczestników i  słuchaczy. Koszty 
przeglądu to 1 436,78 zł.  

Aby zbilansować wydatki po-
mogli nam sponsorzy: Bank Spół-
dzielczy w Olsztynku, Kancelaria 
Notarialna Teresa Ziółkowska, P. P-
H. Agaplast  Sp. z o.o.,  Baza Zaple-
cza Technicznego w Olsztynku  
Sp. z o.o., GEO-EKSPRES, Stacja 
Paliw K. Gąsiorowski, Firma usłu-
gowo – Handlowa „Lear”, Apteka 
REMEDIUM, Doradca Podatkowy 
Irena Kozioł, Praktyka  Stomatolo-
giczna Hanna Domańska-Kogut, 
M.W.S. Tymbark  oddz. Olsztynek. 

 
Organizatorzy, kolejny, IV Prze-

gląd zamierzali zorganizować w for-
mule „Przeglądu Pieśni Religijnej”, 
zaplanowany w sobotę 25.04. 2020 
roku. Niestety, z powodu epidemii 
koronawirusa, zmuszeni byliśmy do 
jego odwołania. 

 
„ZASŁUŻONY  
DLA OLSZTYNKA” 
 
Zarząd Stowarzyszenia Aktywna 

Gmina uchwałą nr 3/2019 z dn. 
15.04. 2019 r. wystąpił z wnioskiem 
do Kapituły o przyznanie wyróżnie-
nia „Zasłużony dla Olsztynka”  
następującym osobom: (w porządku 
alfabetycznym) 

1. Hanna Domańska-Kogut 
2. Kazimierz Gąsiorowski 
3. Irena Kozioł 
4. Ryszard Podliński 
5. Eugeniusz Ziątek 
Z okazji 660-lecia Olsztynka Ka-

pituła przyznała wyróżnienia w/w 
mieszkańcom Olsztynka. 

Serdecznie gratulujemy zgłoszo-
nym przez nas osobom zaszczyt-
nego wyróżnienia. 

 
„DNI OLSZTYNKA” 
 
Wzięliśmy też udział w paradzie 

„Dni Olsztynka” z okazji Jubileuszu 
660-lecia Olsztynka. Przygotowa-
liśmy udekorowany ciągnik z przy-
czepką, na której grał i śpiewał 
zespół Swojska Nutka.  Ten pomysł 

pana Darka Jaszczanina spotkał się 
z entuzjastycznym przyjęciem licz-
nie zgromadzonej publiczności. 

 
SPRZĄTANIE  
OKOLIC JEZIORA 
 
6 lipca 2019 r. sprzątanie okolic 

jeziora zakończyliśmy sukcesem. 
Uzbieraliśmy ok. 30 worków róż-
nego rodzaju śmieci, które zalegały 
również w wodzie. Dlatego akcja 
nie była łatwa. Prace zakończyliśmy 
wspólnym grillowaniem, rozmo-
wami o ekologii oraz śpiewaniem 
przy muzyce biesiadnej. Dzięku-
jemy wszystkim zaangażowanym  
w tę inicjatywę mieszkańcom Olsz-
tynka, ale również ochotnikom, któ-
rzy przyjechali z miejscowości 
oddalonych od naszego miasta. 
Akcję sprzątania linii brzegowej 
zorganizowaliśmy po raz kolejny 
5.10.2019 r., dzięki czemu znacznie 
polepszyliśmy estetykę naszego 
olsztyneckiego jeziora. Prace zakoń-
czyliśmy wspólnym grillowaniem 
przy muzyce na żywo. 

 
REKREACJA 
 
Zorganizowaliśmy 3 wycieczki 

rowerowe do leśniczówki Marąży  
w czerwcu, lipcu i sierpniu, zakoń-
czone ogniskiem z grilowaniem 
kiełbasek na uroczej polanie i śpie-
wem z akompaniamentem gitary,  
w miłej atmosferze i doborowym to-
warzystwie. 

 
 Członkowie stowarzyszenia  brali 

też  udział w spływie kajakowym, 
zorganizowanym przez Ruch Naro-
dowy Olsztynek. W każdej z tych 
imprez brało udział po około 30 
osób. 

 
28 sierpnia przygotowaliśmy  

w Jemiołowie nad jeziorem ognisko 

dla członków i sympatyków stowa-
rzyszenia z grillowaniem i śpiewa-
niem. 

 
OLSZTYNECKI  
BUDŻET OBYWATELSKI 
 
W ubiegłorocznej edycji OBO 

Zarząd Stowarzyszenia Aktywna 
Gmina, po rozważeniu propozy- 
cji Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Olsztynku, o udzielenie poparcia 
dla projektu p.n. "Olsztynek bezpie-
czeństwo miasta w twoich rękach" 
uznał, iż bezpieczeństwo publiczne 
jest priorytetem, i zrezygnował ze 
zgłoszenia do Olsztyneckiego Bu-
dżetu Obywatelskiego przygotowa-
nych 2 wniosków stowarzyszenia  
i poparł wniosek OSP, który zdecy-
dowanie zwyciężył. 

 
AKCJE PORZĄDKOWE 
 
30.10.2019 r. grupa członków 

Stowarzyszenia Aktywna Gmina, 
uczniów klasy I A Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego 
oraz uczestników Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w Olsztynku prze-
prowadziła akcję wspólnego sprzą- 
tania zaniedbanych grobów na 
cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej 
w Olsztynku. Po porannym deszczu 
pogoda sprzyjała naszej pracy, roz-
chmurzyło się niebo i prześwity-
wało słońce.  

Wspólnie udało się nam uporząd-
kować sporo zapomnianych mogił, 
a "pierwszaki" zapaliły na nich 
przyniesione ze sobą znicze.   

 
W październikową sobotę 

(05.10.2019 r.) członkowie Stowa-
rzyszenia Aktywna Gmina i Ruchu 
Narodowego przeprowadzili akcję 
porządkową w ogrodzie przy ko-
ściele NSPJ w Olsztynku. W sobotę 
09.11.2019 r.  dokończyliśmy prace 

ogrodnicze, jako czyn niepodległo-
ściowy, pod hasłem "Wspólnie mo-
żemy więcej". Optymizmem napa- 
wa fakt, że w 2019 r. deklaracje 
członkowskie do Zarządu Stowarzy-
szenia złożyła grupa młodych osób. 
To dzięki ich pomysłom i pozytyw-
nej energii można było przeprowa-
dzać akcje porządkowania pewnych 
„przestrzeni” w Olsztynku. Syste-
matycznie, od kwietnia przynaj-
mniej raz w miesiącu, w sobotę 
spotykamy się grupą 5-10 osób, aby 
wykonać prace porządkowe.  25. 04. 
2020 r. 12-osobowa grupa członków 
Stowarzyszenia Aktywna Gmina  
i Ruchu Narodowego przeprowa-
dziła 5-godzinną akcję urządzenia 
sadu i wykonania 50 m2 "warzyw-
niaka" na potrzeby Domu dla Dzieci 
w Olsztynku. Stowarzyszenie prze-
kazało także kwotę 200 zł. na zakup 
nasion i sadzonek do "warzyw-
niaka". Kolejne nasze „czyny spo-
łeczne”, to 3 sobotnie ranki prac 
porządkowo-ogrodniczych w ogro-
dzie przy kościele NSPJ w Olsz-
tynku, 2 akcje zbierania śmieci  
w Parku Miejskim i jeszcze jedno 
sobotnie porządkowanie terenu przy  
Domu Dziecka. Radujemy się, że 
możemy „coś z siebie dać” dla na-
szej wspólnoty, a jednocześnie czu-
jemy satysfakcję z efektów wy- 
konanej pracy. 

 
UDZIAŁ W LOKALNYCH 
UROCZYSTOŚCIACH 
 
Od 2 lat Stowarzyszenie Aktywna 

Gmina uczestniczy w patriotycz-
nych uroczystościach państwowych 
organizowanych na terenie gminy: 

- 1 sierpnia na Placu św. Piotra  
w Olsztynku, oddajemy cześć Po-
wstańcom Warszawskim z okazji  
rocznicy wybuchu  Powstania War-
szawskiego. 

Stowarzyszenie Aktywna Gmina

Stowarzyszenie od 2 lat uczestniczy w patriotycznych uroczystościach państwowych organizowanych na 
terenie Gminy Olsztynek / fot. Ryszard Lachowicz 

c.d.►
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- 1 września bierzemy udział  
w gminnych uroczystościach rocz-
nicy wybuchu II Wojny Światowej 
na cmentarzu na Sudwie. 

- 11 listopada uczestniczymy  
w patriotycznych uroczystościach  
rocznicy odzyskania Niepodległości 
przez Polskę.  

Nasza obecność, to każdorazowo 
3-osobowa delegacja członków Sto-
warzyszenia składająca okoliczno-
ściową wiązankę. 

Uczestniczymy również we wszy-
stkich patriotycznych uroczysto-
ściach, organizowanych przez 
Szkołę Podstawową nr 2 im. rot-
mistrza Witolda Pileckiego, na które 
jesteśmy zapraszani. 

 
BEZPŁATNY BIULETYN 
 
Wydaliśmy 2 biuletyny (nr 7 i nr 

8) w nakładzie po 500 egz. każdy. 
 
WSPARCIE FINANSOWE 
SPOŁECZNYCH  
INICJATYW 
 
Zarząd Stowarzyszenia podej-

mował kolejne finansowe uchwały 
w celu  wsparcia społecznych inicja-
tyw i przekazał: 

1 550 zł - na zakup żakietów  
i „much” dla zespołu „Swojska 
Nutka”. 

600 zł - dla Rad Osiedli na orga-
nizację Festynu Rodzinnego „Mię-
dzy nami osiedlami” na targowisku 
miejskim w Olsztynku. 

324 zł - na przejazd „Swojskiej 
Nutki” na uroczystość Powiatowej 
Wigilii 101 rocznicy odzyskania 
Niepodległości w Barczewie. 

500 zł - dla Stowarzyszenia „Top 
Spin” na wsparcie Turnieju Halo-
wego Piłki Nożnej. 

 
WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE 
 
19 grudnia 2019 r. odbyła się tra-

dycyjna, 5 Wigilia Stowarzyszenia 

ze śpiewaniem kolęd i pastorałek, 
tym razem w WDW „Rewita” 
Maróz. Na wspólnej kolacji gościł, 
tradycyjnie już, zespół „Swojska 
Nutka”, który uświetnił kolędowa-
nie swoją „śpiewogrą”. Duszpaster-
skie posłannictwo sprawował i pod- 
niosły nastrój stymulował ksiądz 
proboszcz parafii Waplewo Jerzy 
Mazur. 

Na spotkaniu opłatkowym człon-
ków i sympatyków Stowarzyszenia 
Aktywna Gmina, zebraliśmy z do-
browolnych wpłat na cele charyta-
tywne 1 000 zł. Przekazaliśmy je 
10-ciu będącym w potrzebie senio-
rom, których odwiedziliśmy z praw-
dziwym Św. Mikołajem, wręczając 
karty z życzeniami świątecznymi  
i "wkładką".   

 
BAL KARNAWAŁOWY 
 
15 lutego 2020 r. zdążyliśmy jesz-

cze zorganizować w WDW „Re-
wita” Maróz bal karnawałowy, 
chociaż już w Europie pojawił się 
strach przed śmiercionośnym wiru-
sem. 

Gdy koronawirus dotarł do Polski, 
w potrzebie chwili, za wszystkie 
zgromadzone na koncie stowarzy-
szenia oszczędności zakupiliśmy 
570 (bawełnianych, trójwarstwo-
wych) maseczek za kwotę 4 206 zł. 

Przekazaliśmy je nieodpłatnie insty-
tucjom i osobom najbardziej narażo-
nym na częste kontakty z innymi 
ludźmi. Odbiorcami byli: MOPS 
(dystrybucja maseczek dla senio-
rów), DPS, BS, Dom dla Dzieci Nad 
Jeziorem, "Tradycja Smaków", Sta-
cja Paliw Kazimierz Gąsiorowski 
oraz liczne markety spożywcze.   

