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Już po raz czwar ty rol ni cy z naszego regionu przy by li na War miń sko-Ma zur skie Do żyn ki Wo je wó dzkie,
któ re od by ły się w Mu zeum Bu dow nic twa Lu do we go - Park Et nog ra ficz ny w Ol sztyn ku. 21 wrześ nia
ol szty nec ki skan sen od wie dzi ły licz ne de le gac je gmin i po wia tów o raz wie lu miesz kań ców re gio nu.
Sta ros ta mi te go rocz nych do ży nek by li - A ga ta Tyc – pro du cent mle ka z miej sco woś ci Szuć w gmi nie
Jed wab no o raz Mi ros ław Bor kow ski z miej sco woś ci Niedź wie dzkie w gmi nie Wie licz ki – ho dow ca byd ła
mlecz ne go. cd. na str 7
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Reklama

USŁUGI

DŹWIGOW

I PODNOŚNI

USŁUGI

DŹWIGOW

I PODNOŚNIK
oferujemy:

- dźwig 28T,
- podnośnik   koszowy - 18m

Cieśla Robert

tel. 7 1-363-5259

Dom Kultury

ogłasza nabór do
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Pod pi sa nie u mo wy 
na Wap lew ski Park Kul tu ry i Spor tu
27 sier pnia w sie dzi bie U rzę du Mar szał kow skie go Wo je wó -

dztwa War miń sko-Ma zur skie go w Ol szty nie Bur mistrz Ol sztyn -
ka Ar tur Wroch na w ob ec noś ci Wi ce mar szał ka Wo je wó dztwa
War miń sko – Ma zur skie go Ja ros ła wa Sło my o raz Prze wod ni -
czą ce go Ra dy Miej skiej w Ol sztyn ku Je rze go Gło wa cza pod pi -
sał u mo wę na do fi nan so wa nie za da nia „Wap lew ski Park Kul tu ry
i Spor tu”.

Pro jekt re a li zo wa ny jest w ra -
mach Prog ra mu O pe ra cyj ne go
„Zrów no wa żo ny roz wój sek to ra ry -
bo łów stwa i nad brzeż nych ob sza rów
ry bac kich 2007-2013”. Do fi nan so -
wa nie przyz na no w ra mach roz wo ju
ob sza rów za leż nych od ry bac twa z
wy łą cze niem re a li zac ji o pe rac ji po le -
ga ją cych na fun kcjo no wa niu lo kal nej
gru py ry bac kiej o raz na by wa niu u -
mie jęt noś ci i ak ty wi zac ji lo kal nej
spo łecz noś ci. War tość do fi nan so wa -
nia wy no si 166 640,77 zło tych, przy
o gól nej war toś ci pro jek tu 241 139
zło tych.

Zgod nie z pod pi sa na u mo wą pro -
jekt ten ma zos tać za koń czo ny w
czer wcu 2015 r. In wes tyc ja ma na
ce lu pod nie sie nie at rak cyj noś ci wa -
lo rów tu rys tycz nych miej sco woś ci i,
przed e wszys tkim, za gos po da ro wa -
nie te re nu dla pot rzeb spo łecz noś ci
lo kal nej. Pro jekt prze wi du je: plac za -
baw –  si łow nię zew nęt rzną, bo is ko
do siat ków ki pla żo wej: ścian kę wspi -
nacz ko wą, miej sce na og nis ko. Pow -
sta nie tak że sce na i wo kół zos ta nie
za gos po da ro wa ny te ren.

23 sier pnia w Wap le wie mia ła miej sce nie co dzien na u ro czys tość. Z o kaz ji 100. rocz ni cy wy bu chu I woj ny świa to wej o raz

cięż kich walk, któ re to czy ły się 28 sier pnia 1914 r. w o ko li cach Wap le wa, na cmen ta rzu wo jen nym i w Koś cie le pod

wez wa niem św. Sta nis ła wa Bis ku pa w Wap le wie od by ły się mod lit wa e ku me nicz na i kon cert or ga no wy.

I nic ja to ra mi te go niez wyk łe go
wy da rze nia by li pań stwo Pa me la i
Ro nald Pu las ki Dwight, za miesz ka li
w Ja da mo wie o raz ksiądz pro boszcz
Ja nusz Ko niec.

Mod lit wę e ku me nicz ną pop ro wa -
dzi li: ks. pro boszcz Ja nusz Ko niec i
ks. Wal de mar Ra dacz, pas tor w koś -
cie le Diet rich Bon ho ef fer Cen tre
Lon dyn (DBCL). Mod lit wy za po -
leg łych w tej bit wie, I woj nie świa to -
wej o raz we wszys tkich woj nach,
rów nież tych ak tu al nie pro wa dzo -
nych, a tak że przes ła nie o po kój wy -
po wie dzia no po pol sku, ro syj sku,
nie miec ku, an giel sku i heb raj sku.
Pas tor  W. Ra dacz po ka zał sym bo le
– znisz czo ny up ły wem cza su bag net
nie miec ki o raz jed ną ze świec, któ ra
pa li ła się w cza sie czu wa nia w O pac -
twie Wes tmin ster skim, u pa mięt nia -

ją ce go go dzi nę przys tą pie nia Wiel -
kiej Bry ta nii do pier wszej woj ny
świa to wej. 

Niez wyk ła by ła op ra wa u ro czys -
toś ci. Przy go to wał ją zna ny rzeź -
biarz, twór ca sce nog ra fii te at ral nych
i fil mo wych, wit ra ży, pom ni ków, fil -
mów a ni mo wa nych i do ku men tal -
nych, twór ca niez wyk łych in sta lac ji i
je den z pier wszych per for me rów w
Pol sce - Je rzy Ka li na.

Wy so ki krzyż – do mi nu ją cy nad
ca łym cmen ta rzem - o to czył pół ko -
lem oł tarz-stół przyk ry ty od święt nie
bia ły mi ob ru sa mi. Na nim roz miesz -
czo no fla gi państw, któ rych żoł nie -
rze zgi nę li pod Wap le wem - ro syj -
ską, pol ską i nie miec ką o raz bo chen -
ki chle ba. Na tab li cy pa miąt ko wej u
pod sta wy krzy ża po ja wi ła się wiel ka
szkla na łza, któ ra bę dzie te raz węd -
ro wa ła po ca łym świe cie na in ne ob -
cho dy rocz ni co we.

U ro czys tość do peł ni ło dzie le nie
się chle bem o raz za pa le nie zni czy na
gro bach po leg łych żoł nie rzy. Pod
krzy żem wień ce zło ży li Bur mistrz
Ol sztyn ka Ar tur Wroch na o raz Pre -
zes To wa rzys twa Przy ja ciół Ol sztyn -
ka Bo gu mił Kuź niew ski.

War to przy pom nieć, że pod Wap -
le wem 28 sier pnia 1914 r. nie miec cy
żoł nie rze - rek ru tu ją cy się prze waż -
nie z o ko lic I ła wy - wysz li we mgle
wprost pod lu fy ro syj skich ka ra bi -
nów ma szy no wych i ar ty le rii. Łącz -
nie w krwa wych wal kach po ob u
stro nach zgi nę ło ok. 700 żoł nie rzy,
w tym nie miec ki do wód ca. Wszys -
tkich po cho wa no na jed nym cmen ta -
rzu ko ło Wap le wa. O ce nia się, że
wśród żoł nie rzy ob u stron kon flik tu
by li Po la cy.  

Wap lew ski cmen tarz wo jen ny do -
pie ro kil ka lat te mu od zys kał daw ną
świet ność. Kon cep cję przy go to wa ła
ar chi tekt kra job ra zu Ma rze na Zwie -
ro wicz (ob ec na na so bot niej u ro -
czys toś ci). Zre a li zo wa li ją wspól nie
żoł nie rze nie miec cy i pol scy.

Dru gą część u ro czys toś ci uś wiet -
nił kon cert or ga no wy w koś cie le pa -
ra fial nym. Or ga nis ta Sta nis ław De ja
wy ko nał ut wo ry J. S. Ba cha, W. A.
Mo zar ta i marsz ża łob ny pre lu dium
c-moll F. Cho pi na na nie daw no od -
no wio nych or ga nach. Na za koń cze -
nie zab rzmia ło niez wyk le pat rio tycz -
nie i wzru sza ją co Bo że, coś Pol skę.

U czes tni cy w głę bo kiej za du mie
o pusz cza li tą niez wyk le pod nios łą
u ro czys tość.

Obchody 100. rocznicy bitwy pod Waplewem

Mał go rza ta Kraw czyk i Jan Pia sec ki by li sta ros ta mi te go rocz nych do -
ży nek w Mier kach, któ re zor ga ni zo wa ła po raz trze ci Ra da So łec ka So -
łec twa Mier ki. Przy je cha li na u ro czys tość brycz ką po wo żo ną przez naj -
star sze go rol ni ka w miej sco woś ci - Al fre da Ar ci pow skie go. Do świet li cy
wiej skiej - pięk nie u de ko ro wa nej snop ka mi zbóż, kwia ta mi o raz plo na mi
z pól – przy by li też licz nie miesz kań cy so łec twa, ich ro dzi ny, przy ja cie le
o raz zap ro sze ni goś cie, z Bur mis trzem na cze le, któ ry po dzię ko wał rol ni -
kom za ich cięż ką pra cę o raz od da nie na rzecz roz wo ju rol nic twa w gmi -
nie Ol szty nek o raz soł ty so wi i ra dzie so łec kiej za wkład pra cy na rzecz
in teg rac ji lo kal nej spo łecz noś ci.

W trak cie u ro czys toś ci do żyn ko wych wy ek spo no wa ne zos ta ły pięk ne
wień ce do żyn ko we, wy ko na ne przez pa nie z ra dy so łec kiej w skła dzie:
Gra ży na Ar ci pow ska, Gra ży na Strzał kow ska o raz Ag niesz ka Woj da,
Mał go rza tę Wo łodź ko ze świet li cę w Mier kach, o raz Mag dę Kraw czyk i
An ge li kę Ko per.

Po częś ci o fic jal nej, a by tra dyc ji sta ło się za dość trwa ła ra na biesiada
dożynkowa. Or ga ni za to rzy prag ną ser decz nie po dzię ko wać wszys tkim,
któ rzy u dzie li li wspar cia w or ga ni zac ji do ży nek i już dziś zap ro sić miesz -
kań ców so łec twa na ko lej ne do żyn ki w nas tęp nym ro ku.

III Do żyn ki So łec kie 
w Mier kach



W uroczystości udział wzięli przedstawiciele
władz i służb wszystkich szczebli w regionie,
duchowieństwa, firm olsztyneckich, gminnej
oświaty i Lasów Państwowych.

Burmistrz Artur Wrochna podziękował wszys-
tkim osobom zaangażowanym w budowę. 

Podziękował również Powiatowi Olsz-
tyńskiemu za przekazanie terenu pod inwestycje
oraz wsparcie finansowe budowy „Orlika”,
Samorządowi Wojewódzkiemu za pomoc finan-
sową i organizacyjną przy realizacji wszystkich
zadań związanych z zagospodarowaniem podzam-
cza oraz nadzorowi konserwatorskiemu, który
pozytywnie wpłynął na ostateczny kształt parku.

Burmistrz przypomniał, że inwestycja pow-
stawała w oparciu o postulaty mieszkańców i kon-
sultacje społeczne, w których swój znaczący udzi-
ał miała olsztynecka młodzież. 

O godzinie 16:00 w nowo otwartym parku
rozpoczął się barwny piknik rodzinny. Licznie

przybyli goście i mieszkańcy mieli okazję podzi-
wiać występy młodych zespołów z Miejskiego
Domu Kultury w Olsztynku, dla dzieci przygo-
towano ciekawe konkursy z atrakcyjnymi nagro-
dami, a olsztynecka młodzież zaprezentowała
wszystkim przybyłym swoje niezwykłe umiejęt-
ności sprawnościowe w pokazach skateboardingu
i parkour. Gwiazdą wieczoru na olsztyneckim
podzamczu był zespół SKANER.

W tym samym czasie na boiskach do siatkówki
plażowej rozegrany został IV Towarzyski Turniej
Czwórek Siatkarskich w Piłce Plażowej Pawła
Papke. Zawody cieszyły się sporym zaintere-
sowaniem, a w turnieju zwyciężyła drużyna
„Plażowicze” w składzie: Zuzanna Zaręba, Maciej
Czepe, Maciej Obrębski i Jakub Zaręba. 

Zrealizowana inwestycja obejmuje: plac
zabaw, skatepark, boiska do siatkówki plażowej,
siłownię zewnętrzną, pomieszczenia sanitarne,
wykonanie dróg i alejek spacerowych, nasadzenia
drzew i krzewów. Kupiono również scenę i
składane krzesełka. Wykonano odprowadzenie
wód opadowych, sieć wodno-kanalizacyjną i ener-
getyczną, oświetlenie stylowymi latarniami,
ustawiono ławeczki i gustowne elementy małej
architektury. Wreszcie powstał tak potrzebny
parking i droga wzdłuż szkoły podstawowej, a
bezpośrednie otoczenie olsztyneckiego zamku
przestało straszyć zniszczoną betonową widownią
i asfaltem. 
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Otwarcie Parku Sportu, 
Kultury i Rozrywki

Już od początku wakacji pełną parą funkcjonuje nowy Park Sportu, Kultu-
ry i Rozrywki na olsztyneckim podzamczu. Ale dopiero dzień 12 września
zapisał się w historii naszej gminy jako oficjalna data jego otwarcia. Otwar-
ciu parku towarzyszyło również uroczyste przekazanie jednostce Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Olsztynku nowoczesnej łodzi ratunkowej.

W u ro czys toś ci u czes tni -
czy ły pocz ty sztan da ro we,
kom ba tan ci i Sy bi ra cy,
przed sta wi cie le sa mo rzą du
gmin ne go, ucz nio wie i nau -
czy cie le pla có wek oś wia to -
wych, przed sta wi cie le ol -
szty nec kich zak ła dów pra cy
o raz miesz kań cy.

Na bo żeń stwo w in ten cji
o fiar woj ny od pra wił ksiądz
ka no nik Sła wo mir Pi nia ha,

pro boszcz pa ra fii p.w. Bł.
A nie li Sa la wy w Ol sztyn ku.

O ko licz noś cio we prze -
mó wie nie wyg ło sił Bur -
mistrz Ol sztyn ka. Przed sta -
wi cie le władz, or ga ni zac je
spo łecz ne, szko ły o raz zak -
ła dy pra cy, zło ży ły pod
pom ni kiem bu kie ty kwia -
tów.

U czeń Gim naz jum im.
Nob lis tów Pol skich w Ol -

sztyn ku przed sta wił „Mat kę
Bos ką Sta la gów” Kon stan -
te go Il de fon sa Gał czyń skie -
go,  by łe go jeń ca Sta la gu
XIA Al ten gra bow.

U ro czys tość przy go to wał
Re fe rat Oś wia ty, Kul tu ry i
Pro moc ji U rzę du Miej skie -
go w Ol sztyn ku z po mo cą
Miej skie go Do mu Kul tu ry
w Ol sztyn ku.

Ob cho dy 75.  rocz ni  cy 
wy bu chu I I  woj ny świa to wej  

i  pow sta nia Sta la gu IB Ho hen ste in

1 wrześ nia pod pom ni kiem pa mię ci jeń ców Sta la gu IB Ho hen ste in
na Cmen ta rzu O fiar Fa szyz mu w Sud wie od by ła się u ro czys tość
ob cho dów 75. rocz ni cy wy bu chu II woj ny świa to wej i ut wo rze nia ob -
o zu je niec kie go. 



Koncepcję przygotowała
firma emotionLab.pl Anety
Rogenbuk z Warszawy,
która współpracowała przy
powstaniu Interaktywnego
Muzeum Państwa Krzyżack-
iego w Działdowie. Za przy-
gotowanie koncepcji był
odpowiedzialny zespół
autorów w składzie: Piotr
Królik, Ireneusz Mroczek,
Aneta Rogenbuk i Wojciech Uba. 

Koncepcję pozytywnie
zaopiniował Zespół Opinio-
dawczo-Doradczy Multime-

dialnego Muzeum Obozu
Jenieckiego Stalag IB i His-
torii Olsztynka – w organi-
zacji powołany zarządze-
niem Nr  K/27/13 Bur-
mistrza Olsztynka z dnia 18
kwietnia 2013 r.  – w
składzie: Przewodnicząca
Komisji Gospodarki i
Budżetu Rady Miejskiej w
Olsztynku Alicja Woźnicka,
Przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych Rady
Miejskiej w Olsztynku
Andrzej Wojda – przewod-

niczący Zespołu, Sekretarz
Miasta Olsztynek Beata
Pieniak, przedstawiciel
Muzeum Budownictwa
Ludowego Park Etno-

graficzny w Olsztynku –
Jadwiga Wieczerzak, na -
uczy ciel historii Sta nisława
Ziątek, Prezes Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół

Olsztynka, historyk – Bogu-
mił Kuźniewski oraz członek
Zarządu Towarzystwa Przy-
jaciół Olsztynka Tomasz
Kurs.

ALBO 9 (220) Wrzesień 2014 r. Strona 5

WIEŚCI Z MAGISTRATU

Koncepcja i wizualizacja Multimedialnego Muzeum Stalagu IB Hohenstein 
i Historii Olsztynka

W tym ro ku Bur mistrz Ol sztyn ka
Ar tur Wroch na, w ob ec noś ci dy rek -
to rów pla có wek oś wia to wych i kie -
row ni ka re fe ra tu oś wia ty, ak ty wrę -
czył: I wo nie Grzesz czak - nau czy -

ciel ce Przed szko la Miej skie go w Ol -
sztyn ku o raz Jus ty nie Dąb row skiej i
Mał go rza cie Mag da le nie Mo roz -
nau czy ciel kom Szko ły Pod sta wo wej
w Ol sztyn ku. 

22 września upływa termin składania ofert
na wykonanie ekspozycji powstającego w
ratuszu muzeum. Jeśli przetarg przyniesie
rozstrzygnięcie, to wkrótce rozpoczną się
prace wykonawcze.

No mi nac je ol szty nec kich 
nau czy cie li

2 wrześ nia w U rzę dzie Miej skim w Ol sztyn ku ślu bo wa -
nie zło ży li i od eb ra li ak ty na da nia stop nia nau czy cie la
mia no wa ne go nau czy cie le ol szty nec kich szkół.

Up raw nie nia do kar ty par kin go -
wej za cho wa ją je dy nie o so by nie -
peł nos praw ne ze znacz nym stop -
niem nie peł nos praw noś ci, po sia da -
ją ce w o rze cze niu o stop niu nie peł -
nos praw noś ci je den z trzech sym -
bo li przy czy ny nie peł nos praw noś -
ci: 04-O (cho ro by na rzą du wzro -
ku), 05-R (u poś le dze nie na rzą du
ru chu) lub 10-N (cho ro by neu ro lo -
gicz ne).

O so by po sia da ją ce sto pień
znacz ny z sym bo lem nie wy mie -
nio nym po wy żej o raz o so by po sia -

da ją ce do tych cza so we o rze cze nie
w stop niu u miar ko wa nym  i speł -
nia ją ce przes łan ki up raw nia ją ce do
u zys ka nia kar ty par kin go wej bę dą
mog ły ją ot rzy mać po po now nym
sta wie niu się na ko mis ję o rze ka ją -
cą.  O so by te na wy mia nę do ku -
men tu bę dą mia ły 5 mie się cy, a le
w tym ce lu mo gą już od 1 lip ca
2014r. zgła szać się do Po wia to we -
go Zes po łu do Spraw O rze ka nia o
Nie peł nos praw noś ci właś ci we go
do  miej sca swe go za miesz ka nia.

Zachęcamy wszystkich Państwa do obejrzenia materiału
dotyczącego inwestycji unijnych zrealizowanych w ostatnim
okresie w Olsztynku.

Film dostępny jest pod linkiem: http://www.telewizjaol-
sztyn.pl/17,3251-olsztynek_cittaslow.html 

Mo że to być przed e wszys tkim in for mac -
ja praw na, po moc psy cho lo gicz na, pok ry wa -
nie kosz tów re ha bi li tac ji, po moc fi nan so wa i
ma te rial na.

W ca łej Pol sce dzia ła ją pod mio ty –
przed e wszys tkim or ga ni zac je po za rzą do we,
któ re u zys ka ły do tac je z Fun du szu Po mo cy
Pok rzyw dzo nym Przes tęp stwem  o raz Po -
mo cy Pos tpe ni ten cjar nej na u dzie la nie bez -
płat nej po mo cy o so bom pok rzyw dzo nym

przes tęp stwem.
Pa mię taj! Je że li jes teś o so bą pok rzyw -

dzo ną przes tęp stwem i pot rze bu jesz po mo cy,
zwróć się do ta kie go pod mio tu.

Lis ta ad re sów wraz z da ny mi kon tak to -
wy mi o raz wy ka za mi dy żu rów spec ja lis tów
dos tęp na jest na stro nach Mi nis ter stwa Spra -
wied li woś ci www.ms.gov.pl w zak ład ce:
Dzia łal ność/Pok rzyw dze ni przes tęp stwem 

o raz na stro nacZh in ter ne to wych: 

Unijne Inwestycje Olsztynka 
w Telewizji Olsztyn

Bez płat na po moc dla pok rzyw dzo nych przes tęp stwem

MI�NIS�TER�STWO�SPRA�WIED�LI�WOŚ�CI�IN�FOR�MU�JE:
JE ŻE LI JES TEŚ O SO BĄ POK RZYW DZO NĄ PRZES TĘP STWEM, 

PA MIĘ TAJ MO ŻESZ OT RZY MAĆ BEZ PŁAT NĄ PO MOC!

www.po moc pok rzyw dzo nym.pl i www.pokrzywdzeni.gov.pl.

