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DNI OLSZTYNKA

27-30 VI 2013
Dni Olsztynka to największe święto naszego miasta. W tym roku będą trwały aż cztery dni (27 – 30 czerwca)! Pamiętajmy, że zbiegają się
z ważnym dla Olsztynka dniem 29 czerwca - oficjalnym świętem patrona miasta. Tegoroczne Dni Miasta rozpoczną się już w czwartek 27 czerwca
koncertem kameralnym „Olsztyneckie Spotkania na Zamku”. Wystąpią - Janek Samołyk z zespołem (ich twórczość to połączenie angielskiego rocka
ze szczyptą poezji śpiewanej) oraz ubiegłoroczna laureatka XXXIX Olsztyńskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” Justyna Kuśmierczyk
z zespołem Cherry Gun. W piątek 28 czerwca proponujemy Państwu zabawę przy folkowych rytmach ...ENEJA!! Jest to obecnie najpopularniejszy
w Polsce zespół tego nurtu. Tradycyjne rozpoczęcie, paradę, bieg o Puchar Olsztynka, wioskę rycerską, fajerwerki i zabawę proponujemy w sobotę
29 czerwca. Gwiazdą wieczoru będzie zespół BIG DAY z jubileuszowym koncertem 20-lecia na scenie, big beatową dawkę muzyki (m.in. legendarnej grupy The Beatles) zapewni nam doskonały zespół ŻUKI ROCK AND ROLL BAND.Rozrywką na najwyższym poziomie będzie niewątpliwie
niedzielny kabareton, w którym wystąpią kabarety HRABI i JURKI.
Na wszystkie atrakcje zapraszamy Państwa już dziś ! Pamiętajmy że Dni Olsztynka to święto nas wszystkich !
Red. nacz.
Katarzyna Waluk
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Święto OSP w gminie Olsztynek
19 maja odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Ochotniczych Straży Pożarnych. Obchody
rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w Kościele pw. bł. Anieli Salawy w Olsztynku, którą odprawił Ks. Kapelan
Sławomir Piniaha. Następnie przemaszerowano na rynek miejski a uroczystą defiladę prowadził Komendant
Gminny OSP Stanisław Pisarski.
Zaproszeni goście, na czele
z Komendantem Wojewódzkim
Państwowej Straży Pożarnej
w Olsztynie starszym brygadierem Janem Słupskim oraz burmistrzem i jednocześnie prezesem zarządu M-GOSP w Olsztynku Arturem Wrochną, wręczyli odznaczenia zasłużonym
druhom z naszej gminy. Uroczystość zaszczycili również
goście z terenu gminy. Obecni
byli m.in. Dyrektor Muzeum
Budownictwa
Ludowego
w Olsztynku Ewa Wrochna,
Prezes Zarządu Tymbark SA
w Olsztynku Kazimierz Kujawa,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek Dariusz Krzyżanowski
oraz osoby z zaprzyjaźnionych
jednostek woj. warmińskomazurskiego. Uroczystą akademię uświetniła orkiestra dęta
z OSP Strzegowo.
Wręczono odznaczenia i medale wyróżniającym się druhom.
Złoty Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa otrzymali:
- Józef Ciak
- Michał Czerwiński
- Andrzej Kuźniewski
- Piotr Misiewicz
Srebrny Medal za Zasługi
dla Pożarnictwa:
- Sławomir Piniaha
- Mariusz Pieńkos

- Przemysław Pisarski
- Artur Szulc
- Tomasz Mazurkowski
Brązowy Medal za Zasługi
dla Pożarnictwa:
- Jacek Augustyniak
- Łukasz Bieniek
- Piotr Bieniek
- Jacek Mierski
- Piotr Marchlewski
- Grzegorz Kuźniewski
- Andrzej Rostkowski
- Sebastian Rudziński
- Sławomir Szmyt
Odznakę Wzorowy Strażak:
- Marcin Gątarz
- Paweł Mikołajczyk
- Tomasz Retkowicz
- Paweł Ptasiewicz
- Wojciech Roma
Za całokształt pracy na rzecz
straży pożarnej zostali
wyróżnieni:
- Jarosław Przybułowski
- Ryszard Orłowski
- Rafał Pisarski
Za zasługi dla Krwiodawstwa: Zofia i Ireneusz Słupscy
oraz Piotr Marchlewski.
Wyróżnionym druhom-strażakom gratulujemy, a wszystkim dziękujemy i życzymy udanych, szczęśliwie kończących
się akcji!
Zygmunt Puszczewicz