 
DLA KSAWEREGO 
 
Stowarzyszenie zainicjowało ak-

cję charytatywną „pompowania” dla 
Ksawerego Kokoszy kwotą 300 zł. 
Odzew społeczny ludzi szlachet-
nego serca okazał się przeogromny. 
Mamy nadzieję, że spełni się jedno 
z marzeń naszego małego miesz-
kańca Olsztynka. 

 
WSPARCIE SZKOLNYCH  
RAD RODZICÓW 
 
W 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia 

dofinansował inicjatywy szkolne 
Rad Rodziców, ale które to wyda-
rzenia, z powodu epidemii niestety  
się nie odbyły. Przekazaliśmy 1 500 
zł na „zieloną szkołę”  nad morzem 
dla uczniów klas II i III  Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pi-
leckiego, jak również kwotę 500 zł 
dla I Liceum Ogólnokształcącego na 
VI Ogólnopolski Festiwal Twórczo-
ści Jacka Kaczmarskiego. Nie ocze-
kujemy zwrotów pieniędzy. Rady 
Rodziców znając szkolne potrzeby 
najlepiej zdecydują, na co je wydać. 
Zarząd prosi tylko informację, na 
jaki cel zostały one przeznaczone. 

 
„BUDOWA SZLAKU  
PIESZO-ROWEROWEGO  
W PARKU MIEJSKIM  
W OLSZTYNKU” 
 
Akcja sprzątania Parku Miej-

skiego była „preludium” przed zło-
żeniem do Olsztyneckiego Budżetu 
Obywatelskiego wniosku stowarzy-
szenia p.n. „Budowa szlaku pieszo-
rowerowego w Parku Miejskim  
w Olsztynku”. 

Projekt zakłada przywrócenie 
funkcjonalności przyjaznego dla 
mieszkańców i turystów  parku 
miejskiego, odbudowę szlaków pie-
szo-rowerowych, skomunikowanie 
miasta z Zajazdem Mazurskim, 

DPS-em i miejscowością Sudwa. 
Szlak pieszo-rowerowy o długości 
814 metrów na nasypie kolejowym 
zbudowanym prawie sto lat temu, 
byłby I etapem zagospodarowania 
Parku Miejskiego w Olsztynku. 

Zachęcamy mieszkańców Olsz-
tynka do wzięcia udziału w głoso-
waniu i prosimy o poparcie na- 
szego projektu. 

 
 
Dopełnieniem sprawozdania są 

2 ostatnie uchwały Zarządu Sto-
warzyszenia Aktywna Gmina. 

Przekazaliśmy kwotę 1 300 zł na 
współfinansowanie  nowego  punktu 
segregacji odpadów komunalnych 
przy Domu Dziecka w Olsztynku. 
Dyrekcja Domu Dziecka zakupiła 
materiały, a stowarzyszenie opła-
ciło wykonawcę. Efekt wspólnego 
przedsięwzięcia można już podzi-
wiać przy bramie wjazdowej. Ostat-
nia uchwała, to dofinansowanie  
w kwocie 1 000 zł zakupu strojów  
ludowych dla wokalistek kapeli  
ludowej „Śparogi”. 

 
Od początku zarejestrowania  Sto-

warzyszenie nie wydało złotówki na 
tzw. koszty Zarządu. Jedynymi 
kosztami administracyjnymi są 
koszty obsługi konta bankowego, 
pobierane przez bank. Wszyscy  
w Stowarzyszeniu działamy spo-
łecznie i „bezkosztowo”. 

 
Jeżeli ktokolwiek czuje w sobie 

chęć niesienia pomocy potrzebują-
cym, zapraszamy do wstąpienia  
w szeregi Stowarzyszenia Aktywna 
Gmina. 

 
W imieniu Zarządu Stowarzy-

szenia sprawozdanie przedstawił 
                 

�Jerzy Tytz 

Stowarzyszenie Aktywna Gmina 
KRS 0000563273 
Nr konta: Bank Spółdzielczy 
21 8823 0007 2001 0102 4470 0002 
adres e-mail: aktywnagmina@op.pl 
 

Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 
Prezes - Jerzy Tytz 
V-ce Prezes - Ewa Pyrzanowska 
Sekretarz - Ryszard Lachowicz 
Skarbnik - Jan Budziński 
Członek Zarządu - Dariusz Jaszczanin

Stowarzyszenie Aktywna Gmina

19 grudnia 2019 r. odbyła się tradycyjna, 5 już Wigilia Stowarzysze-
nia ze śpiewaniem kolęd i pastorałek / fot. Ryszard Lachowicz 
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SPORT

w Olimpii? 
Co słychać  

Na dobre rozpoczął się sezon piłkarski na 
Warmii i Mazurach. Wszystkie nasze drużyny 
zainaugurowały swoje rozgrywki i zajęcia tre-
ningowe.  

reklama

SENIOR 
Czas na podsumowanie występów naszej 

drużyny seniorów występujących w „for-
BET IV LIGA”. 

Niestety nasz beniaminek po 11 kolejkach 
zajmuje 17-te, przedostatnie miejsce w ta-
beli. Do tej pory seniorzy trenera Tomasza 
Berenta zgromadzili 8 pkt., strzelając 21  
i tracąc 38 bramek.  

Do końca rundy jesiennej pozostało jesz-
cze 6 spotkań i wierzymy, że los się 
uśmiechnie do naszej ekipy. Na osłodę 
dodam, że w 4 kolejce trafienie Łukasza 
Ducha w meczu z drugą drużyną Stomilu 
Olsztyn zostało przez internautów wybrane 
bramką kolejki! 

 
Wyniki / strzelcy bramek dla Olimpii:  
1.   Olimpia 1:1 Mazur EŁK  
      S. Pechta 
2.   Mamry Giżycki 7:0 Olimpia  
3.   Olimpia 0:2 Mrągowia Mrągowo 
4.   Stomil II Olsztyn 5:5 Olimpia  
      2 x Ł. Duch, 2 x B. Dobroński  
      oraz D. Kowalczyk 

5.   Olimpia 6:1 Tęcza Biskupiec  
      2 x K. Golks, 2 x T. Jagielski,  
      2 x B. Dobroński 
6.   Zatoka Braniewo 3:2 Olimpia  
      2 x Ł. Duch 
7.   Olimpia 0:2 GSZS Rybno   
8.   Warmia Olsztyn 1:2 Olimpia  
      Ł. Duch, T. Jagielski 
9.   Olimpia 0:3 Błękitni Pasym 
10. Jeziorak Iława 6:2 Olimpia 
      B. Dobroński, Ł. Duch 
11. Olimpia 3:6 Olimpia II Elbląg 
      S. Pechta, B. Dobroński, K. Golks      

�G.R. 

forBET IV Liga  / sezon 2020/21 
 
      Drużyna                                 M     Pkt      
1.    MKS Polonia                         10     23        
      Lidzbark Warmiński                
2.    MKS Mrągowia Mrągowo     11     22        
3.    MKS Zatoka Braniewo          11     21        
4.    ITS Jeziorak Iława                 11     20        
5.    MLKS Motor Lubawa            11     20        
6.    ZKS Olimpia II Elbląg           11     20        
7.    GKS Mamry Giżycko            10     19        
8.    KKS Granica Kętrzyn            11     18        
9.    GKS Pisa Barczewo               11     17        
10.  MKS Korsze                           11     15        
11.  MKS Błękitni Orneta             11     14        
12.  GSZS Rybno                          11     14        
13.  LKS Błękitni Pasym              11     13        
14.  MKS Mazur Ełk                     11     11        
15.  KKS Warmia Olsztyn             11     11        
16.  Stomil II Olsztyn SA              11     10        
17.  MKS Olimpia Olsztynek        11     8          
18.  BKS Tęcza Biskupiec            11     3          

M - mecze, Pkt - punkty

SKRZAT 
Najmłodszą grupą w klu-

bie zajmuje się trener Ra-
fał Argalski. W tej chwili 
trwa intensywny nabór  
do grupy skrzatów, czyli  
dzieci z roczników 2014  
i młodszych. Na  zajęcia  
w formie gier i zabaw  
z elementami piłki nożnej 
zapraszamy na boisko 
główne naszego klubu 
(szczegóły na stronie  
FB: Mks Olimpia Olszty-
nek Jr.). 

 
ŻAK 
Trzy z czterech turniejów 

w pierwszej fazie rozgry-
wek rozegrały żaczki (ro-
cznik 2012 i młodsi) tre- 
nera Bartosza Zielińskiego 
i, póki co, w 18 grupie nie-
bieskiej zajmują I miejsce 
gromadząc 17 pkt. 

 
ORLIK 
Kolejna grupa (orlik 

roczniki 2010 i 2011), to 
zdecydowanie najsilniej-
sze roczniki klubu, bo re-
prezentowane przez aż trzy 
drużyny. W grupie 7 zielo-
nej występują dwie ekipy - 
trenera Grzegorza Rudziń-
skiego oraz trenera Jana 
Fijałkowskiego. Po czte-
rech turniejach etapu kwa-
lifikacyjnego drużyna tre- 

nera Rudzińskiego zajęła 
w tabeli II miejsce (36 
pkt.) i awansowała do zie-
lonego turnieju półfinało-
wego, zaś podopieczni 
trenera Fijałkowskiego IV 
(23 pkt) i zagrają w pół-
finałowym turnieju niebie-
skim. Trzeci zespół to 
orliki trenera Rudziń-
skiego, którzy w 21 grupie 
niebieskiej zakończyli roz-
grywki  zajmując miejsce 
III (2 pkt.). 

 
MŁODZIK 
Następna drużyna to 

młodzicy (rocznik 2008  
i 2009). Rozgrywający  
w II lidze wojewódzkiej  
w grupie 8, podopieczni 
trenera Andrzeja Szałkow-
skiego po 6 kolejkach zaj-
muje IV miejsce w tabeli 
gromadząc 6 pkt. 

 
JUNIOR MŁODSZY 
Najstarszą drużyną mło-

dzieżową reprezentującą 
Olimpię w rozgrywkach 
WMZPN są zawodnicy 
trenera Łukasza Derusa, 
którzy występują w II li-
dze wojewódzkiej juniora 
młodszego gr. 4  (rocznik 
2004 i 2005). Po czterech 
rozegranych spotkaniach 
zajmują 5 miejsce w tabeli 
(1 pkt.).

UWAGA NABÓR !!!  
MKS Olimpia Olsztynek prowadzi nabór dziewczynek i chłopców  

do drużyny skrzatów. Dzieci z roczników 2014 i 2015 zapraszamy na treningi  
na stadion Olimpii w poniedziałki i czwartki w godzinach 16:30 – 17:30.  

Zapewniamy niezbędny sprzęt treningowy, szatnie, świetną atmosferę  
oraz napoje chłodzące. Zajęcia prowadzi trener Rafał Argalski. 

W spotkaniu ze Stomilem II Olsztyn 
padło aż 10 bramek / fot. Ewa Podhajna
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OLSZTYNEK I OKOLICE

W dniach 28-29.08.1914 roku, 
między innymi w okolicach Mierek 
(niem. Mörken), rozegrała się jedna 
z większych bitew I wojny świato-
wej. W terminologii historycznej na-
zywana jest drugą bitwą pod Tan-
nenbergiem. W rezultacie starcia się 
ze sobą armii niemieckiej i rosyj-
skiej, śmierć poniosło wiele tysięcy 
żołnierzy szeregowych i oficerów. 
Wielu z tych żołnierzy, zarówno nie-
mieckich, jak i rosyjskich, swój 
wieczny spoczynek znalazło na 
cmentarzu w Mierkach. 