No we za sa dy wy da wa nia
kart par kin go wych o so bom 

nie peł nos praw nym

Od 1 lip ca 2014r. ob o wią zu ją no we za sa dy wy da wa -
nia kart par kin go wych o so bom nie peł nos praw nym i
pla ców kom zaj mu ją cym się o pie ką, re ha bi li tac ją lub e -
du kac ją o sób nie peł nos praw nych. Wy da ne do te go
cza su kar ty par kin go we stra cą swo ją waż ność z dniem
30. 11. 2014r.
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Nazw ta kich jak „Ku buś” i „Tym -
bark” nie trze ba ni ko mu przed sta -
wiać. Zwłasz cza ta pier wsza na sta łe
ko ja rzy się już z Ol sztyn kiem i jest
jed ną z wi zy tó wek mias ta. Ta ka pro -
moc ja to jed nak nie je dy na ko rzyść
pły ną ca z zak ła dów Tym bark S.A.
Dru gą, dla nas bar dziej is tot ną, jest
znacz na i lość miejsc pra cy. W se zo -
nie zat rud nie nie wy no si o ko ło 500
o sób. Jest to licz ba bar dzo zna czą ca,
jak na gmi nę na szej wiel koś ci. Za -
rząd jed nak na tym nie pop rzes ta je.
Pla nu je my wy bu do wać kom pleks
pro duk cyj no-ma ga zy no wy o po -
wierz chni 15 tys. m², - mó wi Ja ros -
ław Sam sel, wi cep re zes za rzą du. W
częś ci pro duk cyj nej ma ją pow stać
no we li nie, któ re poz wo lą nam nie
tyl ko wciąż pod no sić ja kość na szych
pro duk tów, a le też da ją szan se roz -
wo ju w no wych kie run kach, a co za
tym i dzie - zwięk sze nie zat rud nie nia.

No wa ha la ma pow stać na te re nie
mię dzy ob ec ny mi zak ła da mi Tym -
bark S.A., a SHP Ol szty nek. Ta kie

u miej sco wie nie wpły nie na pop ra wę
es te ty ki tej częś ci mias ta, teren zos -
ta nie on wy rów na ny i ut war dzo ny.
Lo ka li zac ja nie przesz ka dza rów nież
są sia du ją ce mu no wo pow sta łe mu o -
sied lu przy ul. Pio nie rów. Miesz kań -
cy wy ra zi li zgo dę na to, że by dział ka
zos ta ła za gos po da ro wa na w ten spo -
sób. In wes tor za pew nia, że no wa
część ma ga zy no wo-pro duk cyj na nie
ob ni ży kom for tu ży cia o ko licz nym
gos po dar stwom do mo wym.

Przed sięw zię cie ma być re a li zo -
wa ne w ra mach War miń sko-Ma zur -
skiej Spec jal nej Stre fy E ko no micz -
nej i w chwi li ob ec nej pro jekt cze ka
na ak cep tac ję. Roz po czę cie bu do wy
pla no wa ne jest na wios nę 2015 ro ku,
a jej za koń cze nie na je sie ń te go sa -
me go ro ku. Nas tęp nie po zos ta je je -
dy nie za ku pić ma szy ny i roz po cząć
pro duk cję. Za rząd za pew nia, że po -
czy ni wszel kie sta ra nia, a by sta ło się
to jak naj szyb ciej.

Pro moc ja Gmi ny

W cią gu os tat niej ka den cji sa -
mo rzą du gmin ne go is tnie ją ca stre fa
e ko no micz na zos ta ła o ży wio na.
Pow stał już pier wszy zak ład pro -
duk cyj ny. Fir ma Eu rop ro fil Sp. z
o.o. w Ol sztyn ku roz po czę ła już
pro duk cję. W zak ła dzie zna laz ło
pra cę 50 o sób. Ob ec nie bu du je się
zak ład u rzą dzeń chłod ni czych. A w
przysz łym ro ku naj więk szy ol szty -
nec ki pra co daw ca – Tym bark – za -
po wie dział dal szą roz bu do wę zak -
ła du w na szym mieś cie. To nie
wszys tko, bo stre fie e ko no micz nej
u da ło się sprze dać nas tęp ne dział ki.
Stre fa pod wzglę dem wol nej po -
wierz chni do za gos po da ro wa nia za -
czę ła się więc szyb ko kur czyć. Pot -
rzeb ne są no we te re ny, któ re zos ta -
ną włą czo ne do stre fy. Jej po sze rze -
nie w ko lej nych la tach za pew ni
gmi nie sil ny im puls do roz wo ju.
Ol szty nek po sia da plan za gos po da -
ro wa nia przes trzen ne go uch wa lo ny
pod bu do wę lot nis ka w Wil ko wie.
Są tam te re ny, któ re sta no wią włas -
ność A gen cji Nie ru cho moś ci Rol -
nych (ANR). Rów nież wie le in nych
at rak cyj nych pod wzglę dem gos po -

dar czym te re nów, po ło żo nych na
ob sza rze na szej gmi ny, jest włas -
noś cią A gen cji. Po roz mo wach
przep ro wa dzo nych za rów no z dy -
rek to rem ANR An drze jem Bo be -
rem jak i Mar kiem Ka ró lew skim –
Pre ze sem War miń sko-Ma zur skiej
Spec jal nej Stre fy E ko no micz nej
roz sze rze nie ol szty nec kiej stre fy o
te te re ny jest jak naj bar dziej moż li -
we. Dla te go też bur mistrz wys tą pił
z od po wied ni mi wnios ka mi do sze -
fów ob u in sty tuc ji, w tym o prze ka -
za nie te re nów a gen cyj nych na szej
gmi nie. Ar tur Wroch na: Jes tem
prze ko na ny, że w naj bliż szych la -
tach przy bę dzie nam spo ro no wych
miejsc pra cy. Ol szty nek, dzię ki
swe mu co raz lep sze mu sko mu ni ko -
wa niu za rów no z Ol szty nem jak i z
po zos ta ły mi kie run ka mi, w stro nę
Gdań ska czy War sza wy, bę dzie
miał wresz cie szan sę wy ko rzys tać
swo je do god ne po ło że nie u zbie gu
waż nych szla ków dro go wych łą czą -
cych po łud nie z pół no cą. Po ten cjal -
ni in wes to rzy ciąg le py ta ją o ko lej -
ne miej sca w stre fie. Pos ta ra my się
im je jak naj szyb ciej za pew nić.

Za pad ła de cyz ja 
o wie lo mi lio no wej 

in wes tyc ji Tym bar ka
Roz wój jest do me ną cy wi li zac ji, a kto sto i w miej scu ten

się co fa. Z ta kie go za ło że nia wy cho dzą przed się bior cy lo -
ku ją cy swo je zak ła dy na te re nie na szej gmi ny. Jed ną z tak
dzia ła ją cych firm jest Tym bark S.A. od ział w Ol sztyn ku.
Za rząd i Ra da Na dzor cza właś nie pod ję li de cyz ję o wie lo -
mi lio no wej in wes tyc ji ma ją cej na ce lu roz bu do wę zak ła du
pro duk cyj ne go. In for mac ja jest is tot na o ty le, że wraz z
roz wo jem in wes tyc ji pow sta ną no we miej sca pra cy.

Wy ko na nie za da nia zos ta ło po -
wie rzo ne Gos po dar ce Ko mu nal nej
Sp. z o.o. w Ol sztyn ku. Pier wszym
e ta pem bę dzie pod łą cze nie gos po -
darstw do mo wych z te re nu mias ta,
co bę dzie kosz to wa ło blis ko 3,8 mln
zł, w dru gim e ta pie na to miast pod łą -
czo na zos ta nie wieś Kró li ko wo,
koszt to o ko ło 3,5 mln zł. Wy ko naw -
ca już zło żył wnio sek o do fi nan so -
wa nie dla tej in wes tyc ji do Wo je wó -
dzkie go Fun du szu Och ro ny Śro do -
wis ka i Gos po dar ki Wod nej. Środ ki
na ten cel ma ją po cho dzić z Prog ra mu

O pe ra cyj ne go In fras truk tu ra i Śro do -
wis ko. Wnio sek zos tał po zy tyw nie
o ce nio ny po zy tyw nie przez Na ro do -
wy Fun dusz Och ro ny Śro do wis ka w
War sza wie. Ta de cyz ja da ła zie lo ne
świat ło do przy go to wy wa nia od po -
wied nich u mów. Wed ług har mo nog -
ra mu, za koń cze nie prac ma przy paść
na ko niec wrześ nia przysz łe go ro ku.

Po pod pi sa niu u mo wy o do fi nan -
so wa nie ze środ ków u nij nych zos ta -
nie og ło szo ny prze targ na wy ko naw -
cę ro bót bu dow la nych.

WIEŚCI Z MAGISTRATU

Bu do wa ka na li zac ji 
w Ol sztyn ku

i Kró li ko wie już wkrót ce
Już nied łu go no wą ja kość od czu ją miesz kań cy u lic In wa li -

dów, Ja gieł ły, Ma zur skiej, Grun wal dzkiej, 22 Lip ca i Wsi Kró -
li ko wo. Ru sza bo wiem re a li zac ja za da nia „Po rząd ko wa nie
gos po dar ki wod noś cie ko wej w Ag lo me rac ji Ol szty nek”. Wią -
że się o na z dop ro wa dze niem ka na li zac ji w po wyż sze miej -
sca. W su mie war tość in wes tyc ji wy nie sie po nad 7 mln zł.

Bur mistrz Ol sztyn ka Ar tur Wroch na, dzia ła jąc w po ro -
zu mie niu z Ra dą Miej ską w Ol sztyn ku, przys tą pił do re a li -
zac ji za ło żeń pow sta ją cej ak tu al nie stra te gii roz wo ju gmi -
ny do ro ku 2020. Nie cze ka jąc na jej os ta tecz ne uch wa le -
nie uz nał, że już te raz na le ży u ru cho mić wszel kie dzia ła -
nia zmie rza ją ce do roz sze rze nia stre fy e ko no micz nej. Na
przes trze ni kil ku lat za o wo cu je to no wy mi in wes tyc ja mi, a
co się z tym wią że rów nież no wy mi miej sca mi pra cy. 

Bę dzie wię cej miejsc pra cy 
w na szej Gmi nie
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OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W

OLSZTYNKU
z dnia 25 września 2014 r.

o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Olsztynku w wyborach do Rady Miejskiej w Olsz-
tynku i wyborach Burmistrza Olsztynka zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 178 § 9  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i § 3 ust. 2
pkt. 4 Regulaminu Terytorialnej Komisji Wyborczej przyjętego uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014
roku w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do
rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast, Miejska Komisja Wyborcza w Olsztynku, Miejska Komisja Wyborcza w Olsztynku podaje do publicznej wiadomości:

informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Olsztynku w wyborach do Rady Miejskiej
w Olsztynku  i wyborach Burmistrza Olsztynka zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład�osobowy�Komisji:
1. Mirosława Iwona Roczan-Hodyra, zam. Waplewo – Przewodniczący   
2. Ewa Bożena Zenc, zam. Olsztynek – Zastępca Przewodniczącego
3. Sylwia Szarnowska, zam. Pawłowo
4. Maciej Obrębski, zam. Olsztynek
5. Alina Waleryś, zam. Olsztynek
6. Elżbieta Zalewska, zam. Nadrowo
7. Elżbieta Maria Zielińska, zam. Olsztynek
Siedziba�Komisji:
Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Olsztynku jest Urząd Miejski w

Olsztynku  ul. Ratusz 1, pokój nr 12 (I piętro), telefon nr 89 5195455 faks
nr 89 5195450
Dyżury�członków�Komisji:
Miejska Komisja Wyborcza w Olsztynku pełnić będzie dyżury i reje-

strować listy kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza:
- w dniach 26  września 2014 r.  do  3 października 2014 r. w godzinach od

14.00 – 16.00

- w dniu 6 października 2014 r. w godzinach od 14.00 – 16.00 
- w dniu 7 października 2014 r. w godzinach od 12.00 – 24.00
- w dniach 8 – 10 października 2014  r. w godzinach od 14.00 – 16.00 
- w dniach 13 – 16  października 2014  r. w godzinach od 14.00 – 16.00 
- w dniu 17 października 2014 r. w godzinach od 12.00 – 24.00
- w dniach 20 – 24 października 2014  r. w godzinach od 14.00 – 16.00 
- w dniach 27 – 31 października 2014  r. w godzinach od 14.00 – 16.00
- w dniach 3 – 7 listopada 2014  r. w godzinach od 14.00 – 16.00
- w dniu 10 listopada 2014 r. w godzinach od 14.00 – 16.00
- w dniach 12 – 14  listopada 2014  r. w godzinach od 14.00 – 16.00
- w dniu 14 listopada 2014 r. w godzinach od 12.00 – 18.00
- w dniu 16 listopada 2014 r. w godzinach od 6.00 – 24.00

Przewodnicząca
Miejskiej�Komisji�Wyborczej

Mirosława Iwona Roczan-Hodyra

Po u ro czys tej mszy św. mło dzi ar tyś ci z MDK
w Ol sztyn ku o raz Zes pół Pieś ni i Tań ca Kor to wo
wspól nie zap re zen to wa li tra dy cyj ny ob rzęd do -
żyn ko wy. Jak zwyk le wie le e moc ji wzbu dził kon -
kurs na naj pięk niej szy wie niec. W tym ro ku pier -
wszym miej scem u ho no ro wa no miesz kań ców z
miej sco woś ci Bud ry z Gmi ny Bu dze wo, dru gie
miej sce za jął wie niec wy ko na ny przez miesz kań -
ców No wej Wsi Ma łej z Gmi ny Dob re Mias to, a
trze cie przez miesz kań ców Wo li Ka mień skiej z
Gmi ny I ła wa. Wie niec rep re zen tu ją cy Gmi nę Ol -
szty nek (przy go to wa ny pod prze wod nic twem E -
wy Grzy wiń skiej ze świet li cy w  Wit ra mo wie)
zna lazł się wśród wień ców wy róż nio nych.

Świę to plo nów by ło o kaz ją do wrę cze nia od -
zna czeń „Zas łu żo ny dla rol nic twa”. Wśród rol ni -
ków i przet wór ców pło dów rol nych od zna czo no
rów nież przed sta wi cie li na szej gmi ny: Ste fa na
Szmig la, I re neu sza Os łow skie go o raz Ja na Ka je ta -
nia ka, któ rzy od wie lu wyt wa rza ją wy so kiej ja -
koś ci miód z pro wa dzo nych przez sie bie pa siek. 

W częś ci ar tys tycz nej pod ty tu łem: „Fol klor
blis ki i da le ki” wys tą pi li m.in. wy ko naw cy z ol -
szty nec kie go do mu kul tu ry: zes po ły Ta Bu i Cra zy

Da i sy (przeboje country), Ka pe la Bo lek Or kies tra
(Na wi leń ską nut kę), Zes pół Pieś ni i Tań ca „Kor -
to wo” U ni wer sy te tu War miń sko-Ma zur skie go w
Ol szty nie, ka ba ret „Ge no we fa Pig wa i przy ja cie -
le” i ka ba ret „Czyś ci jak łza”. Du żym za in te re so -
wa niem cie szył się też po kaz tań ca fla men co w
wy ko na niu Stu dia „Rytm” o raz ko lej ny już kon -
kurs je dze nia ol szty nec kich ja go dzia nek. 

Im pre zy to wa rzy szą ce to: XII Tar gi Chłop skie,
po ka zy w Wios ce Ry cer skiej – Kon went św. Piot -
ra w Ol sztyn ku, kon kur sy do żyn ko we, jar mark
chłop ski, pik nik wiep rzo wy, ple ner ma lar ski dla
dzie ci „W wiej skiej zag ro dzie”, gry i za ba wy dla
dzie ci, wys ta wa ma szyn i sprzę tu rol ni cze go.

U ro czys tość pro wa dził Bar tło miej Zda no wicz
wspól nie z dy rek tor MDK-u Ka ta rzy ną Wa luk, a
całość znakomicie przy go to wał po raz ko lej ny
Miej ski Dom Kul tu ry w Ol sztyn ku. 

Bur mistrz Ol sztyn ka dzię ku je wszys tkim or ga -
ni za to rom i u czes tni kom War miń sko-Ma zur skich
Do ży nek Wo je wó dzkich ży wiąc na dzie ję, że god -
nie i ra doś nie po dzię ko wa no w Ol sztyn ku wszys -
tkim rol ni kom regionu.

Pro moc ja Gmi ny

cd. ze str 1

War miń sko -Ma zur skie  Do żyn ki Wo je wó dzkie w Ol sztyn ku

Ob rzęd do żyn ko wy roz po czął prze marsz bar wne go ko ro wo du na cze le ze
sta ros ta mi do ży nek, zap ro szo ny mi goś ćmi, przed szko la ka mi, po nad trzy dzies -
tu grup wień co wych z kun sztow nie wy ko na ny mi wień ca mi do żyn ko wy mi.
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W or ga ni zac ję tej kon fe ren cji
włą czy li się tak że: Mu zeum Bu dow -
nic twa Lu do we go w Ol sztyn ku, Po -
wiat Ol sztyń ski, Bur mistrz Ol sztyn -
ka i Kul tu rzen trum Os tpreus sen w
El lin gen.

Pier wsze go dnia, w so bo tę 30.08
w Sa lo nie Wys ta wo wym MBL, od -
by ła się pre lek cja sześ ciu re fe ra tów
wzbo ga co na fil mem, zdję cia mi o raz
po ka zem uz bro je nia żoł nie rza nie -
miec kie go i ro syj skie go z 1914 o ku.
Mgr Ra fał Bęt kow ski przed sta wił
prze bieg dzia łań wo jen nych w o ko li -
cach Ol sztyn ka w sier pniu 1914 ro -
ku, dr Je rzy Si kor ski u ka zał dra mat
lud noś ci Prus Wschod nich wsku tek
in waz ji ro syj skiej, ja zaś o mó wi łem
dzie je pom ni ka Tan nen ber gu od je go
bu do wy do cał ko wi te go znisz cze nia.

Po przer wie ob ia do wej dr Ralf
Me indl przed sta wił re cep cję bit wy
pod Tan nen ber giem w nie miec kiej
o pi nii pub licz nej, dr Se bas tian Mie -
rzyń ski nak reś lił pro ces pow sta wa -
nia mi tów o Tan nen ber gu w pol skiej
ko mu nis tycz nej pro pa gan dzie, mgr
To masz Kurs u ka zał głów ne za ło że -

nia pro jek tu Eu ro pej ski Park His to rii
i Pa mię ci. Os tat ni te mat wy wo łał ży -
wą dys kus ję. Za bie ra ją cy głos goś cie
kon fe ren cji pod kreś la li niez wyk łość
miej sca po ło żo ne go w trój ką cie Ol -
szty nek – Kró li ko wo – Sud wa. Na
tym nie wiel kim ob sza rze his to ria
niez wyk le moc no zaz na czy ła swo ją
ob ec ność w ok re sie I i II woj ny
świa to wej. Wszys tko by ło tu taj
„naj”. Naj cięż sze wal ki w trak cie
bit wy pod Tan nen ber giem, naj więk -
szy pom nik w his to rii Nie miec, naj -
więk szy ob óz je niec ki na Ma zu rach,
naj więk szy cmen tarz jeń ców ra -
dziec kich w Sud wie, kry ją cy pro chy
po nad 50 ty się cy mło dych lu dzi.
Trze ba to ko niecz nie u pa mięt nić na
trwa łe, na wie ki. Pro jekt Eu ro pej ski
Park His to rii i Pa mię ci da je ta kie
moż li woś ci. Dzię ki je go re a li zac ji
Ol szty nek mo że wpi sać się ja ko
waż ne miej sce na ma pie, nie tyl ko
re gio nu, a le i Eu ro py. Zna mien ne
by ło to, że ta kie o pi nie wy ra ża li
głów nie Po la cy, stro na nie miec ka
za cho wy wa ła w tej kwes tii da le ko i -
dą cą os troż ność.

Dru gie go dnia od był się ob jazd
po cmen ta rzach wo jen nych z 1914
ro ku. U czes tni cy kon fe ren cji od wie -
dzi li cmen ta rze w Or ło wie, Ły nie,
Szko to wie, Wap le wie i w Ol sztyn ku
przy u li cy Leś nej. Cmen ta rze te kry -
ją pro chy żoł nie rzy nie miec kich i ro -
syj skich po leg łych w bit wie pod
Tan nen ber giem. Wśród za bi tych
zna laz ło się wie lu Po la ków zmu szo -
nych do służ by w za bor czych ar -
miach Nie miec i Ros ji. Na każ dym
cmen ta rzu od mó wio no mod lit wy,
zło żo no wią zan ki kwia tów i za pa lo -
no zni cze pa mię ci.

Kon fe ren cja ta by ła skrom ną i je -
dy ną for mą ucz cze nia pa mię ci o fiar
bit wy pod Tan nen ber giem w na szym
mieś cie, a prze cież by ło to naj więk -
sze wy da rze nie w his to rii Ol sztyn ka.
W cza sach ko mu nis tycz nych na wet
pol skim his to ry kom był nie w smak
fakt, że woj ska nie miec kie roz gro mi -
ły ar mię car ską w Pru sach Wschod -
nich. Su ge ro wa no, że car ska Ros ja
rep re zen to wa ła wte dy in te re sy ca łej
sło wiań szczyz ny w wal ce z ger mań -
skim par ciem na wschód, za po mi na -
jąc cał ko wi cie o wcześ niej szych roz -
bio rach Pol ski do ko na nych wspól nie
przez Pru sy i Ros ję. 

Na te re nie wo je wó dztwa ob cho -
dzo no z roz ma chem set ną rocz ni cę
bit wy pod Tan nen ber giem i walk w
Pru sach Wschod nich, w co za an ga -
żo wa ły się róż ne śro do wis ka nau ko -
we i wła dze pań stwo we: U ni wer sy -
tet War miń sko – Ma zur ski, Oś ro dek
Ba dań Nau ko wych, A ka de mia Ob ro -
ny Na ro do wej, Mi nis ter stwo Ob ro ny
Na ro do wej, U rząd Mar szał kow ski, a
tak że wła dze sa mo rzą do we i or ga ni -
zac je spo łecz ne. E fek tem tych dzia -
łań by ły kon fe ren cje nau ko we w Os -
tró dzie, Gi życ ku, Ni dzi cy, Dział do -
wie, Łom ży; wys ta wy te ma tycz ne,
re kon struk cja bit wy w Szko to wie,
pub li kac je książ ko we, ar ty ku ły pra -
so we, au dyc je ra dio we i te le wi zyj ne.
Na wet w ob wo dzie ka li nin gra dzkim
przy go to wa no wiel ką re kon struk cję
bit wy pod Gą bi nem o raz wy da no
bo ga to i lus tro wa ną pub li kac ję książ -
ko wą o wal kach w Pru sach Wschod nich.

Nie mal wszys cy pod cho dzą już
do te ma tu bit wy pod Tan nen ber giem
w spo sób rac jo nal ny,  tyl ko w śro do -
wis ku ol szty nec kim is tnie ją na dal
cho rob li we lę ki i pa ra no icz na ob ses -
ja na tym pun kcie. Wy ni ka to za -
pew ne z bra ku pod sta wo wej, rze tel -
nej wie dzy na ten te mat. 

Bo gu mił Kuź niew ski

Kon fe ren cja
autor Bogumił Kuźniewski

Z o kaz ji set nej rocz ni cy wy bu chu I woj ny świa to wej i bit wy pod Tan nen ber giem
Zwią zek Sto wa rzy szeń Nie miec kich War mii i Ma zur o raz To wa rzys two Przy ja ciół
Ol sztyn ka zor ga ni zo wa li dwud nio wą kon fe ren cję w dniach 30-31.08.2014r. przy
wspar ciu fi nan so wym Mi nis ter stwa Ad mi nis trac ji i Cyf ry zac ji w War sza wie,
Lan dsmann schaft Os tpreus sen o raz Kre is ge me in schaft Os te ro de am Harz. 
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Reklama

SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

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

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 
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I tak, w lis to pa dzie 1920 ro ku w
Ol szty nie roz po czął dzia łal ność
Zwią zek Po la ków w Pru sach
Wschod nich, któ ry wy su wał pos tu -
lat u zys ka nia peł ne go pra wa do pol -
skie go szkol nic twa, do roz wo ju pol -
skiej pra sy i ru chu spół dziel cze go, a
tak że moż li woś ci zak ła da nia pol -
skich ban ków. 

Jan Bo e nigk we wspom nie niach
pt. „Mi nę ły wie ki, a myś my os ta li”
pi sze: ”Głów nym wa run kiem przy -
ję cia do Związ ku Po la ków by ła
świa do ma przy na leż ność do na ro du
pol skie go. Ha mul ców wyz na nio -
wych zwią zek nie uz na wał, mi mo że
ba zo wał na i de o lo gii chrześ ci jań -
skiej”. 

W rok póź niej pow sta ła od ręb na
or ga ni zac ja czu wa ją ca nad pol skim
szkol nic twem, pod naz wą Pol sko –
Ka to lic kie To wa rzys two Szkol ne,
któ re go sek re ta rzem w za rzą dzie na
War mię był Jan Ba czew ski z Gryź lin. 

Od 1923 ro ku Zwią zek Po la ków
w Pru sach Wschod nich wszedł w
struk tu rę Związ ku Po la ków w
Niem czech, któ ry sku piał śro do wis -
ka pol skie Śląs ka, Prus, Zie mi Zło -
tow skiej, Ka szub i Po wiś la o raz oś -
rod ków e mig ra cyj nych Ber li na,
Wes tfa lii i Nad re nii, sta jąc się sil -
nym przed sta wi cie lem mniej szoś ci
na ro do wych w Niem czech. O siąg -
nię ciem tej or ga ni zac ji by ło u zys ka -
nie w 1928 ro ku pra wa zak ła da nia
pry wat nych szkół pol skich o raz
więk sze swo bo dy w dzie dzi nie ru -

chu spół dziel cze go i ban ko woś ci.
Wy wal czo na or dy nac ja szkol na by -
ła wpro wa dza na w wa run kach ut -
rud nia nia przez nie miec kie wła dze
ot war te go przyz na wa nia się do pol -
skoś ci i wol ne go dos tę pu dzie ci do
szkól pol skich. Szcze gól nie te mu
słu ży ła tzw. po moc wschod nia rzą -
du III Rze szy, u kie run ko wa na na
róż no ra kie wspar cie fi nan so we dla
tych, któ rzy nie bę dą przyz na wać
się do pol skoś ci. 

„W ten spo sób roz po czę ło się
prze ku py wa nie dusz pol skich. U leg -
łym, któ rzy przy ję li ju da szo we sreb -
rni ki, wciąż gro żo no na tych mias to -
wym cof nię ciem kre dy tów. W ten
spo sób więk szość lud noś ci pol skiej
sta ła się nie wol ni kiem ob ce go ka pi -

ta łu, a od por ni lub ta cy, któ rzy mi -
mo wszys tko wyr wa li się z du szą -
cych ich że laz nych szpo nów, zna leź -
li się w ob li czu nę dzy i po nie wier ki”
– wspo mi na Jan Bo e nigk. Szy ka no -
wa nie w róż ny spo sób ro dzi ców po -
sy ła ją cych dzie ci do pol skiej szko ły
sta ło się nag min ne, po dob nie jak
up ra wia ne ob rzyd li we szpie go wa -
nie i do no sze nie do władz na są sia -
dów Po la ków. 

Od 1929 ro ku pow sta ją pier wsze
sa mo dziel ne pry wat ne szko ły pol -
skie na War mii, na Ma zu rach (np.
w Pias tu nie) i na Po wiś lu o raz w
miej sco woś ciach pog ra ni cza, np. na
Zło tow szczyź nie czy Ba bi moj -
szczyź nie. Jan Bo e nigk wy mie nia
15 szkół pol skich ut wo rzo nych do
ro ku 1939 na te re nie War mii i Ma -
zur, zaś na Po wiś lu – 8. Naj bli żej
Ol sztyn ka pol skie szko ły znaj do wa -
ły się m.in. w Plus kach, Sta wi gu -
dzie, Wy mo ju, No wej Ka let ce,
Giet rzwał dzie, Ol szty nie i Brąs wał -
dzie. Od 1933 ro ku mło dzież pol ska
mog ła kształ cić się da lej w gim naz -
jum w By to miu, zaś od 1937 ro ku
w Kwi dzy nie. Przy go to wy wa no
tak że gim naz jum żeń skie w Ra ci bo rzu. 

Wyk ształ co na w Pol sce Ma ria
Zien ta rów na, po et ka, nau czy ciel ka i
dzia łacz ka oś wia to wa na War mii,
za an ga żo wa na w zak ła da nie pol -
skich przed szko li, z en tuz jaz mem
przyj mu je no we ob o wiąz ki. Bę dzie
nau czy ciel ką w pow sta ją cych od
1929 ro ku pol skich szko łach. Naj -
pierw w Chab ro wie nie da le ko But -
ryn, an ga żu jąc się jed no cześ nie w
przy go to wa nie do ot war cia szkół w
U nie sze wie i No wej Ka let ce. To
by ły po cząt ki wy ma rzo nej dro gi ży -
cia, któ rą po la tach naz wa ła „twar -
dą dro gą”. 

Jesz cze w koń cu te go sa me go ro -
ku Ma ria Zien ta rów na prze nios ła
się na Zie mię Zło tow ską, a by pod -
jąć pra cę nau czy ciel ki w miej sco -
woś ci Wiel ki Bu czek. Już na dłu żej
pow ró ci ła w te o ko li ce, a le do Zło -
to wa, po dwu let nim po by cie w Ber -
li nie, gdzie w biu rze Związ ku Pol -
skich To wa rzystw Szkol nych by ła
kie row nicz ką wy dzia łu czwar te go,
ob ej mu ją ce go przed szko la pol skie
w Niem czech o raz o pie kę re li gij ną
nad dzieć mi. 

Nau czy cie le pol scy mu sie li wy -
ka zy wać się wte dy dys po zy cyj -
nością, speł niać o cze ki wa nia swo -
ich zwierz chni ków i poś wię cać nie -
jed nok rot nie włas ne ży cie o so bis te.
Ta ki był wy móg cza su, pop rzecz kę
sta wia no wy so ko, bo pro ces two -
rze nia pol skie go szkol nic twa na te -
re nie Nie miec w o ko li cach za miesz -
ki wa nych przez lud ność przyz na ją -
cą się do pol skoś ci o ka zał się trud -
ny. Brak by ło od po wied nich lo ka li
na sa le lek cyj ne, nie wys tar cza ło
pod ręcz ni ków w ję zy ku pol skim,
pot rzeb ne go sprzę tu i po mo cy nau -
ko wych. Do po mo cy szczup łej kad -
rze pe da go gicz nej przy by wa li nau -
czy cie le z Pol ski. By ło ich wie lu, a
wśród nich Ry szard Kno sa ła, któ ry
przy je chał na War mię w 1935 ro ku,
a by ob jąć po sa dę nau czy cie la w
Chab ro wie, po tem w No wej Ka let -
ce, a od 1938 ro ku w Ol szty nie,
skąd 1 wrześ nia zab ra ny przez ges -
ta po i o sa dzo ny w Dach au, za koń -
czył swo je ży cie nau czy cie la i har ce rza.

I mię Ry szar da Kno sa ły no sił
szczep har cer ski w Ol sztyn ku (od
1980r.),  a do dziś no si Hu fiec
War miń ski. 

W 1933 ro ku Ma ria Zien ta rów na
ob ję ła po sa dę nau czy ciel ki w Zło to -
wie. Ten ok res wy tę żo nej pra cy w
zło tow skiej szko le wspo mi na niez -
wyk le mi ło. Szko ła, tak jak i w in -
nych miej sco woś ciach, sta no wi ła
swe go ro dza ju oś ro dek pro mie niu -
ją cy kul tu rą i sca la ją cy pol skie śro -
do wis ko. Two rzy ły się ob o pól ne
wię zi mię dzy nau czy cie la mi, dzieć -
mi i ich ro dzi ca mi, tak bar dzo pot -
rzeb ne w sy tu ac ji wro gie go nas ta -
wie nia władz nie miec kich, a częs to
nie miec kich są sia dów. Sta łą for mą
pra cy ze śro do wis kiem by ły spot ka -
nia w pol skiej szko le z o kaz ji róż -
nych u ro czys toś ci, po łą czo ne z
wys tę pa mi ucz niów i te at ral ny mi
przed sta wie nia mi, or ga ni zo wa nie
wie czor ków ba jek i głoś ne go czy ta -
nia, a tak że zak ła da nie zes po łów
śpie wa czych. Chlub ną kar tą na mu -
zycz nej ni wie mógł się poch wa lić
Mło dzie żo wy Chór im. Św. Ce cy lii
w Zło to wie. Ma ria Zien ta rów na cie -
szy ła się wiel kim uz na niem wśród
dzie ci i ich ro dzi ców. W książ ce
„Śla da mi twar dej dro gi” wspo mi na:

„Oplątani polskością i poezją”

Była stąd… Maria Zientara-Malewska / cz. 2
Po przeg ra nym przez Pol skę ple bis cy cie 1920 ro ku na War mii, Ma zu rach i na Po wiś lu pow sta ły waż ne or ga ni zac je

sku pia ją ce pol sko ję zycz nych, przyz na ją cych się do na ro do woś ci pol skiej miesz kań ców tych ziem. 

Na�zebraniu�Związku�Polskich
Towarzystw�Szkolnych,�Berlin�-�1931
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-„Mo je naj lep sze ucz en ni ce –
(…)sios try Ko ło dzie jów ny, El żbie ta
Roz en tal i El żbie ta Przy by łów na –
wy je cha ły póź niej do gim naz jum pol -
skie go w Tar now skich Gó rach. Pro -
fe so ro wie mó wi li mi o nich, że po sia -
da ją dob ry fun da ment szko ły pod sta -
wo wej.

(…) Nies te ty, nie mog ły u koń czyć
nau ki. Przesz ko dzi ła im woj na. 

Tak jak wszę dzie, u rzą dza liś my
la tem za ba wy szkol ne. Dzie ci w ob -
ec noś ci ro dzi ców i goś ci po pi sy wa ły
się ko ro wo da mi, pol ski mi tań ca mi,
re cy tac ja mi i mod ny mi wów czas in -
sce ni zac ja mi pieś ni i wier szy”. 

Mło da nau czy ciel ka cie szy ła się
sym pa tią swo ich ucz niów.

Z wiel kim ża lem bę dzie mu sia ła
o puś cić Zło to wo i z ko niecz noś ci
prze nieść się do No we go Kram ska,
du żej miej sco woś ci / dzi siaj przy tra -
sie 304 / le żą cej w pob li żu Ba bi mos -
tu, Zbą szyn ka, Su le cho wa i Wiel kiej
Dąb rów ki – na skra ju zie mi poz nań -

skiej. Za raz za wsią bieg ła wów czas
gra ni ca Bran den bur gii. No wy Kram-
sk stał się dla Ma rii Zien ta rów ny nie
tyl ko miej scem pra cy, a le i przy jaz -
nym przys tan kiem ży cio wym do,
nies te ty, tra gicz ne go ro ku 1939. 

W pub li kac ji wy daw nic twa PAX
z 1961 ro ku au tor stwa Ma rii Zien ta -
ry-Ma lew skiej /pod wój ne go naz wis -
ka za czę ła u ży wać od 1947 ro ku/ pt.
„Pło ną ce krza ki nad Ob rą” ot rzy mu -
je my bo gac two zeb ra nych przez au -
tor kę ob ser wac ji. Są tam o pi sy za -
byt ków kul tu ry ma te rial nej, dzie jów
miej sco woś ci, lo sów miesz kań ców
wie lu o ko lic Ba bi moj szczyz ny, a
wszys tkie po da ne wia do moś ci –
szcze gó ło wo u do ku men to wa ne.

Tak jak w Zło to wie, rów nież w
No wym Kram sku pra ca w szko le
przy no si ła Ma rii Zien ta rów nie wie le
za do wo le nia, a swym za an ga żo wa -
niem, po mys ło woś cią i ta len tem pe -

da go gicz nym zas kar bi ła so bie przy -
jaźń i przy wią za nie dzie ci i ro dzin. 

W 1936 ro ku u czy ło się tu 120
ucz niów, a lek cje od by wa ły się w
trzech lo ka lach: w sta rym bu dyn ku
szko ły nie miec kiej i w dwóch do -
mach pry wat nych. Szko ła roz wi ja ła
sze ro ką dzia łal ność kul tu ral ną i e du -
ka cyj ną, po le ga ją cą na or ga ni zo wa -
niu wy cie czek kra joz naw czych po o -
ko li cy, tak że do Poz na nia, m. in. na
kon cer ty pia nis ty i kom po zy to ra Fe -
lik sa No wo wiej skie go. Na spot ka -
niach z miesz kań ca mi Poz na nia
dzie ci szkol ne z No we go Kram ska
pre zen to wa ły swo je u mie jęt noś ci w
prog ra mach ar tys tycz nych. Po za lek -
cja mi nau czy cie le pro wa dzi li do dat -
ko we za ję cia, np. z nau ki go to wa nia
tra dy cyj nych pot raw, za cho wy wa nia
się przy sto le, czy zna jo moś ci pol -
skich ko lęd i pieś ni. 

Właś nie z No we go Kram ska wy -
nios ła Ma ria Zien ta rów na zna jo mość
his to rii tej zie mi, ob y cza jów lu do -

wych i bo gac twa le gend, czy li wiel -
kiej tra dyc ji miesz kań ców. Wszys -
tko to prze cho wy wa ła w swo jej pa -
mię ci, ba da ła i za pi sy wa ła np. róż ne
ok reś le nia gwa ro we, ta kie jak „piór -
ni ca” /dar cie pie rza/, słyn ne „py ry”
(ziem nia ki go to wa ne w łu pi nach i
po da wa ne ze sto pio ną sło ni ną lub z
twa ro giem). In te re so wa ły ją tań ce i
ob rzę dy lu do we, u bio ry, wnęt rza
miesz kań, za ję cia do mo we ów czes -
nych miesz kań ców. 

Bo ga ty w doś wiad cze nia ok res
pra cy Ma rii Zien ta rów ny zos tał bru -
tal nie przer wa ny. 11 wrześ nia 1939
ro ku zos ta ła a resz to wa na i pros to z
miej sca za miesz ka nia zab ra na do ob -
o zu kon cen tra cyj ne go dla ko biet w
Ra vensbrück.

Na War mii już wcześ niej, bo z
dniem 1 wrześ nia, roz po czę ły się
ma so we a resz to wa nia nau czy cie li o -
raz dzia ła czy wszys tkich pol skich

or ga ni zac ji i in sty tuc ji. Na Ba bi moj -
szczyź nie już wkrót ce nas tą pi ło to
sa mo. 

„Jesz cze w nie dzie lę 10 wrześ nia
by liś my w koś cie le na pa mięt nym
mil czą cym na bo żeń stwie – po za ka -
zie mod łów i śpie wu pol skie go. Ra no
niek tó re o so by ra dzi ły mi wy je chać z
No we go Kram ska, gdyż gro zi mi a -
resz to wa nie. Ra dzo no mi też, bym
nie szła na na bo żeń stwo pol skie. Nie
pos łu cha łam i nie ża łu ję” – wspo mi -
na po la tach po et ka. 

Ma ria Zien ta rów na przesz ła pra -
wie 8-mie sięcz ną ge hen nę ob o zu
kon cen tra cyj ne go, skąd wy dos ta ła
się dzię ki u sil nym sta ra niom swe go
oj ca o raz pi szą cym pe tyc je o jej u -
wol nie nie ko bie tom z No we go
Kram ska. 

Ro bert Piecz kow ski /zna jo my z
Brąs wał du/ wspo mi na:

„Pa mię tam spot ka nie z pa nią Ma -
rią w mo im do mu ro dzin nym w ma ju
1940 ro ku. Mia łem 10 lat, kie dy pa ni
Ma ria kil ka dni po pow ro cie z ob o zu
kon cen tra cyj ne go przysz ła do mo ich
ro dzi ców. Mó wi ła wte dy do mo jej
mat ki: „Luc ko, źle wyg lą dam po tym
ob o zie, jes tem chu da i bez wło sów,
a le jes tem dum na, że jes tem Pol ką”.

Ja ki mi sło wa mi moż na od dać
cier pie nia więź nia rek z Ra -
vensbrück? Ma ria Zien ta ra Ma lew -
ska u ję ła wspom nie nia stam tąd w
przej mu ją cym wier szu pt. „Rę ce”

Wi dzia łam rę ce, wie le rąk
Wy ciąg nię tych po ka wa łek chle ba!
Wten czas po wiod łam o kiem w krąg
Po o czach jas nych jak strop nie ba, 
Po czo łach po chy lo nych w mę ce wi dzia -
łam rę ce, rę ce, rę ce!

Wi dzia łam rę ce, chu de tak, 
Że jak per ga min za sze lesz czą!
Na nich wy ry ty twar dy znak
Pra cy na mro zie, śnie gu, desz czu!
Te rę ce drżąc trzy ma ły kęs, 
A łzy spa da ły wciąż spod rzęs.

Wi dzia łam rę ce, co jak kwiat
Przej rzys te, cien kie i wyb lak łe!

Krew ich wys sa ły cie nie krat…..
Te chleb jak świę tość do ust kład ły, 
Nie me pro si ły naj go rę cej – 
Daj cie choć ok ruch chle ba wię cej!

Wi dzia łam rę ce, wie le rąk,
Wy ciąg nię tych po ka wa łek chle ba….
Wszys tkie krzy cza ły poś ród mąk
O pom sty grom do nie ba!
Lecz choć nas mę czą, psa mi szczu ją,
Te rę ce kie dyś Pol skę od bu du ją.

Do koń ca woj ny po et ka prze by -
wa ła w ro dzin nym Brąs wał dzie pod
ścis łym na dzo rem ges ta po. W ma ju
1945 ro ku, wraz z na desz łą wol noś -
cią, bę dzie pi sać o no wej rze czy wis -
toś ci, na dal zbo la łej i trud nej. O tym
trak tu je wiersz Ma rii Zien ta rów ny
„War mia w ro ku 1945”.

Nie ta ka by łaś przed la ty,
O War mio, zie mio naj droż sza,
Płaszcz twój był zło tem bo ga ty,
Dziś jes teś naj u boż sza.

Gdzie są twe po la chle bem pach ną ce,
Co lśni ły sreb rem i zło tem? –
Dziś tyl ko os ty pu chem sy pią ce,
I nę dzny pio łun pod pło tem.

Daw niej, gdy żniw ne gra ły ci ko sy,
By łaś sy toś cią lu du pro mien na! –
Dziś lud ob dar ty, głod ny i bo sy,
A w cha tach bie da ka mien na.

Gdzież są oj co wie? Gdzie Two je sy ny!?
Za mil kły o nich już wieś ci!...
Tyl ko drżą wierz by na brze gach Ły ny
I wiatr w si to wiu sze leś ci.

O po wo jen nym ok re sie w ży ciu
po et ki – w nas tęp nej częś ci.

A lic ja Chrza now ska

Li te ra tu ra:
Zien ta ra – Ma lew ska Ma ria: Pło -
ną ce krza ki nad Ob rą, War sza wa

1961, wyd. 1.
Zien ta ra – Ma lew ska Ma ria: Śla -

da mi twar dej dro gi, War sza wa 1966.

I�mie�ni�ny�w�Zło�to�wie,�rok�1934.�W�środ�ku�Ma�ria�Zien�ta�ra�–
Ma�lew�ska�i�kie�row�nik�szko�ły�Ju�liusz�Zie�liń�ski�

(za�mor�do�wa�ny�w�Oś�wię�ci�miu)

Wśród�dziewcząt�i�nauczycieli�ze�szkoły�polskiej
w�Nowym�Kramsku�(Babimojskie)
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Ha�li�na�Tom�po�row�ska:
Tak du żo mó wi łam o żłob -
ku, a prze cież by łam też (a
mo że przed e wszys tkim) żo -
ną i mat ką. Jak już wspo mi -
na łam, mój mąż był tak
wspa nia łym czło wie kiem, że
aż trud no so bie wy ob ra zić.
Przez ca łe ży cie nieus tan nie
mnie wspie rał, po ma gał, to -
wa rzy szył w ra doś ciach i
chwi lach trud nych. Aż trud -
no u wie rzyć, że ta cy wręcz
i de al ni lu dzie is tnie ją. Od
po cząt ku mał żeń stwa przy ję -
liś my za sa dę, że wszys tko
ro bi my wspól nie i rze czy -
wiś cie w prak ty ce tak by ło.
Nie kie dy na wet niez ręcz nie
by ło przyz nać się przed ko -
le żan ka mi, że mąż pie rze na
ta rze (ja zwyk le te go nie ro -
bi łam), my je ok na czy pod -
ło gi. W tam tych cza sach te
czyn noś ci wy ko ny wa ły
głów nie ko bie ty, zresz tą dzi -
siaj częs to też tak jest. Ja
zaj mo wa łam się przed e
wszys tkim kuch nią, dzieć mi.
U nas ro bie nie cze goś „
wspól nie” zna czy ło „w tym
sa mym cza sie”, więc ja to, a
ty tam to. Póź niej mie liś my
wspól ny od po czy nek, czas
dla sie bie i dzie ci. 