Wczesnym rankiem 29 sierpnia 
rosyjski pułk sofijski z XIII Korpusu 
gen. Klujewa próbował bezskutecz-
nie odbić Olsztynek od strony 
wschodniej. Po nieudanym ataku ru-
szył w kierunku Mierek i Kołatka 
(Schlagaműhle). Za nim podążyły 
pułki możajski i zwienigrodzki. Je-
dyna droga odwrotu dla XIII Kor-
pusu prowadziła przez wąski prze-
smyk pomiędzy jeziorami Staw  
i Pluszne Małe koło młyna Szlaga. 
Młyn ten był zbudowany na rzece 
łączącej jezioro Staw z jeziorem 
Pluszne. Obok młyna znajdował się 
kilkumetrowej szerokości drewniany 
most. W krótkim czasie musiały tędy 
przeprawić się tysiące żołnierzy, 
setki taborowych wozów, armat, 
jaszczy amunicyjnych i koni. Kto 
zdąży pokonać tę przeszkodę ten 
ocaleje. W nocy pierwsi żołnierze 
wzmocnili słaby most belkami i de-
skami z rozebranej stodoły. Po tym 
moście przeszły setki żołnierzy, 
koni, taborów, dziesiątki dział. Zor-
ganizowano naprędce obronę przed-
mościa. Nadciągały rozbite bata-
liony. Resztki pułku newskiego 
wycofując się z olsztyneckiego lasu 
miejskiego wpadły pod niemiecki 
ogień. Ostrzelali ich także żołnierze 
rosyjscy z pułku zwienigrodzkiego, 
biorąc omyłkowo za nieprzyjaciela. 

Jeszcze o świcie 29 sierpnia od-
chodzący Rosjanie przypuścili atak 
na dworzec w Olsztynku. Odparły 
go oddziały gen. von Morgena, które 
nocowały na wschodnich peryfe-
riach miasta. Oddziały 3. Dywizji 
Rezerwowej gen. von Morgena wraz 
z podciągniętą 37. Dywizją Piechoty 
gen. Staabsa oraz Dywizją Lan-
dwery von der Goltza rozwinęły re-
gularne natarcie na kierunku Olszty-
nek-Mierki. Wspierane były ogniem 
artyleryjskim z rejonu Sudwy. Od 
północy górowało nad wioską wzgó-
rze nr 198, którego posiadanie za-
pewniało panowanie nad okolicą. 

Rosjanie ustawili tu swe baterie. Na 
lewej flance na północ od Olsztynka 
do ataku rozwinął się 2. Warmiński 
Pułk Piechoty nr 151., w centrum  
1. Mazurski Pułk Piechoty nr 146., 
Mierki szturmował zaś 1. Warmiński 
Pułk Piechoty nr 150. Po prawej na 
rejon młyna Kołatek ruszyły do na-
tarcia 34. i 49. pułk landwery. Siły  
I i II batalionu 150. pułku piechoty 
wyparły Rosjan ze wzgórz na połu-
dnie od wioski. III batalion 1. War-

mińskiego PP wziął szturmem klu-
czowe pozycje rosyjskie na wzgórzu 
198. Jego łupem padło działo i dwa 
karabiny maszynowe. Około go-
dziny ósmej zdobyto Mierki. Rosja-
nie dzielnie bronili przesmyku koło 
Kołatka. Ich armaty ogniem na 
wprost rozbijały kolejne ataki nie-
mieckie. Około godziny 10:30 arty-
leria niemiecka w sile 66 dział lek-
kich i 16 haubic 150 mm otworzyła 
zmasowany ogień na Kołatek. Ros-

janie rozbiegli się na wszystkie 
strony. Niemcy precyzyjnie wstrze-
lali się w samą drogę. Po ostrzale 
do ataku ruszyły oddziały Landwery 
łamiąc obronę rosyjską. Znaczne siły 
rosyjskie z pułków sofijskiego, mo-
żajskiego i zwienigrodzkiego prze-
darły się i ruszyły w kierunku Swa-
derek. Ponad osiem tysięcy żoł- 
nierzy poddało się, w tym niemal 
cały kaszyrski pułk piechoty. Setki 
zginęło lub potopiło się w wodach 
jezior. 

Poległych żołnierzy pochowano 
na cmentarzu wojennym w Mier-
kach. Była to decydująca walka 
"Bitwy pod Tannenbergiem", koń-
cząca się całkowitą porażką armii 
gen. Samsonowa. Od tego czasu 
okolica nosi nazwę "Rosyjska pu-
łapka" (Russenfalle), a w miejscu 
tym, nad brzegiem jeziora Plusz-
nego, postawiono pamiątkową dę-
bową tablicę. Miejsce to po wojnie 
stało się wielką atrakcją turystyczną 
z dużą ilością wycieczek z Niemiec, 
co spowodowało otwarcie w 1939 
roku domu wypoczynkowego Koła-
tek (Schlagamühle) w przebudowa-
nym młynie. Ponadto, pod koniec 
lat 30-tych, nad jeziorem Pluszne 
Małe, został zbudowany zajazd "Ro-
syjska Pułapka" ("Krug zur Russen-
falle"), w mazurskim drewnianym 
stylu z dachem krytym strzechą, po-
łączony z przystanią wodną.  

Cmentarz wojenny w Mierkach 
został założony bezpośrednio po za-
kończonej bitwie – we wrześniu 
1914 roku. Ciała poległych żołnierzy 
niemieckich i rosyjskich zostały 
zebrane z pola walki przez miesz-
kańców Mierek i przewiezione do 
wioski, gdzie pochowano je w zbio-
rowych mogiłach. W bitwie pod 
Mierkami śmierć poniosło, jak po-
dają różne źródła, od 183 do 201 
żołnierzy niemieckich i 213 żołnie-
rzy rosyjskich. Na podstawie opra-
cowania Maxa Dehnena (nauczy-
ciela z Królewca, który wolny czas 
poświęcał na badanie cmentarzy wo-
jennych), znane są nazwiska 55 żoł-
nierzy niemieckich. M. Dehnen  
w swojej pracy „Die Kriegsgräber 
in Ostpreussen von 1914/15″ wy-
mienia nazwiska: 
• 12 żołnierzy z Pułku Piechoty nr 

150 (Infanterie Regiment – I.R.),  
• 14 z Rezerwowego Pułku Piechoty 

nr 34 (Reserve Infanterie Regi-
ment – R.I.R), 

• 1 z R.I.R nr 49,  
• 9 z Pułku Piechoty Landwehry nr 

31 (Landwehr-Infanterie-Regi-
ment  - L.I.R) 

• 3  z L.I.R nr 75 
• 16 z L.I.R nr 76. 

 
Ponadto, w spisie znalazło się 15 

niezidentyfikowanych żołnierzy, 
którzy służyli w Pułku Piechoty 
Landwehry nr 75 oraz 131 żołnierzy, 

WĘDRÓWKI Z HISTORIĄ 
– Mierki w sierpniu 1914 roku.

Plan bitwy z sierpnia 1914 r. w okolicach Mierek

Mogiły oficerów na cmentarzu w Mierkach tuż po I wojnie światowej
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co do których nie udało się ustalić 
nazwiska oraz przynależności woj-
skowej.  Z chwilą wybuchu I wojny 
światowej carscy żołnierze nie po-
siadali nieśmiertelników, dlatego 
wszystkie pochówki z tego okresu 
są bezimienne. Dopiero 24 stycznia 
1917 roku wychodzi rozkaz o wpro-
wadzeniu specjalnego znaku dla roz-
poznania zabitych i rannych żołnie-
rzy rosyjskich. 

Cmentarz wojenny w Mierkach 
usytuowany jest w centrum wsi,  
w pobliżu budynku szkoły. Założony 
jest na planie prostokąta o wymia-
rach około 30x35 metrów i po-
wierzchni około 10 arów. Pierwotnie 
granice obsadzone były żywopłotem 
oraz lipami. Wewnątrz znajdowało 
się kilka zbiorowych mogił z drew-
nianymi krzyżami: po lewej stronie 
żołnierzy niemieckich, a po prawej 
żołnierzy rosyjskich. W części cen-
tralnej znajdowały się groby nie-
mieckich oficerów. Mogiły obsa-
dzone trawą, obrzeża krzewami róż. 
W późniejszym okresie drewniane 
krzyże na grobach oficerskich zastą-
piono kamiennymi (?) stelami. Na 
południowym skraju cmentarza stoi 
potężny głaz z wykutym napisem ku 
czci poległych: „DEN HELDEN • 
DES WELTKRIEGES • 1914 / 1918 
• DIE DANKBARE HEIMAT” 
(„BOHATEROM • WOJNY ŚWIA-
TOWEJ • 1914/1918 • WDZIĘCZ-
NY NARÓD”). Głaz ten z inicja-
tywy nauczyciela Hermanna z Mie- 
rek oraz nauczyciela Hallmanna  
z pobliskiego Świerkocina został 
wystawiony na cmentarzu około 
roku 1928. W transporcie głazu 
uczestniczyli mieszkańcy Mierek  
i pobliskiej Waszety. Ciekawostką 
jest samotna mogiła z ustawioną tab-
licą, upamiętniająca poległego w bi-
twie pod Mierkami nauczyciela Wil-
helma Sell z Rezerwowego Pułku 
Piechoty nr 34. Prawdopodobnie 
tablicę wystawiła rodzina poległego 
żołnierza, która po wojnie odnalazła 
jego grób. W wyniku działań wo-
jennych podczas II wojny światowej 
oraz w okresie powojennym cmen-
tarz uległ dewastacji i zapomnieniu. 
Zniknęły stele oficerskie i drewniane 
krzyże, a mogiły żołnierskie uległy 
zatarciu. W pewnym momencie te-
ren cmentarza wykorzystywany był 
jako boisko dla uczniów pobliskiej 
szkoły.  

Dzięki staraniom władz Olsztynka 
cmentarz został zrewitalizowany  
i odnowiony. Teren został wyrów-
nany, posiano trawę i ustawiono 
drewniane krzyże. Przy wejściu na 
cmentarz umieszczono tablice infor-
macyjne w języku polskim i nie-
mieckim.  

24.08. 2018 r. na cmentarzu od-
było się spotkanie modlitewne zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie 
do Pielęgnowania Dóbr Kultury Nie-

mieckiej im. Emila von Behringa. 
Uroczystość miała na celu upamięt-
nienie ofiar I Wojny Światowej po-
chowanych na cmentarzu w Mier-
kach oraz w wielu zapomnianych 
miejscach. Ze względu na setną 
rocznicę zakończenia I Wojny Świa-
towej zarząd Stowarzyszenia podjął 
decyzję o gruntownych zabiegach 
pielęgnacyjnych na cmentarzu wo-
jennym w Mierkach.  

Dzięki sponsorom: Krzysztofowi 
Walenczak, Janowi Hacia, Marian-
nie i Lothar Menk, dr Jurgen Da-
nowski oraz Landsmanndschaft der 
Westprossen, możliwe było zgroma-
dzenie środków na oczyszczenie  
i konserwację kamiennego monu-
mentu wraz z odnowieniem widnie-
jącego na nim napisu oraz odnowie-
nie tablic przy wejściu na cmentarz. 
Udało się również naprawić uszko-
dzone krzyże znajdujące się na 
cmentarzu. Członkowie Stowarzy-
szenia wykonali szereg prac zwią-
zanych z pielęgnacją zieleni na tym 
terenie.  

Ekumeniczną eucharystię celeb-
rowali: przedstawiciel kościoła ka-
tolickiego kapelan mniejszości nie-
mieckiej Warmii i Mazur ksiądz 
kanonik Andre Schmeier, przedsta-
wiciel kościoła prawosławnego ks. 
dziekan Jarosław Jaszczuk i przed-
stawiciel kościoła ewangelicko-aug-
sburskiego pastor Łukasz Stachelek.  

W przygotowaniu spotkania po-
mogła Sołtys Halina Żydecka, Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Mier-
kach, Janina Groszek oraz Jacek 
Nurkiewicz. W uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele władz Olsz-
tynka, przedstawiciele Stowarzysze-
nia oraz mieszkańcy Olsztynka  
i okolic. 

 Prace przy odnowieniu napisu na 
pamiątkowym głazie wykonane  
w 2018 roku nie przyniosły oczeki-
wanych rezultatów. Po dwóch latach 
napis ponownie stał się niewyraźny 
i mało czytelny. Dlatego w czerwcu 
tego roku, na głazie, w miejscu pier-
wotnego napisu, umieszczono gra-
nitową tablicę z identycznym napi-
sem. Inicjatorem tej akcji był 
mieszkaniec Mierek Pan Ryszard 
Eberhardt. W sfinansowaniu tego 
przedsięwzięcia pomogła ponownie 
Fundacja Turnitzmühle Heritage  
Foundation z Guzowego Młyna. 

 
�ADAM NAWACKI 

Opracowano na podstawie: 
• R. Bętkowski „Olsztynek dni sądu” – 

„DEBATA 9/2014” 
• W. Knercer "Cmentarze wojenne z 

okresu I wojny światowej w województwie 
olsztyńskim". 

• B. Kuźniewski „Tannenberg 1914 
według Sołżenicyna” – „ALBO 10/2013” 

• www.bildarchiv-ostpreussen.de 
• www.olsztynek.pl 

• www.rowery.olsztyn.pl/ 
wiki/miejsca/1914/warminsko-mazur-

skie/mierkiPamiątkowy obelisk - dawniej i obecnie

Cmentarz w Mierkach po I wojnie światowej - około 1923 r.

Mieszkańcy Mierek i Waszety transportują głaz na pamiątkowy 
obelisk - około 1928 r.

Mogiły oficerów i pamiątkowy głaz - około 1928 r.
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Grzegorz Ciechowski, śpiewając z zespołem Republika piosenkę „Nie pytaj o Polskę”,  
porównał Polskę do kobiety. Inspirując się tym przesłaniem i porównaniem pomyślałam,  
że może w rubryce o kobietach przybliżę czytelnikom polskie kalendarium roku 2020.

Od 2018 roku obchodzimy 100. 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości po 123 latach niewo-
li, o czym wcześniej pisałam na ła-
mach ALBO. Samo odzyskanie nie- 
podległości datowane na 11 listopa-
da 1918 roku było dopiero począt-
kiem walki o kształt granic i utrzy- 
manie ich. To w lutym 1919 r. zwy-
cięskie powstanie wielkopolskie 
wpłynęło na ostateczną decyzję, że  
Wielkopolska została włączona do 
Polski traktatem wersalskim z 28 
czerwca 1919 r. W sierpniu 1919 r. 
na Śląsku wybuchło pierwsze po-
wstanie dające sygnał, że są siły dą-
żące do połączenia się z Polską. Rok 
1920 był bardzo ciężki i decydujący 
dla polskiej państwowości. 

                                           
 

KALENDARIUM    
ROKU 2020 

  
11 lipca – 100. rocznica  
plebiscytu na Warmii,  
Mazurach i Powiślu. 
 
11 lipca 1920 r. odbył się na War-

mii, Mazurach i Powiślu plebiscyt. 
Działacze plebiscytowi, m.in. Jan 
Baczewski i ks. Juliusz Bursche jeź-
dzili do Paryża, by prosić Aliancką 
Międzysojuszniczą Komisję o prze-
łożenie terminu plebiscytu w zwią-
zku z toczącą się wojną pol- 
sko-bolszewicką. Termin został jed-
nak utrzymany. Obszar plebiscy-
towy obejmował trzy powiaty 
Warmii, osiem na Mazurach i cztery 
na Powiślu. Plebiscyt okazał się 
miażdżącym zwycięstwem strony 
niemieckiej. Cały obszar plebiscy-
towy pozostał w granicach Niemiec, 
a Polsce  przyznano jedynie 8 gmin. 
Na Mazurach za Polską opowie-
działy się 3 wsie z byłego powiatu 
ostródzkiego, t.j. Groszki, Lubsty-
nek i Napromek. Obecnie leśnictwo 
Napromek należy do nadleśnictwa 
Olsztynek.  

W ocenie historyków na taki 
wynik wpłynęło wiele czynników, 
m.in. zbliżająca się do Warszawy 
bolszewicka nawała, propaganda 
niemiecka głosząca, że Polski nie 
będzie, a także terror niemieckich 
bojówek wobec polskiej ludności. 
Plebiscyt, choć przegrany,  umocnił 
polskość. To Maria Zientara-Ma-

lewska, warmińska poetka, dzia-
łaczka walcząca o polską szkołę, 
więźniarka obozu w Ravensbriick, 
w wierszu pt. „Plebiscyt” pisała tak: 

 
„Plebiscyt przegrany,  
dziś oni wygrali. 
Fundament świata  
ruszyli protestem, 
Gdy nam zabłysły wolności dni 
I Polska rzekła swe potężne:  
JESTEM!!!”. 

15 lipca – 610. rocznica zwycię-
skiej Bitwy pod Grunwaldem 
 
W ramach obchodów rocznico-

wych bitwy pod Grunwaldem  
(w historiografii niemieckiej zwanej 
pierwszą bitwą pod Tannenbergiem) 
na Wzgórzu Pomnikowym pól grun-
waldzkich, przy głównej alei usta-
wiony został pomnik – 14.tonowy 
głaz ozdobiony herbem Pogonii  
i napisem w dwóch językach,  

tj.  polskim i litewskim: „Od narodu 
litewskiego za wspólne zwycię-
stwo”. Strona polska i litewska po-
rozumiały się przed trzema laty  
w sprawie upamiętnienia roli Litwi-
nów w bitwie pod Grunwaldem. Ten 
pomnik, jak powiedział przewodni-
czący Sejmu Litewskiego Viktoras 
Pranckietis, ma przypominać, że 
„zawsze istniała potrzeba walki  
o wolność” i że „dzisiaj każdy z nas 
powinien zastanowić się nad zna-
czeniem tej walki dla współczesno-
ści”. Przewodniczący Sejmu zwrócił 
również uwagę na napis na kamie-
niu, „który jest hasłem zwycięstwa, 
łączącym oba narody” i przypo-
mina, że wspólnie można dokonać 
wielkich rzeczy. 

 
15 sierpnia – 100. rocznica 
zwycięskiej Bitwy  
Warszawskiej 
 
Latem 1920 r. wdzierały się  

w głąb Polski oddziały bolszewickie 
siejąc spustoszenie. Ich celem było 
dotarcie do zrewoltowanych Nie-
miec, o czym choćby świadczy roz-
kaz Michaiła Tuchaczewskiego  
z lipca 1920 r. wzywający do 
„wzniecenia ogólnoświatowego pło-
mienia rewolucji przez trupa białej 
Polski”. W sierpniu do Warszawy 
zbliżały się wojska Armii Czerwo-
nej. W kraju następuje pełna mobi-
lizacja. Powstaje Armia Ochotnicza. 
Ludzie oddają swoje kosztowności, 
biżuterię na potrzeby armii. Bitwa 
zakończyła się zwycięstwem. Bol-
szewicy wycofali się na całym fron-

POLSKA  TEŻ JEST KOBIETĄ

�STANISŁAWA ZIĄTEK 

O KOBIETACH NIE TYLKO 8 MARCA

Obraz “Alegoria  
zwycięstwa w 1920 
roku - Warszawo  
naprzód” autorstwa  
Zdzisława  
Jasińskiego  
Scena nawiązuje do 
decydującej operacji 
wojny polsko-bolsze-
wickiej - bitwy  
warszawskiej  
13-19.08.1920. 
Triumfująca kobieta 
odziana w prostą  
suknię niczym mun-
dur, z szablą w dłoni, 
wsparta na tarczy  
z przedstawieniem 
Syreny to personifi-
kacja Warszawy pro-
wadząca i osłaniająca 
zarazem żołnierzy  
w rogatywkach.  
U jej stóp zsuwa się  
z barykady ciało ko-
nającego bolszewika. 
 
źródło: http://cyfrowe.mnw.art.pl/

Pomnik - głaz „Od narodu litewskiego za wspólne zwycięstwo”
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cie. Brytyjski dyplomata, lord Vin-
cent de Abernon, nazwał ją „osiem-
nastą decydującą bitwą w dziejach 
świata”. Jej przegrana oznaczałaby 
zdobycie przez bolszewików całej 
Europy. W kolejnych tygodniach 
siły polskie przeszły do działań po-
ścigowych odnosząc kolejne zwy-
cięstwa, aż do ostatniej zwycięskiej 
bitwy nad Niemnem we wrześniu 
1920 r. Ta bitwa doprowadziła do 
traktatu ryskiego i ustalenia granicy 
wschodniej w 1921 roku między 
Polską, a sowiecką Rosją, kończąc 
wojnę polsko-bolszewicką. 

 
19 sierpnia –  100. rocznica  
drugiego powstania  
śląskiego 
 
Zgodnie z traktatem wersalskim, 

na terenie Górnego Śląska miał  
być przeprowadzony plebiscyt. Po 
pierwszym zrywie, który był odpo-
wiedzią na niemiecką akcję straży 
granicznej, w wyniku której w ko-
palni „Mysłowice” bojówka Grenz-
schutzu wymordowała grupę 
górników, nastąpił drugi zryw. 
Przyczyną były nasilające się dzia-
łania terroryzowania Polaków, 
szczególnie w chwili działań wo-
jennych na froncie polsko-bolsze-
wickim w sierpniu 1920 r. Próbo- 
wano opanować siedziby Polskiego 
Komisariatu Plebiscytowego oraz 
gmachu polskiego konsulatu RP  
w Opolu. W odpowiedzi, w nocy  
z 19 na 20 sierpnia 1920 roku, po-
rwano ludność do walki płomienną 
odezwą Wojciecha Korfantego. Na 
czele II powstania śląskiego znów 
stanął por. Alfons Zgrzebniok. Wy-
nikiem zrywu było usunięcie nie-
mieckiej policji i przyśpieszenie 
terminu plebiscytu. 

 
1 września – 81. rocznica  
napaści Niemiec  
hitlerowskich na Polskę  
 
Napaść Niemiec na Polskę jedno-

cześnie rozpoczyna drugą wojnę 
światową. Hitler po traktacie ze 
Stalinem z dnia 23 sierpnia 1939 r. 
(znanym jako Traktat Ribbentrop-
Mołotow), miał już pełne przyzwo-
lenie do rozpoczęcia działań 
wojennych. 17 września 1939 r. 
Rosja Sowiecka wypełnia traktat, 
napadając na Polskę pod pretek-
stem ochrony swoich granic. Nastę-
puje kolejny rozbiór Polski. 

 
20-23 października  
– rocznica Operacji  
„Tannenberg” - masowych  
egzekucji Polaków 
 
Pierwsze masowe egzekucje  

w ramach operacji „Tannenberg” 
podczas II wojny światowej Nie-
mcy rozpoczęli na terenie Wielko-

polski, zakładając eksterminację 
polskiej inteligencji i warstwy  
przywódczej. W ciągu trzech dni  
w czternastu wielkopolskich miej-
scowościach zabito 275 osób. Mord 
miał charakter ludobójstwa i doty-
czył uznanych przez Niemców za 
„szczególnie niebezpiecznych dla 
III Rzeszy Polaków”. Ofiary zna-
lazły się na listach proskrypcyjnych 
ze względu na działalność pub-
liczną i patriotyczną, sporządza-
nych przez specjalną komórkę 
wywiadu SS, współpracującą z lo-
kalnymi mniejszościami niemiec-
kimi. W spisach znajdowali się: 
duchowni, politycy, pedagodzy, lu-
dzie kultury, nauki i sztuki, przed-
siębiorcy, powstańcy wielkopolscy 
i śląscy, działacze plebiscytowi na 
Warmii i Mazurach i na Górnym 
Śląsku, członkowie Związku Pola-
ków w Niemczech, Polskiego To-
warzystwa Gimnastycznego „So- 
kół” i Polskiego Związku Zachod-
niego, uznani za „warstwę kierow-
niczą”. Egzekucje poprzedzały 
posiedzenia sądu doraźnego policji 
bezpieczeństwa przy 14. Einsatz-
kommando der Sicherheitspolizei  
w Poznaniu, a kończyły dobijanie 
rannych po oględzinach lekarskich 
i pochówek w zbiorowych nieozna-
czonych mogiłach.  