Wspom nia łam już, że
mąż pra co wał w Oś rod ku
Tran spor tu Leś ne go i z te go
zak ła du mie liś my miesz ka -
nie przy u li cy Świer czew -
skie go. Na prze ło mie lat
50/60 – tych ot rzy mał pro -
po zyc ję ob ję cia sta no wis ka

kie row ni ka w Zak ła dzie
Gos po dar ki Ko mu nal nej.
Kie dy więc  zmie nił  pra cę,
nie przys łu gi wa ło nam już

zak ła do we miesz ka nie, dla -
te go roz po czę liś my sta ra nia
o in ne lo kum. Dość dłu go to
trwa ło, a le w koń cu u da ło
nam się za miesz kać w pięk -
nym miesz ka niu z dział ką i
ga ra żem w ka mie ni cy przy
u li cy Sien kie wi cza. Prze ży -
liś my tam 45 lat ze wspa nia -
ły mi są sia da mi, np. z pań -
stwem Ma rią i Ry szar dem
Dy wiz ju sza mi. Trak to wa liś -
my się jak ro dzi na i na dal ut -
rzy mu je my kon takt.

Jak więk szość mło dych
lu dzi wte dy, do ra bia liś my
się od przys ło wio we go ze ra i
dla te go mo że każ da ku pio na
rzecz spra wia ła tak og rom ną
ra dość. Ob yd wo je pra co wa -

liś my, więc nie po wo dzi ło
nam się źle. Jes tem o so bą
osz częd ną i to ja zaw sze pro -
wa dzi łam do mo wy bu dżet,

cho ciaż nig dy nie ku pi łam
ni cze go w ta jem ni cy przed
mę żem; nie by ło ta kiej pot -
rze by, u fa liś my so bie bez -
gra nicz nie we wszys tkim.
Zda rza ło się, że by łam zaz -
dros na, po nie waż Lo nek po -
do bał się ko bie tom, a le w
głę bi ser ca wie dzia łam, że
nig dy mnie nie zdra dzi. Po
pros tu był na to zbyt po rząd -
nym czło wie kiem. Z per -
spek ty wy lat myś lę, że w
związ ku dwoj ga lu dzi naj -
waż niej sze jest wza jem ne
zro zu mie nie, szcze rość i pat -
rze nie nie tyl ko so bie w o czy
, a le przed e wszys tkim „w
tym sa mym kie run ku”.
Wiem też, że ta kie go związ -

ku nig dy nie zbu du je jed na
o so ba, choć by nie wiem, jak
się sta ra ła. Do te go tan ga, ja -
kim jest ży cie, zaw sze pot -
rze ba dwoj ga.

Miesz ka jąc jesz cze przy
Świer czew skie go, ja ko pier -
wsi w ka mie ni cy ( i w o gó le
jed ni z pier wszych w mieś -
cie) mie liś my te le wi zor. Są -
sie dzi tak licz nie scho dzi li
się na wspól ne og lą da nie, że
nie raz dla nas bra ko wa ło już
miej sca. Po kil ku la tach, z
rac ji po sia da nia ksią żecz ki
osz częd noś cio wej, w lo so -
wa niu wyg ra liś my Sko dę –
drugi ta ki sa mo chód w Ol -
sztyn ku. Nie raz wsty dzi łam
się w tym sa mo cho dzie sie -
dzieć, bo gdy się gdzieś zat -
rzy ma liś my, za raz ok rą ża ła
nas grup ka męż czyzn, po dzi -
wia ją ca tak niez wyk ły po -
jazd. A le właś nie dzię ki te -
mu sa mo cho do wi wraz z
dzieć mi pod czas wa kac ji
wy jeż dża liś my „w Pol skę”,
naj częś ciej pod na miot,
gdzieś nad wo dę, a le zwie -
dza liś my też mias ta i in ne u -
ro cze za kąt ki.  Dzie ci u wiel -
bia ły ten ro dzaj ur lo po wa -
nia. Dzię ki zna jo mym, któ -
rzy mie li jacht, żeg lo wa liś -
my też po ma zur skich je zio -
rach. To był nap raw dę czyn -
ny wy po czy nek. Mie liś my to
szczęś cie, że by ło nas na to
stać.

Ja ko mał żeń stwo pro wa -
dzi liś my o ży wio ne ży cie to -
wa rzys kie. U rzą dza liś my u
sie bie ma łe przy ję cia al bo
wy cho dzi liś my do zna jo -
mych lub na ja kąś za ba wę
pub licz ną czy zak ła do wą.
Nie by ło prob le mu z o pie ką
nad dzieć mi, gdyż przez
wie le lat miesz ka ła z na mi
mo ja ma ma i bar dzo we
wszys tkim po ma ga ła.

Po wie lu la tach pra cy w
ZGK mąż zna lazł zat rud nie -
nie w Zy buł to wie i stam tąd
póź niej od szedł na e me ry tu -
rę. Pra cu jąc za wo do wo ( i
póź niej na e me ry tu rze), po -
po łud nia mi do ra biał przy in -
sta lo wa niu sys te mów grzew -
czo – ka na li za cyj nych.

W 2002 ro ku u ro czyś cie
ob cho dzi liś my 50 – le cie
ślu bu. Po nie waż ten pier -
wszy był bar dzo skrom ny,
tym ra zem pos ta no wi liś my
„za sza leć” w Oś rod ku Kor -
mo ran w Mier kach. Wła dze
mias ta Ol szty nek u ho no ro -
wa ły nas Me da lem za Dłu -
go let nie Po ży cie Mał żeń -

skie, pod pi sa nym przez pre -
zy den ta A lek san dra Kwaś -
niew skie go, a wrę czo nym
pod czas u ro czys toś ci. Łzy
wzru sze nia…

Po za pra cą za wo do wą,
dzia ła łam też spo łecz nie.
Przez trzy ka den cje by łam
prze wod ni czą cą Ra dy Zak ła -
do wej Pra cow ni ków Służ by
Zdro wia . By łam rów nież
ław ni kiem w Są dzie Re jo no -
wym w Ol sztyn ku, a po za
tym na le ża łam do Zjed no -
czo ne go Stron nic twa Lu do -
we go. Je go od dział w Ol -
szty nie po wo łał mnie do
swo je go za rzą du. 

Mo ja pra ca za wo do wa i
spo łecz na by ła do ce nia na.
Ot rzy ma łam:  
SREB RNY KRZYŻ ZAS -

ŁU GI (1977r.),
ZŁO TY KRZYŻ ZAS ŁU -
GI (1985r.) ,
KRZYŻ KA WA LER SKI
OR DE RU OD ROD ZE -
NIA POL SKI (1988r.),  

SREB RNĄ OD ZNA KĘ
HO NO RO WĄ ZAS ŁU -
ŻO NYM DLA WAR MII I
MA ZUR (1965r.)  

o raz  wie le in nych nag ród
i wy róż nień.

Tak jak wie lu in nych lu -
dzi, po od ej ściu na e me ry tu -
rę po czu łam się tro chę jak
ry ba wy rzu co na z wo dy, z
nad mia rem wol ne go cza su,
bez ab sor bu ją cych ob o wiąz -
ków. Wy da wa ło mi się, że
nie jes tem już ni ko mu pot -
rzeb na. To nie by ły łat we
mie sią ce. Dla te go z mę żem
pos ta no wi liś my w 1991 ro ku
sko rzys tać z dłu go po na wia -
ne go zap ro sze nia bra ta mę ża
, któ ry miesz kał w Sta nach
Zjed no czo nych. I tak wy ru -
szy liś my w nie za pom nia ną
pod róż swo je go ży cia. Zos -
ta liś my wspa nia le przy ję ci,
u gosz cze ni, a le przed e
wszys tkim mnós two zwie -
dzi liś my -  No wy Jork, Chi -
ca go itd. Na ła do wa ni
wspom nie nia mi i no wą e ner -
gią do ży cia, wró ci liś my do -
pie ro po sied miu mie sią cach.

Część  VII „ Inna strona życia”

Wpleceni�w�historię… Halina Tomporowska

Na podstawie wywiadu 
z Haliną Tomporowską

opracowała 
Henryka Żebrowska

Od� lewej:�Tomek�Witkowski,�Michałek�Łukaszewski,�Łukasz�Derus,�Piotruś�Nowa-
kowski,�Radek�Klimek,�Kasia�Pawlak,�Małgosia�Magierska,�Magda�Pawełczak,�Pio-
truś�Błażejczak�i�odwróceni�tyłem,�Patryk�Płoski�i�Ewelinka�Piasecka�oraz�prac.�żłob-
ka�Konopka�Janina�i�Rogowska�J.�

Od�lewej�siedzą:�Szczepański�Marcin,�Karpińska
Ewa,�Stefańczyk�Marcin,�Gorczyca�Maciej,�Półto-
rak�Bartłomiej,�Godlewska�Aleksandra,�Panasiuk
Piotr,�Kowalski�Łukasz,�Staniszewski�Piotr.
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Wspom nia łam o łzach
wzru sze nia, a te raz po wiem o
przy czy nach łez bo les nych,
ca ły czas ra nią cych ser ce,
nie za tar tych… W 2007 ro ku
dość nies po dzie wa nie zmarł
mój mąż. Cho ro wał pra wie
rok, a le zbyt póź no wyk ry to
no wot wór. Dwa ty god nie
przed śmier cią  jesz cze jeź -
dził sa mo cho dem, więc nap -
raw dę nikt się nie spo dzie wał
tak szyb kie go koń ca. Dwa la -
ta póź niej, w 2009 ro ku, rów -
nież na ra ka, zmarł mój syn;
nie wy ob ra żal na tra ge dia dla
ży ją cej mat ki…Wcześ niej u -
koń czył pra wo na U ni wer sy -
te cie im. A da ma Mic kie wi cza
w Poz na niu. Na to miast cór ka
E la jest ab sol wen tką Wyż szej
Szko ły Pe da go gicz nej i przez
wie le lat by ła nau czy ciel ką.
Po 30 la tach pra cy przesz ła
na e me ry tu rę. Ma bar dzo
dob re, wraż li we ser ce. Op -
rócz do mo wych psów i ko tów
do kar mia wie le bez pań skich
zwie rząt, któ re co dzien nie o -
cze ku ją na po si łek ko ło na -
sze go do mu. Wie le z nich
dos łow nie u ra to wa ła od
śmier ci.

E la ma dwóch sy nów.
Star szy Pa weł u koń czył pra -
wo w Wyż szej Eu ro pej skiej
Szko le Pra wa i Ad mi nis trac ji
w War sza wie o raz stu dia po -
dyp lo mo we w Szko le Głów -
nej Han dlo wej,  rów nież w
War sza wie, w zak re sie za rzą -
dza nia. Młod szy syn Łu kasz
jest ab sol wen tem kie run ku
biz nes mię dzy na ro do wy U ni -
wer sy te tu E ko no micz ne go w
Poz na niu. Miesz ka w tym

mieś cie i ma bar dzo dob rą
pra cę. Syn Lesz ka na to miast
- Piotr- u koń czył kie ru nek e -
ko no micz ny w Wyż szej
Szko le E ko no mii i In for ma ty -
ki w Ol szty nie, a młod sza
cór ka Mał go sia skoń czy ła
szko łę og rod ni czą. 

Ze wszys tkich mo ich wnu -
ków jes tem bar dzo dum na, a -
le naj bar dziej cie szy mnie to ,
że w mia rę moż li woś ci sta ra -
ją się mnie od wie dzać, cho -
ciaż o czy wis te jest, że chcia -
ła bym ich wi dzieć jesz cze
częś ciej. W koń cu to mo ja
naj bliż sza ro dzi na, a czło wiek
w star szym wie ku ro bi się co -
raz bar dziej sen ty men tal ny i
na wa gę zło ta ce ni ta kie ro -
dzin ne spot ka nia.

Jak już wspom nia łam
wcześ niej, od 2010 ro ku
miesz kam z u ko cha ną cór ką
E lą w do mu przy u li cy Grun -
wal dzkiej. Chcia ło by się po -
wie dzieć, że tak ja ży cie,
mam pięk ną sta rość, cho ciaż

trud no mó wić tak dob rze o
tym e ta pie ży cia. Mam na
myś li to, że mo gę być ra zem
ze swo im je dy nym dziec kiem
i mam o pie kę naj lep szą na
świe cie. Szko da tyl ko, że
zdro wie już tak po waż nie
szwan ku je.

Czu ję się ko bie tą speł nio -
ną, za rów no za wo do wo jak i
w ży ciu o so bis tym. Zaw sze
pow ta rzam, że mia łam wiel -
kie szczęś cie do dob rych,
życz li wych lu dzi, któ rzy mi
wie le po mog li. Nie pa mię tam
więk szych kon flik tów, kłót ni,
nie po ro zu mień. Na pew no ja -
kieś tam by ły, jak to w ży ciu,
a le  na pot ka nym na swo jej
dro dze lu dziom bar dzo wie le
zaw dzię czam i za to im z ca -
łe go ser ca dzię ku ję.

Na pod sta wie wy wia du 
op ra co wa ła

Hen ry ka Żeb row ska

Od�lewej:�Kucharka�Walter�Halina,�pielęgniarka�Tejs�Wanda,�salowa�Grabowska�Brunhilda,
kierownik�Tomporowska�Halina,�salowa�Karwowska�Stanisława,�palacz�Szulc�Zygfryd,��pie-
lęgniarka�Tumiłowicz�Grażyna,�i�poniżej�salowa�Szczepańska�Hanna,�salowa�Rogowska
Jadwiga,�kucharki�Stępniak�Janina�i�Hans�Agnieszka,�Intendentka�Pawlak�Jadwiga�oraz
dzieci�Kasia�Pawlak,�Radek�Klimek�i�Diana�Ponieważ.

autor�
Czesław�
Kazimierz�
Bandzwołek

NA WESOŁO

Wy�bo�ry

Na gieł dzie wy bor czej ruch się za czy na,

Ru szy ła ob iet nic złud nych la wi na.

Kan dy da ci pop rzecz ki ob iet nic pod no szą,

O swo je po par cie e lek to rat pro szą.

Pos tu la ty, proś by lu dzi ma rze nia,

Dla rad ne go „no prob lem”, do za łat wie nia.

W ra mach ob iet nic kan dy dat jest w sta nie

Na wet us po ko ić sztorm na o ce a nie,

Gó rę nau czyć – by gó ra cho dzi ła,

Do Ma ho me ta że by przy cho dzi ła.

Po wy bo rach  e lek to rat us ły szy, zo ba czy,

Że ob iet ni ca rad ne go bar dzo ma ło zna czy.

Po pyt na rad nych nig dy nie ma le je.

Być rad nym to ja kieś tam przy wi le je.

Jest ja kaś ka sa – to też coś da je,

Rad ny jest waż ny – tak mu się wy da je.

Wśród rad nych są god ni sta no wis ka te go, 

O ni w Ra dzie chcą zro bić du żo dob re go.

Ta ki die tę, któ rą ja ko rad ny dos ta je,

Na ce le spo łecz ne w więk szoś ci wy da je.

Wy bór rad ne go e moc je wiel kie bu dzi,

War to więc sta wiać na dob rych lu dzi.

Dla te go wy bor cy jak si to być ma ją

I niech naj lep szych zaw sze wy bie ra ją.

Prob�lem�z�kor�kiem

Dwóch ta kich, co wi no wy pić chcie li

Nie mog ło go na lać- kor ko cią gu nie mie li.

Zo bacz- ko leś mó wi, na pro win cji miesz ka my,

A prob lem,  ko rek  -  jak w War sza wie ma my!

Bez�ro�bo�cie

Jeś li pre mier za gra ni cę je dzie do pra cy,

Jest bez ro bo cie- fakt ten to zna czy.

Panie�kucharki�przy�wydawaniu�posiłku
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O�kobietach�nie�tylko�8�marca

Nikt nie liczy się ze łzami matek.
Powstają raczej słowa piosenek, jak:
„Wojenko, wojenko, cóżeś ty za
pani, że za tobą idą, że za tobą idą
chłopcy malowani”.

Tak było 100 lat temu, z tym, że ci
„ chłopcy malowani” służyli innym
panom - Prusom, Rosji i Austrii. W
1914 roku wybuchła wielka wojna,
zwana też I wojną światową, która
zakończyła się rozpadem trzech
cesarstw. Na gruzach tychże
cesarstw powstało wiele państw,
wśród których odzyskała niepodle-
głość również Polska. Jednym z
twórców nowej Polski był Józef
Piłsudski. Niestety, Niemcom nie
podobał się nowy układ Europy.
Ponownie wywołali wojnę, aby
pozbyć się - „ bękarta wersalskiego”,
czyli Polski, jak wyraził się o niej
Hitler w przemówieniu z dn. 6
października 1939 r. w parlamencie
III Rzeszy. Epitet ten nie tylko obra-
żał Polskę i Polaków, ale i świadczył
o wielkiej nienawiści do polskości.

Tak doszło 1 września 1939 roku
do napadu na Polskę i do wybuchu II
wojny światowej najstraszliwszej w
swych skutkach.

W tym momencie chcę przybliżyć
sylwetkę kobiety działającej podczas
II wojny światowej. Tą kobietą jest
córka marszałka Józefa Piłsudskiego
– Jadwiga Piłsudska- Jaraczewska.
Pani Jagoda, tak nazywano ją w
domu, była w 1939 roku najmłodszą
posiadaczką licencji szybowcowej
kat. „D”. Przeleciała wtedy na szy-
bowcu „ Delfin” aż 270 km, z Bez-
miechowej w Bieszczadach do Łuko-
wa na Podlasiu. O jej wyczynie pisa-
ły gazety. Wybierała się na politech-
nikę. Niestety, latem 1939 roku
powszechnie mówiło się o wojnie. W
aeroklubach trwały też przygotowa-
nia wojenne. Ona latała do ostatniej
chwili. Chciała zaangażować się w
jakąkolwiek służbę, czy obronę.
Kiedy wybuchła wojna, matka zade-
cydowała, żeby przedostać się do
Francji, bo tam powstawał polski
rząd. Dostały jednak samolot do
Anglii. W Londynie zajął się nimi,

jako rodziną marszałka Piłsudskiego,
ambasador Edward Raczyński. Stu-
diowała architekturę w Cambridge.
Anglia też została zaatakowana przez
Niemcy, 8 sierpnia 1940 roku. Ataki
niemieckiego lotnictwa Luftwaffe i „
bitwa o Anglię” zmieniły wiele w
życiu Jadwigi Piłsudskiej. Zobaczyła
ogromne pożary i nocne naloty na
dzielnice mieszkalne, w ich dom
uderzyła bomba. Zaczęła się starać,
aby przyjęto ją do ATA RAF, by
znów latać i być pomocną na ten czas.

ATA to Air Transport Auxiliary-
czyli służba pomocnicza RAF( Royal
Air Force), angielskiego lotnictwa
bojowego. Do ATA trafiały m.in.
kobiety, ponieważ przepisy nie
pozwalały kobietom udziału w lotach
bojowych. Pozawalały im jednak na
tak trudne zadania, jak prowadzenie
innych maszyn  bez radia i na to, że
nie wolno było im zajmować często-
tliwości radiowej do porozumiewa-
nia się, czyli - mówiąc po ludzku -
latały na oślep. Służbę tę cechowała
duża śmiertelność ze względu na taką
właśnie specyfikę lotów.

Jadwiga Piłsudska była jedną z
najmłodszych  w ATA – miała 22 lata.

Na początku 1943 roku trafiła już
do Szkoły Pilotażu Zaawansowane-
go. Zdobyła uprawnienia pilota dru-
giej klasy pozwalające na rozprowa-
dzanie samolotów bojowych, a we
wrześniu tego roku ukończyła kurs
trzeciej klasy i mogła latać na lek-
kich samolotach dwusilnikowych.
Kobiety służące w ATA były bardzo
popularne w opinii społecznej. Ich
działalnością zajmowała się prasa.

Pani Jadwiga kolegowała się z
Angielkami, ale nie wyczuwała u
nich zrozumienia dla sprawy pol-
skiej, czyli dla jej sposobu myślenia.
A tak w ogóle, to kontakty i tzw. sto-
sunki społeczne w trakcie pobytu w
Anglii wspomina jako oziębłe. Mile
jednak wspomina odstawianie samo-
lotów do polskich dywizjonów. To
była dla niej wielka przyjemność.

W ATA były tylko trzy Polki, tj.
Jadwiga Piłsudska, Anna Leska i Ste-
fania Wojtulanis.

Jadwiga Piłsudska w1944 roku
wyszła za mąż za Andrzeja Jara-
czewskiego- kapitana marynarki
wojennej i na własną prośbę odeszła z
ATA RAF.

Pozostaje jeszcze pytanie - dlacze-
go Jadwiga Piłsudska- Jaraczewska
nazywa sama siebie jedyną Polką w
rodzinie?

Przytoczę więc jej wypowiedź z
książki pana Ł. Modelskiego pt. „
Dziewczyny wojenne”:  „Z obywa-
telstwem brytyjskim wiązały się
zobowiązania, a poza tym chciało się
zwrócić uwagę, że są ludzie, którzy
pozostają dalej obywatelami polski-
mi, choć nie mogą wracać do domu.
Mieliśmy więc paszporty, w których
było napisane, że są ważne na
wszystkie kraje poza Polską. Do Pol-
ski nie mogliśmy przyjechać. Dzieci
urodzone w Anglii musiały mieć
obywatelstwo brytyjskie, ale wycho-
waliśmy je tak, że chciały i musiały
jeździć do Polski. Śmiałam się zresz-
tą, że jestem jedyną Polką w rodzi-
nie. Bo rodzice- wiadomo, poddani
cara, dzieci Brytyjczycy, siostra
Wanda urodziła się w 1918 roku,
kiedy jeszcze Niemcy byli w Polsce,
mąż - w Warszawie w 1916 roku,
także kiedy byli tam Niemcy. W
marynarce chcieli mu nawet wpisać
niemieckie obywatelstwo- okropnie
się oburzył. I tylko ja przyszłam na
świat, gdy Polska była niepodległa”.

Na zakończenie kilka współcze-
snych informacji o naszej bohaterce i
jej bliskich.
Porucznik�pilot� Jadwiga�Piłsud-
ska� -� Jaraczewska została odzna-
czona Brązowym Krzyżem Zasługi z
Mieczami. Mieszkała wraz z mężem
w Londynie do 1990 roku. Wówczas
wraz z nim podjęła decyzję o powro-
cie do kraju. W 2000 roku, razem z
siostrą Wandą, odzyskała Milusin,
dworek Józefa Piłsudskiego w Sule-
jówku, swój dom rodzinny. W 2004
roku, po długim remoncie, dworek
został udostępniony do zwiedzania.
W tym samym roku sprowadziła
pamiątki  po ojcu. Cztery lata póź -

niej, w 90. rocznicę odzyskania nie-
podległości, zostało powołane
Muzeum Józefa Piłsudskiego. W
2008 roku porucznik pilot Jadwiga
Piłsudska - Jaraczewska została
odznaczona Krzyżem Komandor-
skim Odrodzenia Polski.