Koncepcja operacji „Tannen-
berg” zrodziła się w III Rzeszy  
w maju 1939 roku. Był to zakrojony 
na szeroką skalę projekt masowej 
eksterminacji polskiej inteligencji. 
W lipcu 1939 roku utworzone  
zostały grupy operacyjne policji  
i służby bezpieczeństwa, w ramach 
których funkcjonowały oddziały 
pacyfikujące tereny zajęte przez 
Wehrmacht i likwidujące polską 
„warstwę przywódczą”. Ta forma-
cja dysponowała spisami ponad 60 
tysięcy patriotów, których należy 

zlikwidować. Dlatego zgodnie  
z rozkazem Reinharda Heydricha, 
szefa Głównego Urzędu Bezpie-
czeństwa Rzeszy, w  operacji „Tan-
nenberg”, podczas tzw. „trzech dni 
szakala” wymordowano 275 Pola-
ków w Wielkopolsce.  

W ramach operacji „Tannenberg” 
na ziemiach zachodnich II Rzeczy-
pospolitej od 1 września do 25 paź-
dziernika 1939 roku, w wyniku po- 
nad 760 masowych mordów, życie 
straciło ponad 20 tysięcy Polaków. 

 
�STANISŁAWA ZIĄTEK 

Operacja Tannenberg - robotnicy z Wągierskiej Górki prowadzeni 
na rozstrzelanie

 
Kryptonim „TANNENBERG” 

nadany operacji zakładającej eks-
terminację polskiej inteligencji, 
którą miał wykonać Reinhard Heyd-
rich, szef Urzędu Bezpieczeństwa 
Rzeszy, nie jest przypadkowy. Wiąże 
się z tzw. I bitwą pod Tannenber-
giem, w której połączone siły so-
jusznicze pod wodzą polskiego 
króla Władysława Jagiełły rozgro-
miły zakon krzyżacki pod Grun-
waldem w 1410 roku i II bitwą 
pod Tannenbergiem przynoszącą 
zwycięstwo Niemiec nad Rosją  
w sierpniu 1914 roku. Drugą bitwę 
pod Tannenbergiem rosyjski noblista 
Aleksander Sołżenicyn w swojej 
książce „Sierpień czternastego” 
określił tak: „Trzeba było pół tysiąca 
lat, by zrządzeniem losu nadszedł 
dla Niemiec dzień historycznego 
sądu i odwetu (das Strafgericht)”, 
czy też sarkastycznie pisząc, że: 
„15 sierpnia strona rosyjska zrobiła 
wszystko, żeby zwyciężył nieprzy-
jaciel, żeby mógł wziąć rewanż za 
Grunwald”. Niemcy w II wojnie 
światowej natomiast miały zemścić 
się za traktat wersalski, który określił 
powstanie odrodzonej Polski. Po-
lakom pamiętającym II wojnę świa-
tową i nie tylko, Tannenberg kojarzy 
się z  „Operacją Tannenberg” i „In-
teligenzaktion” z okresu od 1 wrześ-
nia do 25 października 1939 roku, 
podczas którego zostało zamordo-
wanych ok. 20 tysięcy polskich 
patriotów.

Kino “Grunwald”  
OLSZTYNEK, ul. Grunwaldzka 2, tel. 501 067 763 

TENET 
Akcja / Science Fiction / Thriller 
Czas trwania: 150 min 
Reżyseria: Christopher Nolan  
3.10 (sob) godz. 2000 
4.10 (niedz.) godz. 2000 
6.10 (wt.) godz. 2000 
7.10 (śr.) godz. 2000 
8.10 (czw.) godz. 2000

JAK ZOSTAĆ 
GWIAZDĄ 
Komedia obyczajowa 
Czas trwania: 117 minut 
Reżyseria: Anna Wieczur-Bluszcz  
3.10 (sob) godz. 1600 i 1800 
4.10 (niedz.) godz. 1600 i 1800 
6.10 (wt.) godz. 1600 i 1800 
7.10 (śr.) godz. 1600 i 1800 
8.10 (czw.) godz. 1600 i 1800

polecamy

cena biletów: bilet normalny - 16,00 zł / bilet ulgowy - 14,00 zł
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Z wielu listów Janiny Dobrowolskiej płyną malowane słowem piękne 

widoki różnych pór dnia; wczesnych poranków, zachodów słońca,  
nastającego zmierzchu; nieba czystego i pogodnego, często groźnego,  
z nawałą chmur lub wieczornego, usłanego gwiazdami. 

Pod wpływem piękna natury poetka tworzy poetyckie impresje, jak ta  
z majowego listu. 

„Przywitał mnie dziś pyszny poranek! Jak zawsze, gdy czerwone słońce, 
zanim się całkiem wynurzy z drugiej połowy świata, wpierw odymia na 
różowo – przynależną zastanemu światu – krawędź nieba… 

Dzisiejsze, jędrne od nocnego chłodu powietrze, staje się „głośne” pta-
kami, które je podszczypują…W miarę jak słońce swą spotęgowaną czer-
wonością uderzy w zaspane okna domów, zanim rozwinie wachlarz 
promieni, stroi już całe niebo (…) w pastelowe odcienie. Szczyt nieba z po-
czątku charakteryzuje się błękitem anemicznym (…) Zapewne w ciągu dnia 
wespnie się wyżej, a wtedy przybierze cudny chabrowy kolor – tło, któremu 
nie oprą się nawet te najbardziej opieszałe obłoki – białe róże. To wszystko 
przede mną!” 

Znawczyni i miłośniczka tego, co piękne i wartościowe w sztuce, Janina 
Dobrowolska, także nasza przyjaciółka z Olsztynka, inspiruje się w swej 
twórczości malarstwem europejskim. Przybliża świetliste impresjonistyczne 
kompozycje Claude Moneta i związanych z mistrzem, prekursorem nowego 
kierunku, innych malarzy. Wśród nich najbardziej znani to Paul Gauguin, 
Vincent van Gogh, Pierre Auguste Renoir, Paul Cezanne, Georges Seurat  
i inni. To ich obrazy poetka „zaprosiła” do swego „poetyckiego salonu”.  
A tak naprawdę to już znacznie wcześniej znane dzieła malarzy zagościły 
w jej wyczulonej na piękno duszy.  

I my też poczujemy się specjalnymi gośćmi Janiny, czytając jej sonety 
poświęcone sztuce malarskiej, a dokładniej wybranym obrazom. Sonety  
Janiny Dobrowolskiej mieszczą się w formule współcześnie uznawanego 
gatunku – uczenie określanego jako ekofrazy.  

Czarującym przykładem ekofrazy jest utwór Impresja, wschód słońca. 
 
Widać, miast horyzontu, rozmemłaną plamę 
zatoki, którą mgliste ściskają opary. 
Czubki masztów skręcone przez niebios pożary 
rozłóczają po wodzie zjawiskową gamę. 
 
Łodzie rybaków miękko płyną w bezwład cieni 
pod kulą słońca, gubiąc snop świateł odbitych 
w wodzie, pomnażającej ich krwawe rozkwity, 
zanim się promieniście rozświetlą w przestrzeni. 

 
Póki co, oczy razi chłodne migotanie 
bladej jasności wody, z wolna się burzącej 
przeciw mglistej poświacie, w słońcu szalejącej. 
 
W tajni refleksów wodnych spojrzenia już gasną, 
jakby je niespożyty grot miłości drasnął… 
Tak żyje na obrazie wielkie nienazwanie! 
 
Wiadomo, że tytuł „Impresja, wschód słońca” przynależy najbardziej zna-

nemu obrazowi francuskiego malarza z przełomu XIX i XX wieku, Claude 
Moneta. Od nazwy jego dzieła wywodzi się kierunek w malarstwie, okre-
ślany jako impresjonizm. Wszystko, co w malarstwie impresjonistów jest 
intrygujące do dziś to zadziwiające barwy – błyszczące, lśniące, migotliwe; 
to jasność używanej palety kolorów; to pejzaże, na których wibrują blaski 
słońca, rzucające refleksy na wodę. 

Na obrazie Moneta niebo bucha żarem, a kolor czerwieni rozlewa się na 
łodzie rybaków aż po zamglony horyzont. Chwila uchwycona przez mala-
rza jest krótka, jej ulotność wyczuwalna, nawet oczekiwana. Za moment 
wszystko się może zmienić. Podłużna smuga odbitych w wodzie promieni 
będzie wyglądać inaczej. Wschodzące słońce zmieni swoje położenie. Ma-
larską rzeczywistość obrazu Moneta przedstawiła Janina Dobrowolska  
w cytowanym sonecie, posługując się niezwykle bogatym słownictwem. 
Malować słowem znane obrazy wielkich mistrzów pędzla, odkrywać nie-
zniszczalne wartości ich dzieł – stało się szczytnym celem poetki. Jej talent 
rozkwita niczym drzewko kwitnącego wiosną migdałowca. 

 
Obrazowi Vincenta van Gogha „Kwitnący migdałowiec” Janina Dobro-

wolska poświęciła dwa utwory, sonet i poemat. 
Przypomnijmy ten pierwszy. 
 
CXXXI. Kwitnący migdałowiec 
 
Zakwitło drzewo białym ogrodem dla nieba. 
O, radości najczystsza wśród gałęzi krętych – 
Rozpostartych, w objęciu trzymających błękit. 
Nie widać pnia ni dali, lecz powietrze śpiewa. 
 
A śpiew ten krew czującą tak ogromnie wzruszył, 
Że trysnęła spod ziemi… Vincent w niej umoczy 
Pędzel, lecz – zanim obraz ten ramą otoczy – 
Do krwi dodał swe światło i pączki nią sprószył. 
 
Jako dar potomnemu, z którego on będzie  
Żył… jak to drzewo, niebem rozpostarte wszędzie. 
Wszak ziarno jest zasiane. Lecz to nowe tchnienie 
 
Musi nawet dla nocy stać się rozświetleniem! 
Kiedy on w coraz głębszą sferę ducha się gnie 
To rozpozna potęgę w nieśmiertelnym pięknie. 
 
Część refleksyjna sonetu wskazuje na konkretnego adresata obrazu. Jest 

nim narodzony bratanek, który zaszczytnie otrzymał imiona swego utalen-
towanego stryja, Vincent Villem. 

W ostatniej frazie utworu autorka wysunęła myśl, że tylko obcując z dzie-
łami wybitnych artystów, można przybliżyć się istoty PIĘKNA w sztuce. 

Niesłabnącym zainteresowaniem Janiny Dobrowolskiej cieszą się obrazy 
XVII-wiecznego holenderskiego malarza, Jana z Delft Vermeera. Wśród 
22 sonetów poświęconych jego obrazom, jeden z nich to „Nalewająca 
mleko” (w tomiku „Wychodząc z burz”, 2015 r.). 

 
Nalewająca mleko 
 
W półcieniach drzemie cisza, na ścianie blask zmienny. 
Krzepka kobieta w żółto-niebieskim odzieniu,  
Przelewa mleko z dzbanka w ogromnym skupieniu. 
Widać, że to jest dla niej rytuał codzienny. 
 
Na stole – obok naczyń – koszyk z chlebem pszennym 
Przytrzymuje tkaninę w chabrowym odcieniu, 
Teraz w mrok wpadającą, niedbałym zwieszeniu 
Chabry, pszenna obfitość i ten świt promienny! 

OPLĄTANI POEZJĄ

Malowane słowem…

Janina Dobrowolska przed Galerią Malarstwa w Berlinie (2013 r.)  
/ fot. Archiwum prywatne A. Chrzanowskiej
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Część pierwsza sonetu jest opisem treści obrazu. Należy dodać – wiernie 
odtwarzającym namalowaną scenę. Opisem plastycznym, bo uwzględnia 
kolorystykę obrazu oraz ważną grę światła wpadającego do mieszkania. 

Utwór napisała autorka spokojnie płynącą 13-zgłoskową frazą. 
A teraz druga część – refleksyjna: 
 
„Dopóki ta kobieta…” (To z Szymborskiej wiersza)… 
A myśl ujęta w słowa jest tym rozleglejsza 
Im więcej nań umysłów ciszy się otwiera… 
W tych blaskach i półcieniach obrazów Vermeera. 
I każda myśl zrodzona jako ta pierwsza,  
Staje się nieskończenie szersza, coraz szersza… 
 
Myśl jest tym rozleglejsza… Nawet ten skrócony w niniejszym tekście 

zwrot skłania do refleksji na temat wykonywanej przez kobietę czynności. 
Przelewanie mleka jest dla niej tak wzniosłą chwilą jak modlitwa czy tra-
dycyjny rodzinny obrządek. A w jej świadomości – mleko i chleb – prosty 
posiłek, ale niezbędny dla życia.  

Umieszczenie Vermeera na okładce najnowszego tomiku Janiny Dobro-
wolskiej „Zacząć od nieba” dopowiada powyższą myśl: Mleko można na-
zwać „niebiańskim podarunkiem”. 

Na letnie dni polecam codzienną poetycką „zadumę porankową” naszej 
Przyjaciółki, a potem zdrowy posiłek i długi spacer. 

Na jesień – wiersz w nastroju nostalgicznym – jak to jesienią bywa, gdy 
się tęskni za minionym. 

 
Spacer 
 
Wirują złote liście drobniutkim szelestem 
Pająk we własnej sieci huśta się zuchwale. 
 
Przypłynie łódź, będziemy ciąć błyszczące fale, 
Słońce nas poprowadzi migotliwym gestem. 
 
W aleje pozłacane – ciche jak wspomnienie. 
Ławeczka nas przygarnie, otworzysz ramiona, 
 
Opadną na nas winne pocałunków grona 
I niebo nam łaskawie nadeśle spojrzenie. 
 
(z tomiku „Wychodząc z burz” Janiny Dobrowolskiej) 
Przyjemnej lektury! 

�ALICJA CHRZANOWSKA 
 

Z ŻYCIA SZKOŁY

W tym roku w sierpniu obcho-
dziliśmy 100-lecie Bitwy Wars-
zawskiej oraz czterdziestą rocznicę 
powstania NSZZ ,,Solidarność”.  
4 września był z tego powodu dniem 
szczególnym dla całej społeczności 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. rot-
mistrza Witolda Pileckiego. Ucz-
niowie wzięli udział w  obchodach 
czterech ważnych rocznic. Uro-
czystości przebiegały pod hasłem: 
,,Pamiętając o sierpniowo-wrześ-
niowych kartach naszej historii, 
dziękujemy ich bohaterom”.  

 
Tradycją wielu szkół stało się 

upamiętnianie ważnych polskich 
rocznic, takich jak Święto Nie-
podległości czy Święto Konstytucji 
3 Maja. Są jednak także inne, nie 
mniej ważne, które przypadają na 
okres wakacyjny. Przez to bywają 
mniej zauważane, nie poświęca się 
im tyle uwagi – podkreśliła to Pani 
Dyrektor Beata Bukowska, witając 
wszystkich przybyłych na uro-
czystość gości. Dodała również, że 
przez to zaciera się pamięć o  nich. 
Stąd zrodził się pomysł na ich 
upamiętnienie. 

Tego dnia, oprócz zajęć warszta-
towych z wychowawcą, podczas 
których uczniowie wykonywali 
przygotowane wcześniej zadania,  
mogliśmy także obejrzeć przy-
gotowaną przez uczennice z klasy 
ósmej, scenkę przybliżającą oglą-
dającym  genezę, przebieg i konsek-
wencje Bitwy Warszawskiej, wy- 
buchu II wojny światowej, powsta-
nia warszawskiego oraz  podpisania 
porozumień sierpniowych. Te sto lat 

naszej historii udało się zmieścić 
w… starej walizce, w której prze-
chowywane były pamiątki rodzinne, 
m.in. listy. Główna bohaterka przed-
stawienia początkowo chciała je 
wyrzucić lub spalić, ale pod 
wpływem opowiadań koleżanki po-
woli przekonywała się o ich bezcen-
nej wartości i ostatecznie posta- 
nowiła ,,ocalić je od zapomnienia”. 

Uwieńczeniem, a zarazem  punk-
tem kulminacyjnym uroczystości, 
było spotkanie uczniów klas ósmych 
z panią Zofią Pilecką-Optułowicz, 
córką rotmistrza Pileckiego oraz 
panem Jackiem Pawłowiczem - dy-
rektorem Muzeum Żołnierzy Wy-
klętych i Więźniów Politycznych 
PRL.  Wśród zaproszonych na to 
wyjątkowe spotkanie gości byli: 
Warmińsko-Mazurski Kurator 
Oświaty Marek Nowacki, Dyrektor 
Wydziału Kształcenia, Wychowania 
i Opieki Małgorzata Hochleitner, 
zastępca burmistrza Anna Luśnia, 
przewodniczący Rady Miejskiej An-
drzej Wojda, przewodniczący Rady 
Rodziców Robert Szelugowski, 
prezesi olsztyneckich stowarzyszeń: 
Jerzy Tytz i Paweł Urbanowicz,  
ks. dziekan Stanisław Pietkiewicz, 
ks. proboszcz Sławomir Piniaha, 
Dariusz Gościniak dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. rtm. Witolda  
Pileckiego w Łącznie, była wicedy-
rektor naszej szkoły Elżbieta 
Łoniewska, Szkołę Podstawową   
nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego  
w Olsztynie reprezentowała Pani 
Anna Kropidłowska. 

Pan Jacek w swoim wystąpieniu 
zwrócił uwagę na to, w jaki sposób  
życie patrona szkoły wpisuje się  
w nasze ,,narodowe sierpnie”.  
Witold Pilecki  brał przecież  udział 
zarówno w wojnie polsko-bolsze-
wickiej (jej punktem zwrotnym była 
bitwa 15 sierpnia),  jak i w powsta-
niu warszawskim, które wybuchło  
1 sierpnia. 

Szczególnie wzruszające było 
spotkanie z córką naszego patrona  

i słowa pani Zofii, która jak zwykle 
podczas spotkań z naszą młodzieżą, 
zdobywa jej serca swoją szczerością 
i bezpośredniością. 

Muzycznie całe wydarzenie 
uświetnił wokalny występ  uczennic 
naszej szkoły oraz Państwa Bożeny 
i Lecha Makowieckich z zespołu 
,,Zayazd”. Szczególnie zaśpiewana 
przez Pana Lecha ,,Ballada o rotmis-
trzu Pileckim”. Słowa, którymi 
kończy się ballada, skierowane 
bezpośrednio do rotmistrza: ,,Rot-
mistrzu, do apelu stawaj – zabrali Ci 
życie, lecz została sława” można 
śmiało odnieść do uczestników 
wszystkich wymienionych wcześ-
niej rocznic (wydarzeń) – do 
poległych (polskich żołnierzy) 
podczas wojny polsko-bolsze- 
wickiej, do tych, którzy stracili 
życie podczas wojny obronnej we 
wrześniu 1939 roku i w trakcie pow-
stania warszawskiego, a także rep-
resjonowanych w stanie wojennym 
działaczy ,,Solidarności”. Przypo-
minanie tych postaci, ich nie-
złomności, odwagi, poprzez takie 
właśnie uroczystości sprawia, że 
pamięć o tych ludziach trwa, a ich 
sława nie przemija.  

Ocalając ich od zapomnienia, 
dajemy im nowe życie – trwałe 
miejsce w naszej pamięci. 

 
�EWA STANISZEWSKA 

 
 
Dyrekcja szkoły składa sedecz- 

ne podziękowania za wsparcie wyżej 
wymienionej uroczystości sponso-
rom: Pani Alinie Janeczek właści-
cielce Restauracji z Zielonym Pie-
cem, Państwu Dorocie i Krzysztofowi 
Szkoda, Radzie Rodziców, Promocji 
Olsztynka i firmom: Tymbark GMW 
Sp. z o.o. oraz  Octim Wytwórnia 
Octu i Musztardy Sp. z o.o. 

,,Ocalić od zapomnienia”
SP nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

Zofia Pilecka – Optułowicz 
córka naszego patrona / fot. K. Hacia
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Każdy przedszkolak w Waple-
wie, to mały patriota. Dlaczego? 
Już po raz drugi nauczyciele, 
dzieci i rodzice z ogromnym zapa-
łem i zaangażowaniem przystąpili 
do III edycji międzynarodowego 
projektu „Piękna nasza Polska 
cała”.  

 
Miał on na celu rozwijanie postaw 

patriotycznych wśród najmłod-
szych, poznawanie historii państwa 
polskiego, uwrażliwienie na piękno, 
folklor i tradycje Polski. I choć nie 

wszystko odbyło się zgodnie z zało-
żonym planem (pandemia wprowa-
dziła trochę zamieszania), to 
wszystkie działania zostały wyko-
nane, a założone cele osiągnięte. 

Przedszkolaki zrealizowały szereg 
zadań postawionych przez autorkę 
projektu. W ich wykonanie zaanga-
żowali się dziadkowe, rodzice i spo-
łeczność lokalna. Już na początku 
roku szkolnego w każdej sali przy-
gotowany został Kącik Patriotyczny 
i Regionalny. Dzieci mogły zapo-
znać się i utrwalić sobie symbole na-

rodowe, obejrzeć zdjęcia, albumy 
przedstawiające historię Polski oraz 
sławnych Polaków. Ponadto, każda 
grupa wysłała kartki z podziękowa-
niami Bohaterom walczącym pod-
czas Powstania Warszawskiego. 
Dzieci nauczyły się „Mazurka Dąb-
rowskiego, który został odśpiewany 
podczas uroczystości z okazji odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 
Ogromną radość sprawiły przed-
szkolakom zabawy i piosenki lu-
dowe. Dla niektórych były one 
nowością. Przedszkolaki wyruszyły 
także „Szlakiem historii”, poznając 
zabytki i ciekawe miejsca w Waple-
wie: zabytkowy 600-letni kościół, 
kapliczkę poświęconą Janowi Pa-
włowi II, kamienie pamięci.         ► 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Można zapomnieć już o no-
szeniu tradycyjnej legitymacji 
szkolnej. Wszystko za sprawą 
mLegitymacji, która zostanie 
udostępniona uczniom 7 i 8 
klas Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Noblistów Polskich w Olsz-
tynku.  

 
Projekt jest realizowany 

wspólnie z Młodzieżową Radą 
w Olsztynku, która wyszła  
z taką inicjatywą na początku 
tego roku. Na razie pilotażowo.  

mLegitymacja jest elektro-
niczną alternatywą dla tradycyj-
nego dokumentu. Może być 
wyświetlana na ekranie telefonu. 
Pokazując mLegitymację po-

twierdza się status ucznia danej 
szkoły. Dzięki temu można sko-
rzystać z ulg i zwolnień. mDo-
kument można aktywować tylko 
wtedy, gdy szkoła ma podpisa-
ne odpowiednie porozumienie  
z Ministerstwem Cyfryzacji. 
Uruchamia się go, używając 
kodu QR oraz kodu aktywacyj-
nego otrzymanego w sekretaria-
cie szkoły.  

 
Jeśli projekt się sprawdzi mło-

dzieżowi radni będą zachęcać do 
włączenia się w mLegitymację 
pozostałe szkoły z gminy Olsz-
tynek. 

 
�SZYMON JANKOWSKI

Pierwsze mLegitymacje trafiły do uczniów

Na ten dzień wielu z nas czekało 
z utęsknieniem! W końcu 1 wrześ-
nia i rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego. Przez bardzo długi 
czas nie mogliśmy chodzić do 
szkoły i uczestniczyć w tradycyj-
nych lekcjach. Jeszcze w sierpniu 
nie wiedzieliśmy, czy wrócimy do 
szkolnych ławek. Rok temu wielu 
z nas nie chciało myśleć o wrześ-
niu i szkolnych obowiązkach. 
Każdy wolał odpoczynek od 
nauki, wakacyjne spotkania i po-
dróże. Ale ten rok był PRZEŁO-
MOWY. 