Prywatnie jest matką  córki Joanny
i syna Krzysztofa oraz babcią sied-
miorga wnuków (dane z 2011 roku).
Dzieci i wnuki żyją w Polsce.
Mąż,� Andrzej� Jaraczewski,

odznaczony Krzyżem Walecznych,
zmarł w Warszawie w 1992r. Matka,
Aleksandra Piłsudska, zmarła w Lon-
dynie w 1963 r. Córki sprowadziły
prochy matki do Polski 28 paździer-
nika 1992 r. Zostały złożone na war-
szawskich Powązkach. 
Siostra,�Wanda�Piłsudska, była

lekarzem psychiatrą w polskim szpi-
talu pod Londynem. Wróciła do Pol-
ski razem z Jadwigą w 1990 r. Zma-
rła w 2001 r., przekazawszy cały
majątek na rzecz przyszłego muzeum
ojca w Sulejówku.

Pozostałe Polki ze służby w ATA
RAF z czasu II wojny światowej:

-kapitan� pilot� Anna� Leska
wyszła za mąż za kapitana pilota
Mieczysława Daaba. Pracowała jako
urzędniczka. Wraz z mężem wróciła
do Polski w 1977 r. Utrzymywała
bliskie kontakty z Jadwigą Piłsudską-
Jaraczewską. Zmarła w 1998r. 

- kapitan�pilot�Stefania�Wojtula-
nis� –�Karpińska, zdemobilizowana
w listopadzie 1947 r. Poślubiła
pułkownika lotnictwa Stanisława
Karpińskiego, z którym po ciężkich
latach spędzonych w Wielkiej Bryta-
nii wyjechała w 1958 roku do Kali-
fornii. Zmarła w 2005 r. 

I tak nam to się kręci nasza polska
historia, a w niej historie kobiet nie-
zwykłych i tych zwykłych. 

Stanisława Ziątek

Literatura:
Łukasz Modelski : Dziewczyny

wojenne- prawdziwe historie,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2011

JEDYNA POLKA W RODZINIE
Wojna nie jest dobra dla kobiet. Ale jak już jest, to kobiety same muszą sobie z nią poradzić. I

radzą sobie, mimo gwałtów i okrucieństw. Udział kobiet w czasie wojny bywa różnie oceniany, często
wręcz pomijany. W tym roku obchodzimy 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W tejże wojnie
brały również udział kobiety na wszystkich frontach, bez wyjątku. Kobiety powinny głośno krzyczeć -
DOŚĆ WOJEN!
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Nowy rok szkolny 
w Zespole Szkół

Nowy rok szkolny – nowy rozdział w ofercie naszych
szkół ponadgimnazjalnych. Liceum ogólnokształcące
otworzyło nowy oddział – klasę o profilu mundurowym,
technikum hotelarsko -  gastronomiczne cieszy się nadal
popularnością.

Oferta Zespołu Szkół w Olsztyn-
ku okazała się strzałem w dziesiątkę.
Nowo otwarta klasa o profilu mun-
durowym zatrzymała wielu byłych
gimnazjalistów, którzy poszukiwali
takiej propozycji edukacyjnej.
Nowatorskim jej rozwiązaniem jest
powiązanie nauczania ogólnokszta-
łcącego z nauczaniem zagadnień
zawodowych służb mundurowych.
Klasa została podzielona na dwie
grupy. Grupa I realizuje przedmiot
służba policyjna, a grupa II - służba
straży pożarnej. Zajęcia specjali-
styczne prowadzą, na bazie opraco-
wanego autorskiego programu
nauczania, funkcjonariusze poszcze-
gólnych służb, za zgodą swoich
przełożonych- Komendanta Policji w
Olsztynie i Komendanta Wojewódz-
kiego Straży Pożarnej. 

Program zajęć dodatkowych
pozwoli uczniom zapoznać się ze
specyfiką służb mundurowych (obej-
mie między innymi: naukę musztry i
strzelania, kurs samoobrony, szkole-
nie z ratownictwa medycznego z
możliwością uzyskania certyfikatu,
wizyty w placówkach wyżej wymie-
nionych formacji, zajęcia praktyczne

w jednostkach, a także udział w uro-
czystościach organizowanych przez
policję i straż pożarną). Innowacja o
nazwie klasa mundurowa nie gwa-
rantuje, co prawda, natychmiastowe-
go zatrudnienia w służbach mundu-
rowych, ale dobrze przygotowuje do
egzaminów kwalifikujących do
pracy w zawodzie policjanta i straża-
ka (teoretycznych i sprawnościo-
wych) oraz egzaminu maturalnego i
studiów wyższych na wybranych
uczelniach mundurowych. Nauka w
niej, oprócz uzyskania matury, stwa-
rza szansę zdrowej rywalizacji
poprzez wyjście poza ramy obowi-
ązującego szkolnego systemu oce-
niania i stworzenie dodatkowej
motywacji w postaci możliwości
zdobywania kolejnych stopni awansu. 

Pierwsze opinie uczniów wskazu-
ją, że dokonali właściwego wyboru,
dodatkowe zajęcia są atrakcyjne,
odbiegają od powszechnie znanego
modelu nauczania – siedzenia w
ławce i pracy z podręcznikiem. Nie
żałują pozostania w Olsztynku. „
Trochę dyscypliny nikomu nie
zaszkodzi ”- mówi jeden z uczniów
tej klasy.

Niezmienną popularnością cieszy
się klasa hotelarska w technikum
hotelarsko – gastronomicznym.
Dwie pierwsze klasy są tego dowo-
dem. Uczniowie liczą na zdobycie
również dodatkowych kwalifikacji w
ramach wybranego zawodu. Atrak-
cyjność szkoły, jak podkreślają
uczniowie, wynika z faktu odbywa-
nia ciekawych praktyk, nie tylko w
konwencjonalnych hotelach. W roz-
mowach uczniowie powołują się na
opinie absolwentów, którzy chwalili
możliwość zdobycia kwalifikacji za
granicą czy na promie. 

Szkoła realizuje również drugą
innowację pedagogiczną (nowe
metody i organizacja zajęć) – eduka-
cję filmową Okiem kamery, będącą
uzupełnieniem i rozszerzeniem pro-
gramu nauczania języka polskiego i
wiedzy o kulturze. Daje ona możli-

wość pełniejszego przygotowania się
do egzaminu maturalnego z tych
przedmiotów. Ponadto rozwija zain-
teresowania młodych ludzi filmem w
każdym jego wymiarze, w końcu
jedyna w województwie Pracownia
Filmoteki Szkolnej zobowiązuje!

Nie tylko młodzi ludzie, ale ich
rodzice docenili ofertę olsztyneckie-
go zespołu szkół, co przełożyło się
na tak liczne klasy w tym roku
szkolnym. Miejmy nadzieję, że ta
tendencja zostanie podtrzymana w
kolejnych latach, bo - wbrew panu-
jącej w małych miastach opinii -
szkoły  przygotowują uczniów do
egzaminów z równym zaangażowa-
niem, co wielkie ośrodki w dużych
miastach. Życzymy więc uczniom
wytrwałości, następne wakacje już
za… 9 miesięcy.

Magdalena Rudnicka

Fes ti wal u moż li wia mło -
dym lu dziom przed sta wie nie
świa ta blis kie go ich
doświadczeniom i ob ser  wac -
jom, w róż nej for mie i kon -
wen cji za po mo cą ka me ry
czy te le fo nu ko mór ko we go. 

Fes ti wal, któ re go te mat
prze wod ni to mo ja przes -
trzeń, ad re so wa ny jest
do mło dych lu dzi. Ce lem
kon kur su jest in spi ro wa nie
mło dzie ży do twór czej ak -
tyw noś ci, uw raż li wie nie na
prob le my co dzien ne go świa -
ta i sy tu ac ję mło de go czło -
wie ka w świe cie. Przed mio -
tem kon kur su są krót kie fil -
my (do 10 mi nut), w któ rych
au to rzy o pi szą: rze czy wis -
tość szko ły, do mu, ro dzi ny,
gru py ko le żeń skiej, o to cze -
nia. Naj cie kaw sze fil my zos -
ta ną nag ro dzo ne. Pu la te go -
rocz nych nag ród wy no si
3000 zło tych.

W Ol sztyn ku znaj du je się
lo kal ne ki no „Grun wald” z
dłu gą his to rią i szcze gól nym
kli ma tem, jed nym sło wem
ki no z „du szą”,. W tym wy -
jąt ko wym miej scu od bę dzie
się 24 paź dzier ni ka 2014r.
Ga la Fil mo wa, pod czas któ -
rej zos ta ną zap re zen to wa ne,
o ce nio ne przez ju ry i wi -
dzów, pro jek ty fil mo we.
W ra mach fes ti wa lu or ga ni -
za to rzy pla nu ją rów nież
spot ka nia przep ro wa dzo ne
przez pro fes jo na lis tów na te -
mat tech no lo gii 3D.

Pat ro na mi Fes ti wa lu są:
Fil mo te ka Szkol na, No we
Ho ry zon ty E du kac ji Fil mo -
wej, Sta ros ta Po wia tu Ol -
sztyń skie go, Bur mistrz Ol -
sztyn ka. 

Re gu la min i for mu larz
zgło sze nio wy znaj du je się
na stro nie www.ol szty nek.pl

w zak ład ce MFF Mo ja
przes trzeń o raz
www.zamek.edu.pl w zakład-
ce edukacja filmowa.

Film�i�formularz

zgłoszeniowy�należy�wysłać

pod�adres:

Miejski Dom Kultury
ul. Chopina 29

11-05 Olsztynek

Osoby do kontaktu:
Robert�Waraksa - Opiekun

Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Olsztynku,
tel.: 502 719 990, e-mail:
r_waraksa@wp.pl 
Magdalena� Rudnicka -

Opiekun Dyskusyjnego
Klubu Filmowego w Olsz-
tynku, tel.: 501 629 005, e-
mail: magrudnicka@o2.pl

MŁOD ZIE ŻO WY FES TI WAL FIL MO WY

Ot wie ra my dru gą e dyc ję Mło dzie żo we go Fes ti wa lu Fil mo we go Mo ja przes trzeń. Suk ces
u bieg ło rocz nej im pre zy za chę cił po mys ło daw ców do or ga ni zac ji jej nas tęp nej od sło ny. 
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Podobnego przeżywania natury
jak ów artysta-malarz możemy
doświadczyć sami, udając się na spa-
cer do lasu lub kontemplując uroki
przyrody nad jeziorem. A przecież
my, mieszkańcy krainy Warmii i
Mazur, mamy tę przewagę nad inny-
mi, że piękno natury niejako jest nam
„podane na tacy”. Wystarczy napraw-
dę niewiele chęci, aby podziwiać jej
urodę poprzez zmieniające się pory
roku. 

A zatem powinniśmy wyjść z
domu na krótki spacer, aby pooddy-
chać rześkim jesiennym powietrzem
utuleni poranną mgłą, czy poddać się,
jak motyl, rytmicznemu i łagodnemu
kołysaniu babiego lata, na ciepłym
jesiennym wietrze. Trwa złota polska
jesień, oby jak najdłużej…

Aby nie zapaść w stan błogiego
letargu, czy uśpienia, proponuję Sza-
nownym Czytelnikom przejażdżkę
rowerem po ciekawych zakątkach
naszej warmińsko-mazurskiej ziemi.
Rowerową przygodę rozpoczynamy
od krótkiego  przygotowania do
wyprawy. To czego potrzebujemy na
początek, to mapa naszej okolicy.
Można skorzystać również z dostęp-
nych na komórkach aplikacji tras
rowerowych, dróg leśnych, itp. Ja
korzystam ze zwykłej nawigacji
samochodowej, która wprawdzie nie
ma szczegółowych dróg i traktów
leśnych, za to zawsze pokazuje kieru-
nek i zapewnia ten komfort, iż mamy
poczucie „panowania nad trasą”. Sło-
wem, wiemy gdzie się znajdujemy,
co na  nieznanym terenie jest dość
istotne. Obowiązkowo powinniśmy
zabrać ze sobą zapasową dętkę,
zestaw kluczy oraz pompkę rowero-
wą. Pamiętajmy o wodzie mineralnej
lub innych napojach oraz o batonach
energetycznych (czekolada jak naj-
bardziej wskazana). Tak zaopatrzeni
możemy śmiało udać się w trasę.
Olsztynek leży w tak interesującym
położeniu, że praktycznie obojętnie,
w którą stronę nie wyruszymy -  trafi-
my na ciekawe krajobrazy, czy niepo-
wtarzalne widoki. Dla mniej wpra-

wionych proponuję krótkie trasy w
kierunku na Wymój (ok. 20 km tam i
z powrotem leśnymi drogami), z inte-
resującym rezerwatem bobra na rzece
Pasłęce lub trasę do Nadrowa (rezer-
wat żółwia błotnego, tzw bagna Nad-
rowskie) ok. 15 km tam i z powro-
tem, za to drogą asfaltową. Kolejna
niedługa wycieczka – w stronę Króli-
kowa, dalej do Lichtajn, następnie
dawnym nasypem kolejowym jedzie-
my do Stębarka aby osiągnąć cel
wycieczki – Pola Grunwaldzkie. Ta
wyprawa to około 35 km w obie stro-
ny. Stosunkowo łatwa trasa. Oczywi-
ście, wszystkie wycieczki rozpoczy-
namy w Olsztynku.

Dla bardziej wprawionych i
doświadczonych rowerzystów pole-
cam kierunek Drwęck (z rezerwatem
źródeł rzeki Drwęcy). To dość wyma-
gająca trasa, przy okazji można obej-
rzeć wojenny cmentarz w Drwęcku z
I wojny światowej oraz odpocząć na
łowisku w Czarcim Jarze. Niedaleko
mamy pałac w Pacółtowie, warto
zwiedzić jego odrestaurowane
wnętrza. Wracając, zatrzymujemy się
przy tablicy informującej nas o daw-
nym obozie Stalag IB, czy ruinach
Tannenbergu (w zasadzie poza tabli-
cą informacyjną nic tam nie ma). 

Inna, ale równie wymagająca
wyprawa dookoła jeziora Plusznego.
Objazd jeziora zajmie od 2 do 3
godzin. Wyruszamy w kierunku Mie-
rek i skręcamy w lewo, udajemy się
drogą szutrową do Stawigudy przez
Zielonowo, dalej do Plusk i wracamy
do Olsztynka. Możemy taką trasę
jeszcze bardziej urozmaicić zbliżając
się do linii brzegowej, co nam znacz-
nie wydłuży czas przejazdu (nieraz
będziemy zmuszeni prowadzić
rower). Jednak widoki brzegu jeziora
wynagrodzą nam trudy takiego wybo-
ru trasy.

Nie tylko rower dostarczy nam
miłych i sympatycznych doznań kra-
joznawczo-turystycznych. Z dużym
podziwem i uznaniem należy obser-
wować (szczególnie przy ul. Leśnej)
coraz większą rzeszę amatorów Nor-

dic Walking. Ta zdrowa i
aktywna forma spędzania czasu jest
coraz bardziej popularna, co cieszy ze
względu na jej zbawienne skutki dla
spragnionego ruchu ludzkiego układu
kostnego.

Nadchodząca jesień, czy zima w
niczym nie przeszkadzają, aby konty-
nuować takie formy aktywności
fizycznej. W tym miejscu trzeba
wspomnieć o naszym Parku Sportu,
Kultury i Rozrywki. To bardzo
dobrze, że powstał, bowiem wpisuje
się w znacznie bardziej urozmaicony,
a przez to piękniejszy krajobraz
naszego miasta. Restauracja ratusza
oraz wspomnianego podzamcza
dobrze przysłużyły się naszemu mia-
stu, które staje się przez to coraz bar-
dziej atrakcyjne dla turystów. Duża
ilość dzieci i młodzieży, która w spo-
sób czynny spędza czas na ćwicze-
niach i zabawie – to najlepsza odpo-
wiedź, czy i jak bardzo takie miejsce
było potrzebne wszystkim mieszka-

ńcom. Czasem pojawiają się głosy i
opinie, że już placów zabaw jest za
dużo w naszym mieście, czy całej
gminie. Nie można zgodzić się z taki-
mi opiniami. W czasach kiedy coraz
mniej dzieci rodzi się w naszej ojczy-
źnie, takie miejsca są szczególnie
potrzebne…

Szanowni Czytelnicy – od
czegoś trzeba zacząć. Mam poczucie,
graniczące z pewnością, że place
zabaw wokół osiedli są jak bocianie
gniazda na dachach domostw. A wia-
domo przecież, że bociany są dobrą
wróżbą i przynoszą szczęście w
postaci licznego potomstwa. Jeśli
mamy nowe place zabaw, Orliki – to
cała reszta należy już do młodych
rodziców, do czego gorąco zachęca
niżej podpisany. 

Zygmunt Puszczewicz

W łagodnym rytmie 

babiego lata
Po pięknym, ciepłym lecie mamy oto równie wspaniałą

jesień mieniącą się różnymi kolorami, jak paleta pastelowych
odcieni natchnionego malarza, który zna tajniki tworzenia
różnobarwnych konstelacji kolorów na swoim magicznym
warsztacie. 
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Disco Polo zatriumfuje

Ostatni sukces koncertu disco
polo z okazji otwarcia parku przy
zamku sprawił, że władze zaczęły
poważniej myśleć o rozwoju tego
gatunku muzyki w Olsztynku. - Nie
ukrywam, że z wielkim trudem prze-
forsowałem pomysł sprowadzenia do
miasta zespołu disco polo. U nas na
wsi taka muzyka sprawdza się zna-
komicie, więc byłem przekonany że
także w Olsztynku rytmy te odniosą
sukces, jednak niektórzy w to powąt-
piewali – opowiada Antoni Dońda z
rady gminy. - Na szczęście publicz-
ność potwierdziła, że był to znako-
mity wybór i teraz widać jasno jakie
są społeczne oczekiwania.

Na pojedynczej imprezie prawdo-
podobnie się nie skończy. - Zapropo-
nuję uchwalę, by zespoły grające
przy domu kultury zostały wyposa-
żone w keyboardy i żeby instrukto-
rzy w tym właśnie kierunku uczyli
uzdolnioną muzycznie młodzież.
Czas skończyć z łomotem bębnów i
szarpaniem strun gitar elektrycznych.
Rock to obca naszemu kręgowi kul-
turowemu muzyka, a disco polo jest
bliskie słowiańskiemu sercu – twier-
dzi Antoni Dońda. - Zupełnie nie
pojmuję, dlaczego w Olsztynku są
jeszcze ludzie, którzy na siłę promu-
ją mocne uderzenie. Nawet laicy
wiedzą, że stąd już tylko krok do
satanizmu.

W związku z propozycją radnego
w przyszłym roku miasto, zamiast
przeglądu zespołów rockowych, zor-
ganizuje galę disco oraz konkurs pio-
senki tanecznej. Zmiany zapowiadają
się także w placówkach kultury.
Szkoła muzyczna w Olsztynku otrzy-
ma np. zalecenia dotyczące repertu-

aru. Uczniowie mają poznawać i
uczyć się przede wszystkim szlagie-
rów disco polo. W szkole zawodowej
powstanie natomiast klasa fryzjerska
i krawiecka zajmująca się stylizacją
młodych adeptów muzyki popularnej.

Negatywne wibracje

Do nietypowego incydentu doszło
w olsztyneckim ośrodku opieki zdro-
wotnej podczas wizyty w gabinecie
stomatologicznym. - Zwróciłem
uwagę dentyście, że jego zabiegi
borowania są dla mnie wyjątkowo
bolesne. Nie pomogło to jednak i
nadal osobnik ten wiercił ząb używa-
jąc największego wiertła, a wibracje
rozsadzały mi czaszkę – opowiada
jeden z kandydatów na burmistrza. -
Dopiero wtedy zauważyłem, że po
drugiej stronie wiertła jest mój kon-
kurent polityczny. Jestem przekona-
ny, że zabieg celowo był przez niego
prowadzony tak, żeby sprawić mi jak
najwięcej przykrości i przedłużyć
leczenie do granic ludzkiej wytrzymałości.

Pokrzywdzony opowiada, że
spędził w fotelu ponad dwie godziny.
- Na dodatek ząb został zatruty i
będę musiał przyjść na ponowną
wizytę – mówi roztrzęsiony pacjent.
- W tej sytuacji będę zgłaszał sprawę
do komisji wyborczej, bo uważam że
było to świadome działanie mające
na celu wyeliminowanie mnie z
walki o najwyższe stanowiska w mie-
ście. Jestem obecnie kłębkiem nerwów.

Zapytany przez nas stomatolog
stanowczo zaprzecza wersji podawa-
nej przez pacjenta: - Musiałem upo-
rać się z wyjątkowo paskudną próch-
nicą, a to niestety bywa bolesne. W
tym przypadku pacjent sam był sobie

winien, bo nie dbał o zęby. Zamiast
podziękować za moje poświęcenie,
okazał czarną niewdzięczność – ubo-
lewa Tycjan Jerzyński, dentysta.

Spółdzielnia 
uniezależniła się 

od Putina

Olsztynecka spółdzielnia miesz-
kaniowa zapobiegliwie przygotowuje
się do zimy. Na dodatek robi to w
sposób nietypowy.- Uznaliśmy, że
istnieje spore ryzyko załamania się
dostaw gazu. Dlatego od kilku miesi-
ęcy systematycznie zbieramy chrust i
drewno opałowe – opowiada Romuald
Dobrzyński, prezes spółdzielni. -
Apelujemy także do wszystkich
lokatorów o dostarczenie opału. W
krytycznym momencie rozdamy
naszym mieszkańcom piecyki, tzw
„kozy”, które uniezależnią nas od
dostaw ze Wschodu. Jeśli Rosjanie
zakręcą gaz, to my będziemy dogrze-
wać się paląc w nich zgromadzone
zapasy.

Spółdzielnia przewiduje także
czyn społeczny i zamierza wysyłać
swoich lokatorów do lasu w poszuki-
waniu opału. 

Obecne składowisko chrustu przy
ul. Kolejowej zostanie powiększone.
Gałęzie, drewno i inny opał można
przynosić tam każdego dnia od godz.
8 do 15.

Śmiały plan prezesa spółdzielni
już spotkał się z ciepłym przyjęciem.
- Mam w piwnicy trochę niepotrzeb-
nych krzeseł i desek. Na pewno prze-
każę je organizatorom akcji – zapo-
wiada Eugenia Osuch.