 
1 września o godzinie 8.00 

wszyscy uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Erwina Kruka w El-
gnówku udali się na spotkania  
z wychowawcami. Tam otrzyma-

liśmy plan lekcji. Przedstawiono 
nam zasady bezpiecznego zachowa-
nia w szkole. Mycie rąk, dezynfek-

cja, maseczki, dystans… To słowa, 
które najczęściej się powtarzały. Oto 
nasza rzeczywistość!!! Ale nikt nie 

narzekał. Każdy z uśmiechem witał 
się (oczywiście na odległość) z ko-
legami i koleżankami. Przecież tak 
długo nie widzieliśmy się! Zdajemy 
sobie sprawę, że musimy zachowy-
wać dystans, ale nauka w szkole jest 
niezastąpiona i pełna pozytywnych 
wrażeń. Nic nie zastąpi kontaktu  
z rówieśnikiem, nauczycielami oraz 
wspólnej rozmowy podczas prze-
rwy. 

Każdy z nas zwrócił uwagę na 
przeprowadzone remonty w naszej 
szkole. Odmalowano sale lekcyjne, 
położono nową nawierzchnię na 
szkolnym korytarzu, założono nowe 
siatki na boisku szkolnym. 
Wszystko wygląda tak świeżo i tak 
ładnie! 

 
Wszystkim uczniom życzymy wy-

trwałości w tym roku szkolnym. 
Stosujmy zasady bezpiecznego po-
bytu w szkole. Cieszmy się szkołą, 
jak nigdy!   

�UCZNIOWIE KLASY V

Radosny powrót do szkoły 
SP im. Erwina Kruka w Elgnówku

Poznajemy historię i tradycje Polski
Przedszkole w Waplewie
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Po pięciu miesiącach uczniowie 
wrócili do szkoły. Na ich twarzach 
widać było uśmiechy, podekscyto-
wanie i radość. Wrócili bowiem do 
,,rzeczywistej” szkoły. Odbyło się 
to z zachowaniem wszystkich 
środków ostrożności i niezbęd-
nych  procedur. 

 
Uczniowie z wychowawcami ze-

brali się w klasach, a Pan Dyrektor 
Piotr Kolek zadbał o to, żeby ten 
ważny i wyjątkowy dzień był dla  
wszystkich bezpieczny. 

Powitanie i inaugurację Nowego 
Roku Szkolnego uczniowie i ro-
dzice mogli obejrzeć na stronie in-
ternetowej  i Fanpage’u szkoły.  

Wszystkie klasy zostały uwiecz-
nione na zdjęciach w towarzystwie 
Pana Dyrektora i swoich wycho-
wawców. Oczywiście wszyscy byli 
w maseczkach. Za kilka lat zapewne 
będzie to tylko niemiłe wspomnie-
nie o pandemii. Pan Dyrektor, wita-
jąc  wirtualnie społeczność szkolną 
i rodziców, zacytował słowa Jana 
Pawła II: ,,Nie ma większego bo-

gactwa nad światłych obywateli”  
i skierował wiele  ciepłych słów do 
uczniów, nauczycieli i rodziców.  
Podziękował włodarzom gminy za 
wsparcie w okresie pandemii  
i umożliwienie zdalnego nauczania. 
Przedszkolakom życzył dużo uśmie-
chów i szybkiego zaadaptowania się 
w nowym miejscu, dzięki miłej  
i przyjaznej atmosferze. Natomiast 
pierwszoklasistom i starszym ucz-
niom życzył ,,codziennej niezwykłej  
podróży  do krainy pełnej tajemnic 
i przygód, którą jest nauka”, a także 
rozwijania talentów i zainteresowań. 

Nauczycielom, życzył Pan Dyrek-
tor, wiele radości, jak najmniej 
stresu i rozczarowań, dużo  satys-
fakcji, zapału oraz optymizmu, a ro-
dzicom  pociechy i dumy z dzieci 
oraz  wspólnego stworzenia wyma-
rzonej szkoły.  

Przypomniał również o  rocznicy 
wybuchu II wojny światowej, o tra-
gicznych losach ludzi, którym  
zabrano dzieciństwo, młodość, a mi-
liony straciły życie. 
Mówił, że każdy dzień jest dla nas 

kolejnym wyzwaniem w tej trudnej 
rzeczywistości. My też ,,mamy 
swoje Westerplatte” i walkę z niewi-
docznym, ale jakże niebezpiecznym 
i niewidzialnym wrogiem. Musimy 
stawić czoła pandemii i zachowując 
wszystkie zasady bezpieczeństwa, 
normalnie żyć, wypełniać swoje 
obowiązki, choć na pewno  to ko-
lejne wyzwanie nie będzie dla nas 
wszystkich ani proste, ani łatwe.  

Pan Dyrektor przytoczył słowa 
Henrego Forda, który  powiedział: 
,,Kiedy wszystko zdaje się działać 
przeciwko tobie, pamiętaj, że samo-
lot startuje pod wiatr, nie z wiat-
rem.”   

Patronem naszej szkoły jest Jan 
Paweł II, który zawsze ,,zarażał” 
swoim optymizmem miliony ludzi. 
Właśnie w tym roku obchodziliśmy 
100 rocznicę urodzin  Ojca Świę-
tego i ten rok będzie kolejnym trud-
nym wyzwaniem, któremu musimy 
sprostać. Dla kogo musimy to zro-
bić? Odpowiedź jest oczywista, bo-
wiem Jan Paweł II pisał: „Dzieci są 
nadzieją, która rozkwita wciąż na 

nowo. Projektem, który nieustannie 
się urzeczywistnia. Przyszłością, 
która pozostaje zawsze otwarta.” 
Pan Dyrektor powiedział, że pierw-
szy  trudny etap mamy już za sobą. 
Poradziliśmy sobie, dzięki zaanga-
żowaniu nauczycieli i pomocy   
rodziców. Mogliśmy prowadzić 
edukację zdalną jako pierwsi w gmi-
nie. Podkreślił, że będziemy realizo-
wać nowe pomysły, a jeśli nie 
możemy nic zmienić, to zmieńmy 
myślenie.  

W tym trudnym roku szkoła otrzy-
mała certyfikaty: Szkoła w  Chmu-
rze Microsoft i „Dzieci uczą ro- 
dziców”. 

Zapewnił, że  rodzice  na bieżąco 
będą otrzymywali niezbędne infor-
macje  i pomoc. W zakresie obo-
wiązków nauczycieli i pracowników 
szkoły będzie czuwanie nad bezpie-
czeństwem uczniów i własnym, 
oczywiście z zastosowaniem i prze-
strzeganiem wszelkich procedur.  

 
Na koniec Pan Piotr Kolek odwo-
łał się do cytatu: ,,Optymiści po pro-
stu nie dopuszczają do siebie 
czarnych myśli. Oni je kolorują. 
Czym? Magiczną kredką, którą jest 
uśmiech.”  

 
�JOLANTA RUTKIEWICZ

Z ŻYCIA SZKOŁY

Uroczyście, ale inaczej… 
SP im. Jana Pawła II w Waplewie

Wspólnie z nauczycielem biblio-
teki, Joanną Kolek, dzieci święto-
wały: Tydzień legend i baśni 
polskich – słuchały czytanych le-
gend i wykonywały prace pla-
styczne. Biblioteka była też 
miejscem, w którym przedszkolaki 
poznały dobranocki, które oglądali 
ich rodzice i dziadkowie. Związane 
to było z kolejnym zadaniem do 
zrealizowania, które nosiło nazwę 
„W starym kinie”. Miło było spę-
dzić czas w towarzystwie Bolka  
i Lolka, Reksia, Muminków czy  
Pomysłowego Dobromira.  

Z okazji Dni Babci i Dziadka 
dzieci wspólnie z nauczycielami 
przygotowały uroczystość pt.: „Co 
babcia i dziadek śpiewali, jak byli 
mali?”. Nie sposób wymienić 
wszystkich działań naszych naj-
młodszych, było ich jeszcze bardzo, 
bardzo dużo: warsztaty patriotyczne 
z rodzicami, biało-czerwone drzewo 
dobra, Ziemia - zielona wyspa - za-
łożenie wiosennej hodowli, „Od 
morza, aż do Tatr” - kodowanie  
z Anną Świć. Podczas pracy zdalnej 
odbył się  turniej wiedzy o Polsce 
„Kocham Cię Polsko” oraz konkurs 

plastyczny „Bo najpiękniejsze są 
polskie kwiaty”, a także „Być 
dobrym jak chleb” – upieczenie 
chleba, jako symbolu polskiej go-
ścinności i otwartości.  

Projekt pokazał, że od najmłod-
szych lat można, a nawet trzeba za-
szczepiać w dzieciach polskość, 
patriotyzm, poczucie przynależności 
do kraju i miejsca, w którym się 
żyje. Dzieci mają naturalną chęć 
poznawania otaczającego je świata. 
Projekt taki jak ten daje im możli-
wość poznawania własnych korzeni, 
tradycji. To właśnie młode pokole-

nie będzie je kiedyś przekazywać 
dalej.  

Przedszkolaki oraz ich rodzice za-
służyli na tytuł Patriota. Wszyscy 
wykazali się ogromnym zaangażo-
waniem, byli i są dumni z tego, że 
są Polakami, pracowali w poczuciu 
jedności i radości. Za to wszystko 
bardzo serdecznie im dziękujemy.  
Z niecierpliwością czekamy na ko-
lejną edycję projektu i kolejne cie-
kawe zadania do zrealizowania.  

�AGNIESZKA WAŚK,  
JOANNA KOLEK 
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1 VIII Miejski Dom Kultury miał 
przyjemność współuczestniczyć ar-
tystycznie i technicznie w olsztynec-
kich obchodach 76. rocznicy wy- 
buchu Powstania Warszawskiego. 

 

3 VIII  Kapela Ludowa ŚPA-
ROGI zajęła II Miejsce w konkur-
sie regionalnym „Jawor - u źródeł 
kultury”. Laureaci będą reprezento-
wać Warmię i Mazury podczas ogól-
nopolskiego finału w Kielcach. 
Serdecznie gratulujemy! 

 
15 VIII Ekipa MDK czynnie brała 

udział w Obchodach Święta Wojska 
Polskiego organizując rajd rowe-
rowy „Szlakiem Orła Białego”. 
Trasa prowadziła z Olsztynka do El-
gnówka i z powrotem. W połowie 
wycieczki na uczestników czekała 
niespodzianka przygotowana przez 
Klub Honorowych Dawców Krwi 
PCK z Elgnówka – poczęstunek  
i ognisko z kiełbaskami. 

 
22 VIII W Muzeum Budownictwa 

Ludowego w Olsztynku odbył się 
plener malarski, skierowany do 
wszystkich osób lubiących rysować, 
malować – tworzyć. Wspaniała sce-
neria przyciągnęła zarówno naj-
młodszych, jak i starszych miło- 
śników sztuki. 

 
26 VIII Dziewczyny ze Street-

flow Dance Crew dzielnie po- 
magały promować olsztyneckie ja-
godzianki w RMF FM. Popularna 
stacja radiowa odwiedziła Olsz-
tynek, a konkretnie cukiernię  
„Jagodzianka”, w ramach akcji 
Przebojowa Firma Na Wakacjach 
promującej kultowe miejsca w Pol-
sce.  

27 VIII Program Zakończenia 
Wakacji otworzył cudowny koncert 
BASIA KAWA z Zespołem! Mądre 
słowa autorskich utworów, pięknie 
wygrane nuty na jedynych takich 
skrzypcach w Polsce. Jednym sło-
wem energetyczny, muzyczny łyk 
mocnej „kawy”.  

 
29 VIII Rockowy i energetyczny 

koncert BYLE DO PRZODU, to 
kolejna pozycja akcji Zakończenie 
Wakacji w Olsztynku. Na suppor-
cie publiczność porwało ECHO – 
zespół z MDK, którego wokalistką 
jest Kamila Kupiec. Czekamy na 
kolejne koncerty! 