Bunt

Grupa lokatorów spółdzielni
mieszkaniowej Grunwald zbuntowa-
ła się i postanowiła przyłączyć się do
pobliskiej spółdzielni Farmer. Cho-
dzi w sumie o cztery bloki. Zdecydo-
waliśmy się wypowiedzieć umowy,
bo gołym okiem widać, że brakuje u
nas gospodarza. Trakty piesze są
krzywe i pozbawione podjazdów dla
wózków dziecięcych, zieleń nie jest
zadbana. Brakuje także wygodnych
ławek, śmietników i chodników –
denerwuje się Anastazja Kurzajka,
szefowa grupy zbuntowanych. - Na
pobliskim Farmerze wszystko aż
błyszczy, wymienione są okna w
piwnicach i na korytarzach, wszyst-
kie bloki ocieplone i jest o wiele czy-
ściej.

Podobnego zdania jest kolejny
zbuntowany lokator: - Mam już po
dziurki w nosie zabłoconych ścieżek
dla pieszych, brudnych korytarzy i
zdziczałych zarośli. Dlatego bez żalu
wbiję słupki graniczne i odłączę się
od źle zarządzanej spółdzielni –
mówi Andrzej Badylak. -Rozpoczęli-
śmy także negocjacje z zarządem
Farmera o przejęcie nadzoru nad
naszymi blokami.

Władze spółdzielni Grunwald
uważają, że buntownicy wkrótce
sami przekonają się jak duży błąd
popełnili i jak prężną opuszczają
instytucję. - Jeszcze w tym miesiącu
rozpoczniemy ważne inwestycje.
Odmalujemy m.in. drzwi do klatek
schodowych oraz kupimy żarówki do
latarni. Nabędziemy także pułapki na
szczury, które rozmieścimy w piwni-
cach. To wszystko znacznie podnie-
sie standard zamieszkania – wyjaśnia
Aleksandezr Bulbiak z rady nadzor-
czej spółdzielni Grunwald.  
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MŁODZI�MAJĄ�GŁOS
Ry cer skie rze mios ło

Przed wszys tkie rej wie dzie,
Kto w bo ju na przed zie. […]
To roz kosz, to roz kosz je dy -

na,
Ry cer ska przy czy na,

Ry cer ski to tan,
Co ry cerz – to pan!

J. Koś ciel ski

Rok… to dłu go czy krót -
ko? W od czu ciu mo ich ucz -
niów  i mo im włas nym to
bar dzo krót ko, po nie waż ten
os tat ni rok to czas bar dzo in -

ten syw nych dzia ła nia i mo że
właś nie dla te go mi nął nam
tak szyb ko.  Dok ład nie rok
te mu za czy na liś my przy go dę
z pro jek tem dzien ni kar skim i
na szą sta łą rub ry ką. Przez
ten czas pre zen to wa liś my na
ła mach AL BO róż no rod ne
for my wy po wie dzi. Mło -
dzież roz wi ja ła się w pi sa -
niu, ob ser wo wa niu o ta cza ją -
ce go świa ta, poz na wa ła cie -
ka wych lu dzi i ich pas je, jak
też zdo by wa ła cen ne doś -
wiad cze nia dzien ni kar skie.                                            

Jes teś my o rok star si (
mło dzież się cie szy, ja tro -
chę mniej...) i po wa kac jach
wra ca my z no wy mi po mys -
ła mi. W Gim naz jum im.
Nob lis tów Pol skich bie żą cy
rok szkol ny poś wię co ny jest
syl wet ce Hen ry ka Sien kie -
wi cza, jed ne go z na szych
pat ro nów. U czes tni cy pro -
jek tu rów nież czyn nie włą -
czy li się  w ob cho dy ro ku
au to ra naj waż niej szych po -
wieś ci his to rycz nych w na -
szej li te ra tu rze. Wy da liś my

już nu mer spec jal ny szkol nej
ga ze ty poś wię co ny tej pos ta -
ci. Tym ra zem w na szej rub -
ry ce pre zen tu je my wy wiad z
Grze go rzem Kra sow skim –
tre ne rem Brac twa Ry cer -
skie go w Ol sztyn ku. Za in te -
re so wa nia na sze go roz mów -
cy dos ko na le współ gra ją z
sien kie wi czow ski mi ob ra za -
mi  z „Krzy ża ków”. Człon -
ko wie brac twa  goś ci li w u -
bieg łych la tach w pro gach
na szej szko ły i pre zen to wa li
mło dzie ży uz bro je nie o raz

strój praw dzi we go ry ce rza.
Dzię ki te mu gim naz ja liś ci
mog li nap raw dę po czuć at -
mos fe rę i u rok tam tych cza -
sów. Poz naj cie bli żej pos tać
mło de go czło wie ka, któ ry od
wie lu już lat bie rze u dział w
bo jach,  po tycz kach i kul ty -
wu je pięk ne pol skie tra dyc je
ry cer skie.

O PIE KUN PRO JEK TU 
Mał go rza ta Za pad ka

P.�K.:�Skąd� za�in�te�re�so�wa�nie
śred�nio�wie�czem?�
G.�K..:�Od dzie ciń stwa in te re so -

wa li mnie ry ce rze i kul tu ra ry cer ska.
Bit wy, po tycz ki, ko deks ry cer ski. Op -
rócz te go - każ dy chło pak ma rzy o
prze ży wa niu wspa nia łych przy gód, a
brac two ry cer skie to właś nie nie koń -
czą ca się przy go da.
P.K:� �Pro�szę�nam�po�wie�dzieć

coś�wię�cej�na�te�mat�brac�twa�w�Ol�-
sztyn�ku?
G.K.: Peł na naz wa to Brac two

Ry cer skie Kon went Świę te go Piot ra
w Ol sztyn ku. Zos ta ło za ło żo ne w
2000 ro ku. Or ga ni zu je my po ka zy,
któ rych mo ty wem prze wod nim jest
przyb li że nie wi dzom re a liów e po ki
śred nio wie cza. Dla jak naj bar dziej
re a lis tycz ne go u ka za nia posz cze gól -
nych e le men tów ży cia ry cer skie go
wy ko rzys ty wa ne są rep li ki stro jów,
bro ni bia łej i pal nej o raz e le men tów
wy po sa że nia ob o zo we go, zgod nie z
re gu ła mi od twór stwa his to rycz ne go.
In te re su je my się re gio nem Eu ro py
Środ ko wej, w ok re sie tzw. o ko ło
grun wal dzkim, czy li la ta mi 1380 -
1425. Brac two mo że posz czy cić się
u dzia łem w in sce ni zac ji bit wy pod
Grun wal dem, Wop ław ka mi, u czes -
tni czy my w wie lu tur nie jach or ga ni -
zo wa nych na te re nie War mii i Ma -
zur. Op rócz od twór stwa i im prez his -

to rycz nych mo że my poch wa lić się
wie lo ma wys tę pa mi pro mu ją cy mi
kul tu rę ry cer ską, jes teś my tak że
człon ka mi-za ło ży cie la mi Ry cer skiej
Li gi Tur nie jo wej, or ga ni zu ją cej tur -
nie je na te re nie wo je wó dztwa war -
miń sko-ma zur skie go, a tak że człon -
ka mi Rep re zen tac ji War mii i Ma  zur,
któ ra bie rze u dział w e li mi nac jach
ma ją cych wy ło nić Ry cer ską Kad rę
Pol ski do mis trzostw świa ta.
P.�K.:�Ja�kiej�bro�ni�u�ży�wsz�naj�-

częś�ciej�pod�czas�walk?�
G.�K..: Mo ją u lu bio ną bro nią jest

miecz dłu gi – broń, któ rą w trak cie
tur nie ju trzy ma się ob ie ma rę ka mi.
Wyb ra łem właś nie ten ro dzaj, po nie -
waż in spi ro wa łem się bar dzo pos ta -
cią A ra gor na z „Wład cy pier ście -
niu” J. R. R. Tol kie na, jak rów nież
pos ta cią Ge ral ta z Ri vii, któ rą stwo rzył
pol ski twór ca – An drzej Sap kow ski.
P.�K.:� Jak� częs�to�mu�sisz� tre�no�-

wać�?�
G.�K.: Zbro ja i pe łen ryn sztu nek

ry cer ski mo że wa żyć od kil ku nas tu
do kil ku dzie się ciu ki log ra mów, dla -
te go też ca ły czas na le ży pra co wać
nad for mą i kon dyc ją fi zycz ną.  Tre -
nu je my z ko le ga mi re gu lar nie, co
naj mniej dwa ra zy w ty god niu - by
do rów nać naj lep szym to i tak, nies te -
ty, za ma ło. Jed nak że ca ły czas dą ży -
my do zrów na nia się z czo łów ką pol -
skie go ry cer stwa.

P.�K..Co�naj�bar�dziej�lu�bisz�pod�-
czas�re�kon�struk�cji�bi�tew?
G.�K.: Myś lę, że naj wspa nial szy

jest kli mat, at mos fe ra daw ne go ży -
cia. Ten spe cy ficz ny nas tój two rzą
wspa nia li lu dzie na po lach Grun wal -
du. Spot kać ty le o sób, któ re ma ją z
to bą wspól ne za in te re so wa nia to
nie za pom nia ne prze ży cie. Pod czas
bi tew i tur nie jów my, mi łoś ni cy śred -
nio wie cza, ma my po czu cie, że jes teś -
my tam gdzie zaw sze po win niś my
być. Pod czas bo hur tów, po ty czek i
po je dyn ków czu je my się praw dzi wy -
mi ry ce rza mi, ad re na li na jest w każ -
dym z nas, w koń cu tre nu je my do za -
wo dów przez ca ły czas. Naj więk szy
żal i smu tek po zos ta je po bit wie, gdy
wszys cy się roz jeż dża ją. Świa do -
mość, że tych sa mych lu dzi spot ka
się do pie ro za rok jest nie co przyg -
nę bia ją ca. Mi mo te go, że jes tem
czło wie kiem, któ ry wo li cza sem u -
siąść w sa mot noś ci, od puś cić so bie
za ba wę, mu szę przyz nać, że zaw sze
bar dzo tęs knię za e ki pą, z któ rą spo -
ty kam się w cza sie re kon struk cji bit -
wy pod Grun wal dem.
P.�K.:�Na� ja�kie� trud�noś�ci�mo�że

nat�knąć� się� no�wic�jusz,� któ�ry
chciał�by� roz�po�cząć�przy�go�dę� ze
śred�nio�wiecz�nym�ry�cer�stwem�?�
G.�K..:�Dość trud ne jest zgłę bia -

nie źró deł his to rycz nych, by zna leźć
wzór do e le men tów zbro i i stro jów.
Jed nak w brac twie zaw sze znaj dą się
przy ja cie le chęt ni do po mo cy. Po -
nad to, wy da je mi się, że na po cząt ku
naj trud niej zna leźć e le ment od twór -
stwa his to rycz ne go w któ ry chce my
się za an ga żo wać. Jest tak wie le fas -
cy nu ją cych i cie ka wych e le men tów,
że czło wiek mo że się za gu bić. Kul tu -
ra ry cer ska to po je dyn ki, wal ki gru -
po we, strze la nie z łu ków, tań ce, szy -
cie, rze mieś lnic two, śred nio wiecz na
mu zy ka… nie spo sób wy mie nić
wszys tkie go.

P.�K.:�Czym�zaj�mu�jesz�się�po�za
Brac�twem?�
G.�K..:�Mój czas dzie lę mię dzy

hob by i nau kę. Jes tem stu den tem U -
ni wer sy te tu War miń sko-Ma zur skie go
na kie run ku – ge o dez ja.
P.�K.:�Czy�stu�dia�nie�kłó�cą�się�z

ob�o�wiąz�ka�mi�ry�ce�rza?
G.�K..: Nau ka by ła jed nym z

głów nych ob o wiąz ków ry ce rza! Każ -
dy ry cerz mu siał być wyk ształ co ny,
po nie waż jeś li na ba lu lub tur nie ju
nie wy ka zał się e lok wen cją i ob ez na -
niem w ok reś lo nym te ma cie mógł
być wzię ty za gbu ra i pros ta ka. By ła -
by to pla ma na ho no rze!
P.�K.:�Dzię�ku�ję� za�poś�wię�co�ny

czas.�
G.�K..:� Ja rów nież. Żeg nam się

ry cer skim poz dro wie niem 
– CHWA ŁA! 

Wy wiad z Grze go rzem Kra sow -
skim przep ro wa dził Piotr Kra sow ski

BÓG HO NOR OJ CZYZ NA
czy li RY CER SKIE TRA DYC JE W XXI WIE KU 
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8-11.08�Sud�wa. Z dział ki miesz -
kan ki Ol sztyn ka wy cię te zos ta ły
drzew ka, tzw. sa mo siej ki, o war -
toś ci 420 zł.
Od�05.2010r.�do�24.08.2014r. Łu -

ty no wo. Tutaj również wycięto, z
dział ki miesz kań ca War sza wy,
tym ra zem 50 drzewek brzo-
zowych, z pew noś cią na o pał. I -
dzie zi ma?
26.08 Stac ja Pa liw Or len. Nieucz ci -

wy kie row ca za tan ko wał pa li wo o
łącz nej war toś ci 489 zł i od je chał
bez zap ła ty. Po lic ja już jest na tro -
pie zło dzie ja.
22.08. Ol szty nek. Ra fa ło wi S.

przed sta wio no za rzut po sia da nia
nie doz wo lo nych środ ków od u rza -
ją cych.

21/22.08 Stac ja Shell w Wit ra mo -
wie. Miesz ka niec Grzy bo wa po -
zos ta wił przez nieu wa gę ple cak z
17 tys. ko ron szwe dzkich. Nies te -
ty, ple cak znik nął!
30.08 Je zio ro Ma róz. Za rzut nie le -

gal ne go po ło wu ryb us ły sze li –
Sła wo mir M. i To biasz W. Nur ko -
wa li i ło wi li przy u ży ciu ku szy!
3.09 Lutek. Włamanie do domku

letniskowego mieszkańca Olszty-
na. Skradzione zostały pieniądze
(600 zł) i karta bankomatowa.
9.09�Ul. Leśna. Z posesji Tomasza

R. „zniknął” quad Romet o
wartości 22 tys. zł.
11.09� �Ul. Mron go wiu sza. Wła ma -

nie do sa mo ob słu go wej myj ni sa -
mo cho do wej. Ra bu sie wyr wa li ka -
set kę i wrzut nik z od ku rza cza o
łącz nej war toś ci 1300 zł., samych
pieniędzy było ... 100 zł. Po dob ne
wła ma nia, praw do po dob nie tych
sa mych zło dzie i, mia ły miej sce w
o ko licz nych myj niach, mię dzy in -
ny mi w Ol szty nie.
15.09�Ul. Świer czew skie go Mar ci -

no wi O. przed sta wio ny zos tał za -
rzut znisz cze nia mie nia – sa mo -
cho du VW Pas sat. Bę dąc pod tzw.

wpły wem, kop nął w drzwi kie row -
cy za par ko wa ne go sa mo cho du i
zbiegł. Po lic ja szyb ko go „od na laz ła”.
31.08-14.09 To ma szyn. Zło dziej

miał spo ro cza su, by wła mać się
do po miesz cze nia na dział ce let -
nis ko wej i wynieść przed mio ty
wy po sa że nia kuch ni – sztuć ce, ta -
le rze, itp. o łącz nej war toś ci 1150 zł.
15.09 Ul. Ko le jo wa. Pod czas nie o -

bec noś ci do mow ni ków wła ma no
się do miesz ka nia. Łu pem zło dzie -
ja pad ła bi żu te ria o nie ok reś lo nej,
jeszcze, war toś ci.
14.09 Ol szty nek. Da nu ta W. stra ci ła

ro wer o war toś ci 950 zł. Po zos ta -
wio ny pod blo kiem, bez za bez pie -
cze nia, szyb ko stał się łat wym łu -
pem.
15.08 Mier ki. Komuś przeszkadzały

donicwe kwiatowe na działce
mieszkanki Ząbek k. Warszawy.
Ich zniszczenie to strata ok. 1000
złz.
15-16.09 Ul. Brzo zo wa. Skra dzio ny

zos tał sku ter wod ny o łącz nej war -
toś ci 5 tys. zł., własność
mieszkańca Olsztyna, po zos ta wio -
ny na noc bez za bez pie cze nia.

17.09�Ul. Świer czew skie go. Po lic ja
zat rzy ma ła kie row cę, wo bec któ -
re go sąd o rzekł za kaz pro wa dze nia
po jaz dów. Trwa pro ce du ra przed -
sta wie nia za rzu tu.
16-17.09 Ul. Węd kar ska. Wła ma nie

do skrzyn ki e ner ge tycz nej i kra -
dzież prze wo du (50 mb) o war toś -
ci 550 zł., włas ności Syl wes tra N.
22.09�Wap le wo. Se bas tia no wi L. z

Wap le wa przed sta wio no za rzut
znisz cze nia mie nia. Usz ko dzony
zos tał sa mo chód mar ki O pel As -
tra. Wgnie cio na ma ska sa mo cho du
o raz po ry so wa ny la kier to stra ty
sza co wa ne na ok. 500 zł. 
20-21.09�Lich taj ny. Wła ma nie do

do mu w bu do wie. Skra dzio ne zos -
ta ły e le men ty wy po sa że nia o raz
ma te ria ły bu dow la ne o łącz nej
war toś ci 12.350 zł. Stra ty po nios ła
miesz kan ka Ol sztyn ka.

W o ma wia nym ok re sie po lic ja zat -
rzy ma ła też 4 o so by po szu ki wa ne,
13 do wo dów re jes tra cyj nych, 2
prawa jazdy, 3 niet rzeź wych kie -
row ców o raz 11 o sób do wyt rzeź -
wie nia.

Pow sta ło gim naz jum, dla -
cze go nie mia ła by pow stać
szkol na ga ze ta?- rzu cił. Za -
in spi ro wa ły nas te sło wa.
Tak wyg lą da ło pier wsze „ro -
bo cze” spot ka nie re dak cji
GIM PRES SU sprzed pięt -
nas tu la ty. To właś nie Ma rek
Do ma gal ski był po mys ło -
daw cą pow sta nia ga ze ty i
au to rem jej naz wy. Dziś ko -
ło re dak cyj ne GIM PRESS to
nie od łącz ny frag ment his to rii
ol szty nec kie go gim naz jum.

Do zes po łu na le ża łam
przez 4 la ta, pi sa łam pod
czuj nym o kiem pa na Do ma -
gal skie go, póź niej pa ni Ju li -
ty Da wi do wicz. Ko ło re dak -
cyj ne fun kcjo no wa ło niep -
rzer wa nie przez ko lej ne la ta.
GIM PRESS u ka zy wał się z
róż ną częs tot li woś cią, a le
naj waż niej sze, iż niep rzer -
wa nie. W ro ku 2011 Ma rek
Do ma gal ski od nas od szedł,
do wie dzia łam się o tym kil -
ka dni po pod ję ciu pra cy w
mo jej „sta rej” szko le. Od
kil ku już lat jes tem o pie ku -
nem ga ze ty i wraz z mło -
dzie żą sta ra my się pod trzy -
mać dob re ob y cza je i tra dyc -

je dzien ni kar skie za po cząt -
ko wa ne przez wspa nia łe go
czło wie ka.

Pod czas jed ne go ze spot -
kań re dak cji pos ta no wi łam
przyb li żyć mo im ucz niom
po cząt ki ga ze ty. Roz ło ży łam
przed ni mi o pas łe seg re ga to -
ry z kil ku dzie się cio ma ar chi -
wal ny mi nu me ra mi. Śmie -
chu by ło przy tym co nie
mia ra. Na po cząt ku o ry gi nał
ga ze ty był pi sa ny ręcz nie
(sic!) ma za ka mi, cien ko pi sa -
mi. Każ dy nu mer był więc
swo is tym rę ko dzie łem. Sta -
ra liś my się że by li te ry by ły
kształ tne, a ry sun ki wy raź ne,
po nie waż ja kość kse ro ko pii
po zos ta wia ła wte dy wie le do
ży cze nia. Ze zło żo nym ręcz -
nie o ry gi na łem węd ro wa liś -
my do pa ni Nie ciec kiej do
kadr i tam po wie la liś my nu -
mer. GIM PRESS po cząt ko -
wo był wy da wa ny w for ma -
cie kar tki z ze szy tu. Wyd ru -
ko wa ne nu me ry sa mi skła da -
liś my i sprze da wa liś my na
przer wach. Póź niej po ja wi ły
się pier wsze wyd ru ki kom -
pu te ro we i to już nam u łat -
wi ło pra cę. Ob ec nie ga ze ta

wy da wa na jest w for ma cie
A4 przy wy ko rzys ta niu
prog ra mu Pub lis her, co zde -
cy do wa nie u łat wia pra cę i
poz wa la na za cho wa nie
pew ne go wzo ru. Na dal jed -
nak ręcz nie skła da my wyd -
ru ko wa ne stro ny i sa mi zaj -
mu je my się rek la mą i sprze da żą.

Świet ną za ba wę spra wi ła
nam lek tu ra te ma ty ki po cząt -
ko wych nu me rów, któ ra wy -
da ła się ob ec nym re dak to -
rom ra czej ar cha icz na. Wy -
ni ka ło to z te go, iż kil ka naś -

cie lat te mu wy jaś nia liś my
na przyk ład czym jest in ter -
net, z ja kich e le men tów skła -
da się kom pu ter, jak wyg lą -
da pra cow nia kom pu te ro wa,
ob jaś nia liś my fun kcje prog -
ra mu Word, po nie waż wte dy
to by ły dla nas spra wy bar -
dzo ak tu al ne. Po ja wia ły się
o czy wiś cie te ma ty zwią za ne
z wy ciecz ka mi, u ro czys toś -
cia mi szkol ny mi, wy wia dy z
nau czy cie la mi, ką cik z na szą
bar dziej lub mniej u da ną
twór czoś cią. Zak res te ma -
tycz ny tak bar dzo się nie
zmie nił, choć mo że już nie
ob jaś nia my do cze go słu ży
in ter net. Na dal jed nak ko -
men tu je my, re lac jo nu je my
naj waż niej sze wy da rze nia w
szko le, pre zen tu je my wy da -
nia spec jal ne poś wię co ne
syl wet kom nob lis tów, re lac -
je z wy jaz dów, raj dów, na -
sze ma łe i du że suk ce sy
spor to we i nau ko we, spra -

woz da nia ze spot kań z cie -
ka wy mi i sław ny mi pos ta -
cia mi(na przyk ład pre zy den -
tem Le chem Wa łę są, siat ka -
rzem i po li ty kiem Paw łem
Pap ke, czy pi sar ką E wą No -
wak). Zaw sze jest też miej -
sce dla mło dych au to rów,
któ rzy chcą zap re zen to wać
swo je tek sty.