 
5 IX  Odbyły się rozgrywki siat-

kowej piłki plażowej MIKSTY 
2020! Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom: I miejsce Dąbrowska-Że-
galska, Kucharczuk, II miejsce 
Waluk, Obrębski, III miejsce Burcz, 
Wojda.  

 
W tym dniu, w  Muzeum Budow-

nictwa Ludowego, miało miejsce 
przepiękne muzyczne wydarzenie 
pod nazwą Wschód Piękna. Miej-
ski Dom Kultury zadbał o całą 
oprawę techniczną. 

 
6 IX Ostatnim wydarzeniem w ra-

mach programu Zakończenia  
Wakacji był Extreme Jam współ-
organizowany przez Młodzieżową 
Radę Miejską w Olsztynku i MDK. 
W zawodach wystartowało blisko 
20 zawodników. Była to już siódma 
edycja, podczas której uczestnicy 
prezentowali swoje umiejętności na 
hulajnodze i rowerach BMX (więcej 
na str. 14).  

 
13 IX KINO GRUNWALD 

znowu otwarte! Dzięki mieszkań-
com naszej gminy, którzy głosowali 
na projekt odnowy kina w ramach 
Olsztyneckiego Budżetu Obywatel-
skiego, kino przeszło kapitalny re-
mont – od renowacji foteli, przez 
przebudowę holu i węzła sanitar-
nego, po kupno nowego nagłośnie-
nia (więcj na str. 8). Teraz każdy 
seans to prawdziwa przyjemność. 
Serdecznie dziękujemy! 

 
15 IX Ruszyły nabory na zajęcia 

artystyczne w Miejskim Domu 
Kultury. Zapraszamy do zapisów 
dzieci oraz osoby dorosłe – każdy 
znajdzie coś dla siebie. Oferta obej-
muje zajęcia taneczne, plastyczne, 
wokalne, teatralne, muzyczne oraz 
emisję głosu.  

�P. SZUSTKIEWICZ
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Narodowe  
Czytanie 2020 
Tegoroczną akcję, podobnie jak 

duża część bibliotek w Polsce, zor-
ganizowaliśmy w innej formie,  
tj. online. W Bibliotece Miejskiej 
oraz w bibliotece szkolnej (SP nr 1) 
nagraliśmy fragmenty "Balladyny" 
Juliusza Słowackiego odczytane 
przez: Alinę Wołodkiewicz i Grze-
gorza Rudzińskiego, uczniów SP nr 
1 im. Noblistów Polskich w Olsz-
tynku, SP nr 2 im. rotmistrza  
Witolda Pileckiego w Olsztynku,  
SP SPSK im. św. Jana Pawła II  

w Olsztynku oraz Pań z sekcji lite-
rackiej Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Olsztynku. Dodatkowo  
w rolę narratora wcielił się Grzegorz 
Rudziński. Zmontowane nagranie 
udostępniliśmy w serwisie YouTube 
(link dostępny na stronie interneto-
wej biblioteki oraz w mediach spo-
łecznościowych). Dziękujemy szko- 
łom za pomoc w zorganizowaniu 
akcji.  
Zajęcia dla dzieci 
Od października wracamy do sta-
łych zajęć w oddziale dla dzieci. Na 
warsztaty “Czytanie bajanie”  zapra-

szamy w poniedziałki i czwartki od 
godz. 1530, a do Klubu Malucha  
w środy od godz. 1000. Zapisy i in-
formacje w Bibliotece. Prosimy też 
o śledzenie naszego profilu na face-
booku.          

 �PAWEŁ ROGOWSKI 

Godziny otwarcia biblioteki:  
Wypożyczalnia dla dorosłych:  
pn., wt., czw., pt. w godz. 1000-1800, 
śr. 900-1500, sob. 900-1400. 
Oddział dla dzieci: 
pn., wt., czw., pt. w godz. 900-1700, 
śr. 900-1500, sob. - nieczynne. 

Zacznę od „słoikowej” 
propozycji, czyli  
SOSU PAPRYKOWO- 
-ZIOŁOWEGO. 
 
Składniki: 
• 3 kg czerwonej papryki, 
• 3-5 szt. ostrej papryki  

(zależnie od upodobań) 
• 8 dkg soli, 
• ½ kg cukru, 
• ½ l oleju, 
• 6 ząbków czosnku, 
• ½ szklanki octu, 
• 2 koncentraty  

pomidorowe, 
• liść laurowy. 
 
Papryki mielimy. Doda-

jemy sól, cukier, olej i go-
tujemy 15 minut. Pod 
koniec gotowania doda-
jemy ocet, przecier pomi-
dorowy i czosnek. Goto- 
wać 20 minut. Gotowy sos 
władamy do słoiczków  
i pasteryzujemy ok. 15 
minut. 

 
WOŁOWINA W SOSIE 
MUSZTARDOWO- 
-POMIDOROWYM 
 
Potrzebujemy 6-8 roz-

bitych plastrów wołowiny. 
Przygotowujemy marynatę 
do mięsa, do której użyje-
my: 

• 1 łyżki musztardy  
sarepskiej, 

• 1 łyżki keczupu, 
• 1 łyżki koncentratu  

pomidorowego. 
 
Składniki mieszamy. 

Mięso przyprawiamy piep-
rzem, smarujemy mary-
natą i odstawiamy na 30 
minut do lodówki.  

Po wyjęciu z lodówki 
plastry mięsa obtaczamy  
w mące i smażymy na roz-
grzanym smalcu. Do wy-
waru z warzyw wkłada- 
my podsmażoną wołowinę 
i gotujemy 1-1,5 godz., aż 
mięso będzie miękkie. Pod 
koniec gotowania doda-
jemy jedną łyżkę pokrojo-
nych lub zmielonych su- 
szonych grzybów i zagęsz-
czamy sos 1 łyżką mąki 
rozrobionej z 0,3 szklanki 
wody. Doprawiamy solą 
do smaku.  

Do tak przyrządzonej 
wołowiny podajemy karto-
felki i surówkę, np. z ki-
szonej kapusty, buraczki 
lub surówkę z grzybów, na 
którą przepis podaję poni-
żej. 

 
Do SURÓWKI  
Z GRZYBÓW  
potrzebujemy: 

• 0,5-1 kg grzybów, 
• 1 duża cebula, 
• 1 łyżka oleju, 
• 1 łyżeczka octu, 
• 3 ząbki czosnku, 
• sól i pieprz do smaku. 
 
Grzyby gotujemy, odsta-

wiamy do ostygnięcia. 
Kroimy w paseczki. Doda-
jemy pokrojoną w cienkie 
piórka cebulę i resztę 
składników. Mieszamy i 
odstawiamy do lodówki na 
około 1 godzinę. 

 
Na deser  
SZARLOTKA 
 
Przepis na ciasto: 
• 3 szkl. mąki krupczatki, 
• 5 żółtek, 
• ¾ kostki masła, 
• 5 łyżek cukru, 
• 3 opakowania cukru  

waniliowego (15 g.), 
• 2 łyżki kwaśnej  
 śmietany, 

• 1,5 łyżeczki proszku  
do pieczenia, 

• szczypta soli. 
 
Wszystkie składniki mie-

szamy i zagniatamy. Cia-
sto dzielimy na dwie 
części (większą i mniejszą) 
i wstawiamy na około  
1 godzinę do lodówki.  

Do musu jabłkowego 
najlepiej użyć jabłek od-
miany: Szara Reneta, An-
tonówka lub każde inne 
kwaskowe mieszane. Po-
trzebujemy 2-3 kg jabłek. 
Obieramy je, ścieramy na 
tarce i podduszamy w gar-
nku na wolnym ogniu z 0,5 
szklanki cukru, aż do mo-
mentu odparowania nad-
miaru wody. Jeśli jabłka są 
słodkie można użyć mniej 
cukru.  

 
Na blasze układamy pa-

pier do pieczenia. Większą 
część ciasta tarkujemy na 
tarce o grubych oczkach, 
delikatnie posypujemy cy-
namonem i zapiekamy  
w piekarniku około 15 
minut na złoty kolor  
w temperaturze 180 stopni. 
Podpieczone ciasto obsy-
pujemy bułką tartą. Wy-
kładamy mus jabłkowy  
i tarkujemy drugą część 
ciasta na wierzch. Całość 
posypujemy cukrem (3 
łyżki) z odrobiną cyna-
monu. Pieczemy około 30 
minut do uzyskania zło-
tego koloru. 

Smacznego! 
Pozdrawiam 

  
�EWA WARAKSA

Kulinarny kącik  Ewy

EWA WARAKSA

Nadeszła jesień. Czas 
spokoju i odpoczynku  
po intensywnym lecie.  
Czas zbierania grzybów  
i robienia zapasów na zimę. 
Czasem wystarczy zrobić 
kilka słoiczków powideł 
śliwkowych, sałatki  
z ogórków, marynowanych 
grzybów lub keczupu 
według własnej receptury, 
żeby zimą wrócić 
wspomnieniami do 
słonecznych, ciepłych  
dni. Z pewnością w zimowy 
dzień będą smakować  
jak żadne inne.  
Korzystając z jesiennej  
aury proponuję dziś sos 
paprykowo-ziołowy, 
surówkę z grzybów 
blaszkowych, np. opieniek, 
kołpaków, siwek lub 
zielonek. Do tego wołowina 
w sosie musztardowo-
pomidorowym  
z ziemniakami. A na słodko 
szarlotka według mojej 
tradycyjnej receptury.  
To moje propozycje  
dla czytelników ALBO. 

NIE TYLKO LEKTURA
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku

Narodowe Czytanie “Balladyny”- Blanka Wróblewska i Kinga Sawczuk
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Poziomo: 
1) podstawa malarstwa, 5) zmieszany brom,  
9) najjaśniejsi, 10) imię kobiety z zasadami,  
11) grzyb w mieszkaniach, 12) kawał świni,  
13) bez wariacji, 14) szczeble kariery rapera,  
15) siane po owsie, 16) przepisowe, 18) prze-
aranżowane solo, 19) zagrabione pieniądze,  
21) broń tchórza, 23) zamek na jezdni,  
24) spinacz XXL, 25) nieprawdopodobny,  
26) na akta w aptece, 27) trzecia część historii. 
Pionowo: 
1) wyrób butów z drewna, 2) długi statek,  
3) niewierni, 4) zajęcie nie dla świętych,  
6) zdziwienie na widok pioruna, 7) rodzinne 
łapówkarstwo, 8) niebezpieczna kość,  
16) muzyka do makijażu, 17) baba przed 
czterdziestką, 19) ma kota, 20) poszedł na dno, 
22) pakt z Zusem

1

Krzyżówka nr 251

Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartkach po-
cztowych do 10 listopada 2020 r. na adres redak-
cji. Spośród prawidłowych rozwiązań wylosu- 
jemy nagrodę - talon o wartośći 50 zł do wyko-
rzystania w Kwiaciani “Kwiatowa Przystań”. Pra-
widłowym rozwiązaniem krzyżówki nr 250 było 
hasło: Muzyka łagodzi obyczaje, nagrodę (talon 
do wykorzystania w Kwiaciani “Kwiatowa Przy-
stań”) wylosowała Danuta Szyjka z Olsztynka. 
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Sponsor krzyżówki nr 251:  
Kwiaciarnia “Kwiatowa Przystań” 
ul. Chopina 1 A, tel. 511 284 837

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17, utworzą rozwiązanie:

REKLAMA

reklama

Kwiaciarnia  
“Kwiatowa Przystań”

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

Zamieść ogłoszenie,  
reklamę w biuletynie  

ALBO
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reklama

Zdrowe ¿ycie, czysty zysk

11-015 Olsztynek, ul. Górna 1A 
tel. 89 511 80 22  
e-mail: wieza@olsztynek.pl 
www.olsztynek.pl

WIDOKOWA   

WIEŻA 

wstęp bezpłatny!

Konkurs
“Jesienny ogródek przydomowy”

regulamin: http://www.olsztynek.naszabiblioteka.com/

organizator: Redakcja ALBO 

Zrób zdjęcie posesji z jesienną dekoracją  
i prześlij do 15.11.2020 r. na albo@olsztynek.pl
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