W do bie za ni ku czy tel nic -
twa pa pie ro we go cie szy
mnie fakt, że na dal GIM -
PRESS ma swo je gro no czy -
tel ni ków, któ rzy w mia rę re -
gu lar nie się ga ją po ko lej ne
wy da nia i znaj du ją tam coś
cie ka we go dla sie bie. Mam
na dzie ję, że po zos ta nie tak
jesz cze przez wie le ko lej -
nych de kad. Po nad to, wie rzę
głę bo ko w to, iż Re ne Do -
ma gal ski czu wa z zaś wia tów
nad po myś lnoś cią tej i nic ja ty wy.

PÓŁ TO REJ  DE KA DY 
GIM PRES SU

Je sień 1999 ro ku, pier wsze pięt ro w sta rej częś ci szko ły, przy zes ta wio -
nych sto łach sie dzi gru pa mło dych lu dzi – część z nich to już pier wszy
rocz nik gim naz ja lis tów, ja jesz cze na le żę do bra ci „pod sta wów ko wi czów”.
Wśród nas pan Ma rek Do ma gal ski rzu ca róż ne po mys ły, za chę ca do
wzię cia u dzia łu w no wym pro jek cie. 

Pierwsze�egzemplarze�Gimpress’u.
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1�IX����Ob�cho�dy�75.�rocz�ni�cy wy bu chu II woj ny świa to -
wej i pow sta nia Sta la gu IB Ho hen ste in  (wię cej na str. 4)

6�IX��Bis�ku�piec�Re�szel�ski. W prog ra mie fes ty nu żeg na -
ją ce go la to zna lazł się nasz zes pół „D’Dorsh”

6� IX� �Wspo�mog�liś�my�ak�cję Miej skiej Bib lio te ki Pub -
licz nej w Ol sztyn ku Na ro do we go Czy ta nia Try lo gii
H.Sien kie wi cza (wię cej na str. 24)

6-7� IX� �Dom�kul�tu�ry za pew nił ob słu gę tech nicz ną in -
sce ni zac ji his to rycz nej POG RA NIC ZE’39  w MBL Skan -
sen.

12�IX��Przy�go�to�wa�liś�my�część�ar�tys�tycz�ną i rek re a cyj -
ną pod czas o fic jal ne go ot war cia  Par ku Spor tu, Kul tu ry i
Roz ryw ki na ol szty nec kim po dzam czu: kon kur sy rek re a -
cyj ne zi wys tę py zes po łów  Stu dio Wo kal ne Pa ni Ma rii,
Wa riat ki, Pau li na Gi lar ska. Bar dzo du żym za in te re so wa -
niem wśród naj młod szych cie szy ły się war szta ty przy go to -
wa ne przez ol szty nec kich par ko u row ców (wię cej str. 4 ) . 

13�IX��Na�sze�per�ku�sis�tki�„Wa riat ki” o raz  par ko u row cy
świet nie zap re zen to wa li Ol szty nek w no wo ot war tej Ga le rii
War miń skiej.

13�IX� �Bis�ku�piec�Po�mor�ski. Z nie ty po wym jak na do -
żyn ki prog ra mem roc ko wym wys tą pił  „D’Dorsh”. Bra wa
dla or ga ni za to rów!

14�IX��Ka�pe�la�Śpa�ro�gi�wys�tą�pi�ła na Do żyn kach Gmin -
nych w Bisz tyn ku.

20� IX�Dom�kul�tu�ry� za�pew�nił ob słu gę a kus tycz ną XII
Tar gów Chłop skich w Skan se nie. Wys tą pił rów nież nasz
zes pół „Szar lot ka”. (wię cej o tar gach na str. 21)

21�IX��Nie�la�da�wyz�wa�niem dla do mu kul tu ry  by ła or -
ga ni zac ja ko lej nych War miń sko - Ma zur skich Do ży nek
Wo je wó dzkich w Ol sztyn ku. W tym ro ku MDK wyg rał
prze targ  na or ga ni zac ję ca łe go przed sięw zię cia. Dzię ku je -
my wszys tkim  za po moc i współ pra cę. Mu zeum Bu dow -
nic twa Lu do we go od no to wa ło w tym dniu re kor do wą i lość
od wie dza ją cych (wię cej na str. 1 i 7 )

WKRÓT�CE:
4 X  kon cert a kus tycz ny Mar ka Pie kar czy ka  (TSA)
24 X  Mło dzie żo wy Fes ti wal Fil mo wy „MO JA PRZES -

TRZEŃ” (na fil my cze ka my do 20 paź dzier ni ka)

Kronika�MDK-u

Miejski Dom Kultury w Olsztynku, ul. Chopina 29, 11-015

Olsztynek, tel./fax. 89 519 22 01, 

mgok@olsztynek.com.pl, www.mdkolsztynek.pl,

facebook/Miejski Dom Kultury w Olsztynku

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie - występ zespołu Bolek Orkiestra „Na
Wileńską nutkę”

Otwarcie Parku Sportu, Kultury i  Rozrywki - „Wariatki”

Otwarcie Parku Sportu,Kultury i  Rozrywki - Studio Wokalne p. Marii

PUNKT�USŁUG�PRALNICZYCH

został�przeniesiony�na�ul.�Jana�Pawła�II�16�

(budynek przy rondzie )

Tel. 506-850-246 

ZAPRASZAMY !

DD mm KKuullttuurryyoo
w Olsztynku

Miejski Dom Kultury w Olsztynku, ul. Chopina 29, 11-015 Olsztynek, tel. 89 519 22 01, www.mdk.olsztynek.com.pl

za rasza
zajęcia od października
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Gdy pra ce po lo we na wsi do bie -
ga ją koń ca, w Mu zeum Bu dow nic -
twa Lu do we go w Ol sztyn ku or ga ni -
zo wa ne są Tar gi Chłop skie - 20
wrześ nia zre a li zo wa no ich XII  e -
dyc ję. 

Im pre za na wią zu je do tra dyc ji tar -
gów wiej skich, któ re za czę ły za ni kać
pod ko niec u bieg łe go stu le cia. Tej
je sie ni, jak pod czas każ dej e dyc ji
Tar gów Chłop skich, pej zaż mu zeum

wy peł ni ły kra my z re gio nal ny mi wy -
ro ba mi spo żyw czy mi, jak: mię sa,
węd li ny, se ry, o le je, pie czy wa, cias -
ta. Nie zab rak ło tak że świe żych o -
wo ców, wa rzyw, przyp raw, ziół czy
mio dów. Tar go wa no tak że pro duk ta -
mi rze mios ła i sztu ki lu do wej wy ko -
na ny mi z drew na, ce ra mi ki, wik li ny. 

Po za kier ma szem mu zeum przy -
go to wa ło wys ta wę „Sprzęt rol ni czy
ret ro”.

Tra dy cyj ne tar gi i jar mar ki, op -
rócz te go, że by ły wy da rze nia mi
przed e wszys tkim han dlo wy mi, dos -
tar cza ły też roz ryw ki. Pod czas każ -
dej e dyc ji Tar gów Chłop skich w jar -
mar ko wy nas trój wpro wa dza ją wys -
tę py ka pel lu do wych i zes po łów. W
tym ro ku wys tą pi ła ka pe la ro dzi ny
Wa si lew skich „NI KI FOLK”, ka pe la
„BREK LEJ DY” z Ni dzi cy, ucz nio -
wie  Szko ły Mu zycz nej w Ol sztyn ku
i zes pół mu zycz ny „SZAR LOT KA”
z MDK w Ol sztyn ku. Zes pół „MA -
ZUR SKA KO SAC ZE WI NA” wy ko -
nał wi do wis ko ob rzę do we „Ma zur -
ski plon” wg Ka ro la Małł ka. Dla naj -

młod szych goś ci w Mu zeum przy go -
to wa no a ni mac ję te at ral ną i kon kurs
plas tycz ny „Wszys tkie ko lo ry Jar -
mar ku”. 

W mu ze al nych cha tach za in sce ni -
zo wa no przy go to wy wa nie przet wo -
rów: ki sze nie bu ra ków i ka pus ty, su -
sze nie o wo ców, pa le nie ka wy zbo żo -
wej o raz po ka zy wa no to co ja da no
daw niej na ma zur skiej i war miń skiej
wsi. W zag ro dach z ko le i przep ro wa -
dza no po ka zy młó ce nia ce pa mi, wia -
nia zbo ża, strzy że nia o wiec, ko ło -
dziej stwa, gar ncar stwa, wik li niar -
stwa, ko wal stwa i pow roź nic twa.

SKANSEN PEŁEN ŻYCIA

XII Tar gi Chłop skie
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Ten prze łom nas tą pił w me czu
dwóch III-li go wych be nia min ków:
KS Wa sil ków -  „O lim pia” Ol szty -
nek    0 : 1 ( 0 : 0).  Zwy cięs two na -
szej dru ży ny by ło w peł ni zas łu żo ne,
a wi docz na prze wa ga na szych za -
wod ni ków ut rzy my wa ła się przez
ca ły mecz. Bram ka dla „O lim pii”
pad ła  w 67 min. gdy po in dy wi du al -
nej ak cji Ma teu sza Ró żo wi cza i doś -
rod ko wa niu w po le kar ne, Ka rol Na -
roj czyk „wpa ko wał” gło wą pił kę do
siat ki. Wy nik spot ka nia mógł być
wyż szy, a le nie wy ko rzys ta liś my kil -
ku stup ro cen to wych sy tu ac ji. W ko -
lej nym me czu be nia min ków „O lim -
pia” po ko na ła na włas nym sta dio nie
Ro min tę Goł dap 2:1 (0:1). Od po -
cząt ku gra by ła wy rów na na, z lek ką
prze wa gą „Ro min ty”. W 9 mi nu cie,
po rzu cie wol nym, goś cie ob ję li pro -

wa dze nie. Dru ży na „Ro min ty” pro -
wa dzi ła bar dziej zor ga ni zo wa ną grę;
gra ła pres sin giem, na ty łach ma jąc
pew ny blok de fen syw ny. II po ło wa
roz po czę ła się od bar dziej zde cy do -
wa nej gry „O lim pii”, któ rej de fen sy -
wa sta no wi ła trud ny, do „przej ścia”
mo no lit, zaś za wod ni cy a ta ku ją cy
stwa rza li co raz groź niej sze sy tu ac je
pod bram ko we. Na e fekt nie trze ba
by ło dłu go cze kać. W 56 min. Pa weł
A lan ce wicz przy jął pił kę przed li nią
po la kar ne go, zwo dem zmy lił ob roń -
cę i po tęż nym strza łem pos łał pił kę
w o kien ko. Bram ka god na naz wy
„sta dio ny świa ta”, przy któ rej in ter -
we niu ją cy bram karz „Ro min ty” był
bez rad ny. Chwi lę po tem, w 60 mi -
nu cie, Da mian Skro dzki głów ką pre -
cy zyj nie u mieś cił pił kę w siat ce,
wyp ro wa dza jąc gos po da rzy na 2:1.

Koń co we pół go dzi ny to bez par do -
no wa wal ka o każ dą pił kę, a le„O lim -
pia” sku tecz nie „do wioz ła” wy nik
do koń co we go gwiz dka sę dzie go.
Ko lej ne 3 pkt. za in ka so wał nasz zes -
pół w wy jaz do wym spot ka niu z dru -
ży ną zaj mu ją cą os tat nie miej sce w
ta be li. „Pusz cza” Haj nów ka – „O -
lim pia” Ol szty nek 0 : 1 ( 0 : 1).
Bram kę na wa gę wyg ra nej zdo był w
16 min. z kar ne go Łu kasz Mi cha -
łow ski. Po trzech zwy cięs twach „O -
lim pia”  na włas nym sta dio nie zre -
mi so wa ła z so lid ną dru ży ną środ ka
ta be li „Dę bem” Dąb ro wa Bia łos toc -
ka 0 : 0. Przez ca łe spot ka nie na si
za wod ni cy prze wa ża li, a le sła ba dys -
po zyc ja sę dziów wy pa czy ła wy nik
spot ka nia. W ko lej nym me czu na
sta dio nie w Ol sztyn ku goś ci liś my li -
de ra III li gi, na szą i mien nicz kę „O -
lim pię” Zam brów. Na za koń cze nie
wspa nia łe go  wi do wis ka pił ka rze
zgo to wa li nam horror. Pro wa dząc
2:0, po strza łach Ma teu sza Ró że wi -
cza, stra ci li 3 ko lej ne bram ki, os tat -
nią w do li czo nym cza sie. Na si za -
wod ni cy za wcześ nie u wie rzy li w
wyg ra ną, zaś goś cie – doś wiad czo ny
zes pół, ma ją cy za so ba wys tę py w
dru giej li dze, za cho wa li zim ną krew
i w e fek cie zwy cię ży li 3:2. W os tat -
nim me czu „O lim pia” zag ra ła na
wy jeź dzie, a prze ciw ni kiem był
spad ko wicz z dru giej li gi   -„Con cor -
dia” El bląg. Przez pier wsze pół go -
dzi ny nasz zes pół prze wa żał, gra jąc

bar dzo dob rą pił kę, szko da, że nie
pot wier dzo ną go lem. Ostatnie minu-
ty pierwszej połowy były wyrów-
nane i gra toczyla się w środku pola.
W dru giej częś ci me czu bar dziej za -
cię ta i twar da prze biega ła na ca łym
bo is ku. Sy tu ac ji bram ko wych by ło
jed nak jak na le kar stwo. 

W „Con cor dii” zag ra ło kil ku pił -

ka rzy z Ja po nii i Af ry ki, pre zen tu jąc

so lid nie przy go to wa nie tech nicz ne i

wyt rzy ma łoś cio we. Os tat nie 15 mi -

nut me czu to prze wa ga zes po łu gos -

po da rzy, któ ry za cho wał wię cej si ł.

Pił ka rze el bląs kie go zes po łu by li

blis cy zdo by cia bram ki; trzyk rot nie

po ich strza łach bar dzo dob rze in ter -

we nio wał nasz bram karz Ra fał Mia -

ra, któ re mu mo że my zaw dzię czać

re mis i punkt zdo by ty w me czu wy -

jaz do wym.

Po 9 ko lej kach, czy li na pół met ku

run dy je sien nej o mis trzos two III li -

gi, „O lim pia”  Ol szty nek zaj mu je 8

miej sce z do rob kiem 12 pkt. (sto su -

nek bra mek 8 : 9). Miej sce w  ta be li

i po ziom gry ol szty nec kie go be nia -

min ka na le ży uz nać za za do wa la ją -

ce. Przed na mi ko lej ne waż ne i cięż -

kie me cze – bo sła bych dru żyn tu nie

ma. Ży czy my dob rej gry i wy ni ków.

Je rzy Tytz

Co słychać w Olimpii?

SPORT

Po niez byt u da nych pier wszych 3 me czach w III li dze, kie dy „O lim pia” Ol szty nek u zys ka ła tyl ko 1 re mis, wy da wa ło
się, że bę dzie my się „wo zić” w o go nie ta be li. Jed nak że wy jaz do wy po je dy nek w któ rym nasz zes pół spra wił og rom ną
nies po dzian kę i od niósł pier wsze zwy cięs two, od mie nił ten ob raz i nasz zes pół po ko lej nych me czach za czął sys te -
ma tycz nie piąć się w gó rę ta be li.

Biegowe sukcesy TEAM Kopeć
23 sierpnia w Skarżysku Kamiennej odbył się półmara-

ton Wtórpol, w trakcie którego rozegrano I oficjalne
Mistrzostwa Polski Małżeństw.

W malowniczym zakątku Gór
Świętokrzyskich, z bardzo trudną
trasą, charakteryzującą się wieloma
długimi podbiegami zmierzyło się
małżeństwo z Olsztynka, Elżbieta i
Jarosław Cieśla. Mimo upalnej
pogody i dużej konkurencji zajęli 4
miejsce, co jest ogromnym sukcesem
tej pary. Do podium zabrakło im
tylko 28 sekund. Dodać należy, że
Pani Elżbieta była 8. wśród kobiet i
2. w swojej kategorii wiekowej.
Otrzymała puchar z rąk mistrza
olimpijskiego w skoku wzwyż z
Montrealu, Jacka Wszoły. 

7 września w Pile odbył się kole-
jny półmaraton w ramach mistrzostw

Polski kobiet i mężczyzn, w którym
również nie zabrakło reprezentanta
Olsztynka. Wojciech Kopeć, trener
Teamu, zdobył trzecie miejsce
wyprzedzając ubiegłorocznego mis-
trza. To wielki sukces  mieszkańca
naszej gminy, gdyż jest to pierwszy
meda l  MP w jego  sen io r sk ie j
karierze. 

Tydzień później w Olsztynie
odbył się tradycyjnie Półmaraton
Jakubowy. Była to już trzecia edycja
tych zawodów. Na starcie stanęło
643 biegaczek i biegaczy z Polski  i
zagranicy. I tym razem na podium
nie zabrakło reprezentantów Olsz-
tynka. Zwycięzcą biegu został

tryumfator z poprzedniego roku,
Wojciech Kopeć, który był pierwszy
również w swojej kategorii
wiekowej. Elżbieta Cieśla upla-
sowała się na 7 pozycji wśród pań,
zajmując drugie miejsce w swojej
kategorii, czyli lepsze niż w
poprzedniej edycji tego biegu.

Ogromny sukces odniósł też cały
TEAM Kopeć, którego dwie ekipy w
klasyfikacji drużynowej uplasowały
się na dwóch najwyższych stopniach
podium. W tej najlepszej wystąpili
Elżbieta Cieśla i Wojciech Kopeć.       

TEAM Kopeć



Im pre za zos ta ła zor ga ni -
zo wa na przy szko le pod sta -
wo wej. W przy go to wa nia

za an ga żo wa ła się nie mal ca -
ła lo kal na spo łecz ność, w
tym Ry szard Or łow ski –

rad ny Ra dy Miej skiej w Ol -
sztyn ku, dy rek cja szko ły i
gro no pe da go gicz ne o raz
miesz kań cy. I nic ja ty wa zro -
dzi ła się w ra mach pro jek tu
or ga ni zo wa ne go przez SEN
Sto wa rzy sze nie E du kac ji
Nie for mal nej, w któ rym
mia łem o kaz ję u czes tni czyć.
Pod czas wy da rze nia by ła
moż li wość wzię cia u dzia łu
w róż nych grach, kon kur -
sach i za baw, nie tyl ko dla
naj młod szych. Od był się
rów nież wys tęp gru py BZW
Ol szty nek trud nią cej się

par ku rem, czy li i na czej mó -
wiąc sztu ką prze mie sza nia się.

Dzię ku je my bar dzo o so -
bom, któ re włą czy ły się w
przy go to wa nie fes ty nu po -
raz skła da my og rom ne po -
dzię ko wa nia spon so rom, są
to: sklep Top Mar ket Pań -
stwa Sło dow nik, Ma sar nia
To muś, sklep RTV Zdzis ła -
wa Wysz kow skie go, Zak ład

Cu kier ni czy Ja go dzian ka E -
mi lii Wit ko wicz o raz Zak -
ład Us łu go wo-Han dlo wy
Wal de ma ra Mi ki tiu ka.

Fes tyn w El gnów ku zos -
tał zor ga ni zo wa ny w ra -
mach pro jek tu Mło dy Li der-
Ak tyw ny i Kre a tyw ny Ob y -
wa tel – fi nan so wa ne go
przez Fun dusz I nic ja tyw
Ob y wa tel skich.

RW
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Fes tyn w El gnów ku
Ok res wa ka cyj ny sprzy ja or ga ni zo wa niu lo kal nych im prez, w tym

szcze gól nie po pu lar nych w mniej szych miej sco woś ciach – fes ty nów.
Je den z nich od był się 22 sier pnia w El gnów ku.

To co je łączy, to przede wszys-
tkim poświęcanie im każdej wolnej
chwili. Zdobywanie konkretnej
wiedzy lub doskonalenie umiejętnoś-
ci w pewnym zakresie – i przy tym
się zatrzymamy. W Olsztynku
pasjonatów nie brakuje. Zaliczyć bez
wątpienia można do nich park-
ourowców. Śpieszę wyjaśnić o czym
właściwie mowa, bo zakładam, że
nie każdy wie o co dokładnie chodzi. 

A zatem od początku. Parkour –
czym jest? Jest sportem, a właściwie
sztuką przemieszczania się. Główna
idea tej dyscypliny polega na
pokonywaniu napotkanych na
drodze przeszkód, np. drzew,
stromych górek czy poręczy w jak
najkrótszym czasie, w widowiskowy

sposób. Moda na parkour podbija
Polskę o czym świadczy rosnące
zainteresowanie wśród młodzieży
oraz coraz okazalsze obiekty do
uprawiania tego typu sportów.

W naszej gminie wszystko
zaczęło się w Kunkach, wsi
położonej ok. 6 km od Olsztynka.
Dwójka kolegów szukała przeszkód,
które następnie pokonywała. Szybko
zauważyli, że nie są jedynymi
osobami, które to kręci. Nawiązali
kontakty z rówieśnikami z Olsztyn-
ka. Tak powstała grupa BZW, czyli
Biegnąc Za Wolność. Grupa zaczęła
ćwiczyć przy Miejskim Domu Kul-
tury w Olsztynku. - Parkour nie jest
luźnym zbiorem pojedynczych tech-
nik, należy go rozpatrywać jako

całość biegu. Chodzi o to, żeby
dostać się z punktu A do punktu B
możliwie jak najszybciej, pokonując
wszystkie napotkane na drodze
przeszkody w widowiskowy sposób
– mówi Przemysław Jankowski
członek grupy BZW.

Na początku były to proste
przeszkody. Z czasem jednak rósł
apetyt na pokonywanie coraz to trud-
niejszych barier. Niestety, początki
mają to do siebie, że są trudne i
rodzą się nierzadko w bólach i to
dosłownie. Nie brakowało kontuzji,
ale pojawił się również inny prob-
lem. - Najtrudniej jest zimą, ciężko
jest trenować w takich warunkach.
Szukaliśmy miejsca, gdzie
moglibyśmy trenować w tym czasie
– opowiada Dawid Szałkowski,
członek grupy. Udało się wynająć
salę w  Gimnazjum im. Noblistów
Polskich. Później grupa zaczęła
trenować w Szkole Podstawowej w
Olsztynku. Takie warunki pozwoliły
przełamać się i dopracować trud-

niejsze triki, a także zorganizować
imprezę otwartą dla młodzieży pod-
czas ferii zimowych, zachęcającą do
uprawiania tego typu sportu. 

W dalszym ciągu inicjatywę
wspiera Miejski Dom Kultury w
Olsztynku angażując grupę podczas
lokalnych imprez. W ostatnim czasie
grupa BZW dała pokaz swoich
umiejętności podczas Dni Olsztynka,
Pożegnania Wakacji, czy otwarcia
Parku Kultury, Sportu i Rozrywki
oraz w kilku miejscowościach w
gminie Olsztynek. Dzięki zaan-
gażowaniu Agnieszki Czyż, mamy
jednego z członków grupy,
parkurowcy otrzymali koszulki z
logo BZW oraz wystąpili w Galerii
Warmińskiej podczas festynu Witaj
Szkoło organizowanego przez
Gazetę Olsztyńską. Występy grupy
cieszą się sporym zainteresowaniem,
zachęcając do uprawiania parkour’u
coraz więcej osób.

Grupa współpracuje z mło -
dzieżową radą między innymi w
zakresie propagowania i zachęcania
do aktywności fizycznej oraz
stworzenia odpowiednich warunków
do uprawiania tego typu sportów i
szeroko pojmowanej gimnastyki,
która nie należy do najpopu-
larniejszych dyscyplin. W tym celu
młodzieżowy samorząd  jeszcze we
wrześniu zgłosi wnioski do projektu
budżetu na 2015 rok odpowiadające
także na te potrzeby.

Należy zauważyć, że jest to sport
wymagający silnej motywacji i kon-
sekwencji oraz pracochłonny, może
też powodować kontuzje. Z drugiej
jednak strony jest efektowny,
poprawia wydolność organizmu i
kondycję. Co więcej, są już i tacy,
dla których jest sposobem na życie! 

RW

Nie róbcie tego w domu!

Pasja! Przyjemność płynąca z uprawniania hobby. Coś co
sprawia, że zapominam o całym świecie poświęcając się
czemuś, czasem bez opamiętania. Jedne są bardziej
powszechne, inne niszowe.
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W im pre zie zor ga ni zo wa nej
przez Szko łę Pod sta wo wą w Ol -
sztyn ku, Gim naz jum im. Nob lis tów
Pol skich i Miej ską Bib lio te kę Pub -
licz ną u czes tni czy li zna ko mi ci goś -
cie o raz ucz nio wie chęt ni do zap re -
zen to wa nia swych u mie jęt noś ci
czy tel ni czych. 

Zap ro sze nie do wspól ne go czy ta -
nia przy ję li pa no wie: Krzysz tof
Wie czo rek i Ro bert Wa rak sa, pa nie:
I re na Jęd ru szew ska, Be a ta Bu kow -
ska i Gra ży na Nies tęp ska o raz ucz -
nio wie: Piotr Kra sow ski, An na
Lam pkow ska i Mar ta Nies tęp ska,
któ rzy zap re zen to wa li frag men ty
pier wsze go to mu „Og niem i mie -
czem”. Przy sto li ku ob ło żo nym eg -
zem pla rza mi dru gie go to mu „Po -

topu” za siad ły pa nie:  Te re sa Ziół -
kow ska, An na So va, A li na Wo łod -
kie wicz, Wio let ta Dy wiz jusz o raz
pan A dam Szcze pań ski i ucz en ni ca
A me lia Bal ce rak. Trze cią część
„Try lo gii”, - „Pa na Wo ło dy jow skie -
go” - us ły sze liś my w in ter pre tac ji
pań: Jus ty ny Dąb row skiej, Sta nis ła -
wy Zią tek, Jad wi gi Naw rac kiej i El -
żbie ty Ach ra mo wicz o raz  gru py
ucz niów ze Szko ły Pod sta wo wej:
Ka ro la Żmi jew skie go, Gab ry si Mo -
roz, Pat ry ka Stań cza ka, San dry Ko -
lek, Szy mo na Sie chod ni ka, Krzysz -
to fa i Ag niesz ki Mie rze jew skich,
Pau li ny Wi niar czyk, Bar tka Ha pa -
no wi cza, jak rów nież gim naz ja lis -
tek: Ur szu li Ru dziń skiej i Wik to rii
Zych.

Lek tu rę u at rak cyj ni ły ut wo ry
mu zycz ne zna ne z ek ra ni zac ji „Try -
lo gii”, ta kie jak „Dum ka na dwa
ser ca”, „So ko ły” czy „Pieśń o ma -
łym ry ce rzu” przy go to wa ne przez
Miej ski Dom Kul tu ry w Ol sztyn ku.
Do dat ko wo po ja wił się też sma ko -
wi ty ak cent, czy li jab łka
z pol skie go sa du, któ ry mi częs to wa -
ni by li za rów no czy tel ni cy, jak i słu -
cha cze zeb ra ni  w cen trum mias ta.

Nad ca łoś cią przed sięw zię cia
czu wa ły pa nie: A li na Wo łod kie -
wicz, Da ria Sęp kow ska, Ag niesz ka
Ny ga i Mag da le na Mo roz pro wa dzą ca
im pre zę.

Ak cję moż na uz nać za suk ces,
gdyż nie częs to zda rza się wi dzieć
tak licz ne gro no o sób po chy lo nych
nad książ ką. Te go dnia mog liś my

bo wiem zau wa żyć bo ga ty przek rój
po ko le nio wy miesz kań ców Ol sztyn -
ka od babć, przez ro dzi ców i cio cie,
aż po ma łe dzie ci z pier wszych i
dru gich klas, jak i przek rój za wo do -
wy, gdyż do czy ta nia przy łą czył się
wi ce bur mistrz, rad ny, po lic jant, dy -
rek tor ki szkół, nau czy ciel ki, bib lio -
te kar ki, praw nicz ka i le kar ka. Dla te -
go też ser decz nie dzię ku je my
wszys tkim za za an ga żo wa nie i
pysz ną za ba wę. A sko ro by ła to
pier wsza te go ty pu i nic ja ty wa w na -
szym mieś cie, to kto wie - mo że nie
os tat nia - i być mo że za rok u da się
spot kać w jesz cze szer szym gro -
nie?... Za tem do zo ba cze nia za rok!

Mag da le na Mo roz

Na ro do we Czy ta nie 
„Try lo gii” 

Hen ry ka Sien kie wi cza w Olsztyn ku

6 wrześ nia 2014 ro ku, w so bo tę, na ryn ku na sze go mias ta
mia ło miej sce nie ma łe po ru sze nie. Spo ra gru pa miesz kań ców
Ol sztyn ka zeb ra ła się bo wiem przed ra tu szem,by w od po wie -
dzi na zap ro sze nie pre zy den ta Bro nis ła wa Ko mo row skie go
wziąć u dział w Na ro do wym Czy ta niu „Try lo gii” Hen ry ka
Sien kie wi cza - na sze go pier wsze go lau re a ta Nag ro dy
Nob la w dzie dzi nie li te ra tu ry z 1905 ro ku.  

Wy re mon to wa na zos ta ła też klat -
ka scho do wa. W ok re sie tym bib lio -
te ka fun kcjo no wa ła w sa li po sie -
dzeń u rzę du miej skie go, a więk -
szość zbio rów i in nych ma te ria łów

prze cho wy wa liś my w po miesz cze -
niach u dos tęp nio nych przez Pa na
Le o na Dzia na chow skie go, za co
ser decz nie dzię ku je my. 

Za chę ca my wszys tkich do od -
wie dze nia na szych od świe żo nych
po miesz czeń, szcze gól ne wra że nie
na wszys tkich  ro bi czy tel nia. Przy -
po mi na my rów nież, że bib lio te ka to
nie tyl ko lek tu ra. W wy po ży czal ni
dla do ros łych znaj du ją się dwa sta -
no wis ka kom pu te ro we z dar mo wym
dos tę pem do in ter ne tu. Od płat nie o -
fe ru je my wyd ru ki, kse ro wa nie, ska -
no wa nie i la mi no wa nie. Na to miast
w od dzia le dla dzie ci w każ dy
czwar tek od godz. 16:00 or ga ni zo -
wa ne są bez płat ne war szta ty plas -
tycz ne dla naj młod szych. Tu taj rów -
nież znaj du ją się dwa sta no wis ka
kom pu te ro we z dar mo wym dos tę -
pem do in ter ne tu. 

Przy bib lio te ce fun kcjo nu ją dwa
dys ku syj ne klu by książ ki dla mło -
dzie ży i dla do ros łych. Or ga ni zu je -
my spot ka nia au tor skie, bie rze my u -
dział w róż nych dzia ła niach i pro -
jek tach. W wa kac je re a li zo wa liś my
za da nie „Spraw ne rę ce – spraw ny u -
mysł” współ fi nan so wa ne z Gmin ne -
go Prog ra mu Pro fi lak tycz ne go. By -
ły to war szta ty plas tycz ne dla dzie -
ci, za koń czo ne wy jaz dem do Ol -
szty na, gdzie m.in. mog liś my poz -
nać daw ne tech ni ki dru kar skie. 6
wrześ nia, wspól nie ze Szko łą Pod -
sta wo wą i Gim naz jum im. Nob lis -
tów Pol skich w Ol sztyn ku, przy łą -
czy liś my się do o gól no pol skiej ak cji
Na ro do we go Czy ta nia Try lo gii
Hen ry ka Sien kie wi cza. Na to miast
23 wrześ nia, w ra mach spot kań au -
tor skich re a li zo wa nych przez Dys -
ku syj ny Klub Książ ki, mie liś my
przy jem ność goś cić w Ol sztyn ku pi -
sar kę Han nę Cyg ler. Pa ni Han na
jest zna ną i ce nio ną au tor ką bes tsel -
le ro wych po wieś ci, m.in.: „Try bu
wa run ko we go”, „Dek li nac ji męs -
ko/żeń skiej”, „Ko lo ru bur szty nu”,
„Od mia ny przez przy pad ki”, „Dob -
rych ge nów”, „Brat nich dusz”,
„Grec kiej mo za i ki”.  Tych któ rzy
jesz cze nie za poz na li się z lek tu rą
Han ny Cyg ler zap ra sza my o czy wiś -
cie do na szej bib lio te ki.

Wię cej in for mac ji i zdjęć znaj -
dzie cie na na szej stro nie in ter ne to -
wej www.olsztynek.naszabibliote-
ka.com i facebook’owym profilu
biblioteki.

Paweł Rogowski

Miej ska Bib lio te ka Pub licz na w Ol sztyn ku

Nie tyl ko lek tu ra
Po kil ku mie sią cach re mon tu wró ci liś my na swo je miej -

sce. Zak res prac ob ej mo wał re mont po sa dzki, ścian i ła -
zien ki, wy mia nę in sta lac ji e lek trycz nej, oś wiet le nia i
o kien. Po ja wi ły się no we meb le o raz od ma lo wa no re ga ły
na książ ki.
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Wszys tko co dob re szyb ko się koń czy. Za na mi, nies te ty, już wa kac je, a więk szoś ci
z nas po  let nim ur lo pie zos ta ły już tyl ko wspom nie nia. Jed nak je sie nią wca le nie mu si -
my być  przyg nę bie ni i smut ni, prze cież za ok nem na dal świe ci słoń ce, cho ciaż już
nie tak moc no przyg rze wa, a drze wa w je sien nych bar wach ma ją nie by wa ły u rok.

DObRE RADY PANi EWY

Jeś li do te go przes ta wi my się na
je sien ną die tę, o smut kach mo że my
cał ko wi cie za pom nieć. Się ga jąc do
li czą cej so bie o ko ło 3 ty się cy lat me -
dy cy ny chiń skiej, mo że my się do -
wie dzieć, że je sien ne mie sią ce są
pod po rząd ko wa ne ży wio ło wi Zie mi,
do któ re go na le żą wszys tkie pły ny
us tro jo we: krew, mocz, pot, śli na i
płyn móz go wy. Właś nie o ne, a wraz
z ni mi śle dzio na, trzus tka i żo łą dek
sta ją się te raz wy jąt ko wo wraż li we.
Po wo dem te go jest fakt, że kie dy
słoń ca jest co raz mniej i ro bi się
chłod niej, nasz or ga nizm „wy pa da”
z do tych cza so we go wa ka cyj ne go
ryt mu. Częs to w tym cza sie za czy na -
my marz nąć, tyć, trud niej nam się
skon cen tro wać, na si la ją się na sze
prob le my gas trycz ne i o gól nie rzecz
bio rąc nasz or ga nizm za czy na
szwan ko wać. Jed nak nie po win niś -
my się pod da wać, bo wiem na wszys -
tkie te do leg li woś ci znaj dzie się
prze cież ra da. W tym przy pad ku po -
win no po móc kil ka zmian w na szej
co dzien nej die cie, że byś my od zys ka -
li uś miech i po zy tyw ne nas ta wie nie
do ży cia. Je sień to okres kie dy w na -
szym ży wie niu przy cho dzi czas na
ciep ło. Że by ut rzy mać od po wied nią
tem pe ra tu rę cia ła i przys pie szyć pra -
cę na szych pły nów us tro jo wych, po -
moc ne nam bę dą w je sien nej die cie
słod kie i ciep łe po sił ki, któ re nie wąt -
pli wie dos ko na le roz grze ją na sze
cia ło. Że by ta kie po sił ki przy go to -
wać, nie trze ba na wet za nad to się
tru dzić, wys tar czy bo wiem  sięg nąć
po bo gac two wa rzyw i o wo ców  w
og ród kach, na ba za ro wych stra ga -
nach i w skle pach. Za le tą  ob fi toś ci
tych pro duk tów w tym ok re sie jest
tak że ich przys tęp na ce na.

Z wa rzyw naj lep szym wy bo rem
w na szej je sien nej die cie są: dy nia,
ka bacz ki, mar chew, groch, ziem nia -
ki, pap ry ka, cu ki nia, bak ła ża ny, po -
mi do ry, ka pus ta, ce bu la i czos nek,
z�o�wo�ców: mo re le, brzos kwi nie,

grusz ki i jab łka,
z�zia�ren: se zam, pes tki sło necz ni ka,

mig da ły i o rze chy,
z�mięs: wo ło wi na, cie lę ci na, gęś,

kró lik i ry by słod ko wod ne – pstrąg,
karp i o koń,
z�na�bia�łu: jaj ka, mas ło i ko zie mle ko.

To właś nie te raz przy szedł czas
na go to wa nie z wa rzyw i mięs wspa -
nia łych, ko lo ro wych pot ra wek,
wśród któ rych kró lu je na na szych
sto łach pach ną ce i jak że sma ko wi te le czo.

Du szo ne o wo ce z ka szą jag la ną
też za pew ne znaj dą gro no zwo len ni -
ków. Po sy py wa nie na to miast na -
szych pot raw ziar na mi nie tyl ko pop -
ra wi ich smak, a le dos tar czy na sze -
mu or ga niz mo wi zdro wych kwa sów
tłusz czo wych o me ga - 3, niez będ -
nych do pra wid ło we go fun kcjo no -
wa nia na sze go móz gu i na szych
mięś ni. Na to miast w je sien nej die cie
og ra ni cza my pot ra wy wych ła dza ją ce
ta kie jak : na biał ( jo gur ty, se ry) o raz
su ro we da nia na śnia da nie, nie pi je -
my też zim nych na po jów ga zo wa -
nych. Waż ne, nie tyl ko w die cie je -
sien nej, jest to a byś my ja da li re gu -
lar nie, bez poś pie chu i stre su. Jeś li
pos ta ra my się jeść śnia da nie mię dzy
go dzi ną 7;00 – 9;00, ob iad nie póź -
niej niż mię dzy 13;00 – 15;00, ko -
lac ję na to miast przed 19;00, to nie
gro zi nam chęć pod ja da nia mię dzy
po sił ka mi, naj więk szy nasz wróg w
wal ce o smuk łą syl wet kę.

ZU PA Z DY NI
3 lit ry bu lio nu wa rzyw ne go,
3 ce bu le,
4 ząb ki czos nku,
dy nia (ok. 3 ki log ra mo wa),
4 mar chew ki,
3 łyż ki mas ła,
1 ły żecz ka mie lo ne go im bi ru,

pieprz, sól,śmie ta na,płat ki mig da -
ło we.

Ce bu lę i czos nek po sie kać i pod -
sma żyć na maś le w gar nku. Wlać
bu lion, wrzu cić pok ro jo ne w kos tkę
mar chew ki i dy nię. Go to wać do
mięk koś ci, os tu dzić i zmik so wać.
Do dać im bir, sól i pieprz do sma ku.
Zag rzać,  po sy pać na ta le rzu płat ka -
mi mig da ło wy mi, po dać z klek sem
gęs tej śmie ta ny, a kto lu bi z grzan ka mi.

LEC ZO  
3 ce bu le,
1 cu ki nia,
1 ka ba czek,
2 ząb ki czos nku,

3 ko lo ro we pap ry ki,
4 du że po mi do ry, ba zy lia, sól,

pieprz, mie lo na słod ka pap ry ka,
kieł ba sa pok ro jo na i pod sma żo na
(dla tych, któ rzy pre fe ru ją pot ra wy
z mię sem).

Ce bu lę i czos nek po sie kać i pod -
sma żyć na o li wie. Wa rzy wa pok ro ić
w kos tkę  i u du sić w gar nku do
mięk koś ci. Dop ra wić do sma ku so lą,
piep rzem, słod ką pap ry ką, po sy pać
ba zy lią.

KAS ZA JAG LA NA Z
GRUS ZKA MI

Na jed ną por cję:
60 g ka szy jag la nej,
1 grusz ka,
10g o rze chów włos kich,
5 g cuk ru,

Ka szę u go to wać. Na pa tel nię
wrzu cić cu kier, a jak się roz puś ci do -
dać o rze chy i pok ro jo ną w kos tkę
grusz kę. Chwi lę ra zem sma żyć, a
nas tęp nie po łą czyć z u go to wa ną ka szą.

CIAS TO Z O WO CA MI

Cias to:
3 szkl mą ki tor to wej,
1¼  szkl cuk ru,

2 ły żecz ki prosz ku do pie cze nia,T
¼ ły żecz ki so dy,
¼ ły żecz ki so li,
3 jaj ka,
2/3 szkl o le ju,
1 szlk na tu ral ne go jo gur tu,
½ szkl mle ka.

1,5 ki log ra ma do wol nych o wo -
ców se zo no wych ( więk sze o wo ce
pok ro ić)

Kru szon ka:
150g mą ki,
100g cuk ru,
80g mas ła,
1 cu kier wa ni lio wy.

Su che skład ni ki cias ta wy mie szać
w jed nej mis ce, mok re po łą czyć w
dru giej. Wlać pow sta ły płyn do mis -
ki z su chy mi skład ni ka mi i dok ład -
nie wy mie szać. Prze lać na przy go to -
wa ną blasz kę, wy rów nać i po sy pać
o wo ca mi. Skład ni ki kru szon ki zag -
nieść i po sy pać nią cias to.

Piec w tem pe ra tu rze 180- 200
stop ni 45-50 mi nut.

E wa Ła gow ska - O ko ło wicz

Smacznego!

jESIENNA DIETA

Reklama
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PO�ZIO�MO:�
1. od da nie me czu,  6. wstecz ny,  9. za le ca na przez pre zy den ta, 

10. wier na żo na,  12. niez będ ne w re lac ji , 13. tłusz czyk,  14.
jest na liś cie,  17. przy rod ni cza e li ta, 19. zrzę da z ty ką, 21. ze
szkła,  22. nag ro da ko la rza, 23. Tu rek w basz cie,  26. ży je dla fut -
Ra, 29. pio sen ki o Nep tu nie,  30. chmu rek,  31. bo ga ty jak cho ro -
ba,  32. znie wa że nie ma la rza,  33. zmie nia bie gi

PIO�NO�WO:�
1. wys tą pie nie par tyj ne, 2. po raż ka sa dys ty,  3. bez siod ła 4.

rze czy wis tość fut bo lu, 5. czu łe za koń cze nie,  6. za do wo le na,  7.
przes ta rza łe pie nią dze, 8. mo wa za ko cha nych, 11. mat ka, 15. gra
na des kach,  16. cho ro ba sta ro żyt nych Gre ków,  18. czer wo ne w
zie lo nym,  20. nig dy się nie sta rze je, 22. do po czu cia no sem, 23.
ar chi tek tu ra PRL,  24. już po nim,  25. wią że mur,  27. za ro zu mia -
łość ob u wia,  28. w bry tyj skiej iz bie, 

Krzyżówka�sponsorowana�przez

Krzyżówka nr 206

Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 15 września pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy�lo�su�je�my�nagrodę�-
obiad�dla�2�osób�w�Restauracji�Zielarnia�(ul. Mrongowiusza 29, Olsztynek).  

Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: „Kaptur�nie�czyni�mnichem”. Nagrodę wylosowała Hanna Domańska-Kogut z Olsztynka.

Sprzedam:

l Działkę�o�pow.�ok.�5�arów�
z widokiem na skansen w Olsz-
tynku. Tel. 516 083 780
l Działki�przy�Olsztynku w
dowolnym miejscu i o dowol-
nej powierzchni. Kontakt: 787-
34-23-44
l Grzejnik olejowy, żeberka-
nowy. Kontakt: 662-695-638

Do wynajęcia:

l Dwa�lokale�60�m2 (parter),
50�m2 (I piętro) w Olsztynku. 
Tel. 602 557 028

l Lokal�24�m2.�Olsztynek. 
Tel. 89 519 10 49

l Mieszkanie�w Olsztynie 
46 m2. Tel. 600 611 085

l Pokój�w Olsztynie. 
Tel. 505 777 704

l Garaż murowany 18 m2 z
kanałem. Kontakt: 662-695-638

l Murowany�garaż�(18 m2, 
z kanałem, po remoncie). Cena do
uzgodnienia. Ul. Świerczewskie-
go 33/11. Tel. 662 695 638

Różne:

l Kupię�wałek�do�krajzegi
oraz silnik elektryczny od 3 do 
5 kW. Tel. 518 987 837

l Zaopiekuję się dzieckiem lub
starszą osobą (posiadam doświad-
czenie).Podejmę pracę jako sprze-
dawca! Kontakt: 508-152-575

l Wysoki, przystojny, sympa-
tyczny, kochający podróże, 
z wykształceniem wyższym,
firmą - pozna atrakcyjną,�ładną,
miłą,�uczciwą�dziewczynę�do�lat�
40-tu. Tel. 601 654 603

l Miałeś�wypadek�w�ciągu
ostatnich�16�lat?�Zadzwoń!!!��
Pomożemy Ci uzyskać odszkodo-
wanie. Tel. 502 219 784

l Miałeś�wypadek!�
Sprawdź�co�tak�naprawdę�
Ci�się�należy!�Tel. 796 566 667

Ogłoszenia�drobne

bezpłatne�ogłoszenia

przyjmowane są w biurze redakcji
(MDK w Olsztynku, 

ul. Chopina 29, tel. 89 519 22 01,
w godz. 8.00-18.00)
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