Odwaga wpisana w służbę
Święto Ochotniczej Straży Pożarnej – to święto ludzi trudnej i odpowiedzialnej profesji. Jeśli
mówić o powołaniu i specyficznym wyborze drogi życiowej – to są to najlepsze okoliczności, aby
pochylić się nad osobami, które na co dzień zajmują się ratowaniem życia i mienia ludzkiego.
Właściwie każdy zawód, tak jak
każde działanie człowieka zmierzające w stronę budowania pozytywnych wartości, posiada swój etos. To
nic innego jak zespół lub katalog
pozytywnych cech kierowanych
w stronę czynienia dobra względem
drugiego człowieka. Praca w jednostkach Ochotniczych Straży
Pożarnej mieści się najpełniej w tak
rozumianym etosie. Etos to także
służba, a służyć, tzn. wykonywać
swoje obowiązki ofiarnie, z oddaniem i pełną pokorą wobec sytuacji
ekstremalnych. To walka o każde
ludzkie życie w chwili zagrożenia.
To także spokój i opanowanie na
miejscu wypadku, czy pożaru.
Takie, pozornie bezduszne, wykony-
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wanie swoich obowiązków jest
niczym innym, jak rzadką umiejętnością i wyrazem najwyższego stopnia zawodowego wtajemniczenia.
Tak rozumiane rzemiosło strażackie
jest wynikiem doświadczenia oraz
przejścia przez kolejne etapy w formacji ochotniczych oddziałów
straży pożarnej. Wysoki stopień
wyszkolenia nie jest dziełem przypadku, ale żmudną i trudną drogą
codziennych treningów. Pot i ciężka
praca – to prawdziwa droga do sukcesu.
Któż z nas „przeciętnych zjadaczy chleba” podjąłby się wyprowadzenia człowieka z płonącego
budynku lub spokojnie, z ujarzmieniem stresu, udzieliłby pomocy ofia-

rom poważnej katastrofy drogowej?
Oczywiście, słyszymy czasem
o takich postawach, ale są one naprawdę rzadko spotykane. Częściej,
na widok tragedii przeciętni ludzie
wpadają w panikę lub, co gorsza,
zamieniają się w obojętnych gapiów
niezdolnych do udzielenia pomocy.
Na szczęście mamy dzielnych druhów, którzy nieustannie czuwają i są
w stałej gotowości operacyjnej. Na
nich można zawsze liczyć, szczególnie w momentach zagrożenia. Bezpieczeństwo jest podstawową
potrzebą człowieka, dlatego dobrze,
że w gminie Olsztynek istnieje sieć
świetnie działających oddziałów
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Zamiast słów niech przemówią

liczby. W roku 2013 (do 20 maja),
w całej naszej gminie, było 80 interwencji z tego: 53 – do pożarów, 25
– do wypadków, powalonych drzew,
zalanych piwnic, itp., 2 - alarmy
fałszywe
Oprócz posterunku OSP Olsztynek, który posiada 4 wozy bojowe,
działają jednostki OSP w Elgnówku, Mańkach, Pawłowie oraz
Waplewie (wszystkie po 1-nym
samochodzie).
W sumie należy do nich 80 druhów z całej gminy. Jako ciekawostkę można podać fakt, że do oddziałów Ochotniczych Straży Pożarnych
działających na terenie gminy Olsztynek należy 7 dziewcząt (są tzw.
druhnami honorowymi). To te wspaniałe dziewczyny i odważni chłopcy
stanowią o sile i profesjonalizmie
OSP z naszego terenu.
Mieszkańcy gminy są wdzięczni
za ofiarną służbę. Dobrze, że jesteście z nami.
Zygmunt Puszczewicz
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Badania archeologiczne
przy ul. Składowej
Po blisko 50 latach rozebrano
tzw. „leżący wieżowiec” przy ul.
Składowej. Barak ten powstał
w latach 60-tych ubiegłego wieku
jako tymczasowe zaplecze robotni-

ków odbudowujących olsztynecką
starówkę. Zamiarem władz naszej
gminy jest pozyskać teren pod zabudowę mieszkalno-usługową. Fragment tej części starego miasta nabrałby charakteru zwartej zabudowy
kamienicznej.

Znajduje się on jednak w ścisłej
strefie ochrony archeologicznej
i konserwatorskiej. Dlatego też
wymagane jest przeprowadzenie
badań archeologicznych. Badania te
posłużą jako materiał wyjściowy do
sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Procedura ta jest zgodna
z wymaganiami ustaw o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami.
Na prowadzenie badań archeologicznych gmina Olsztynek pozyskała
środki od Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Mamy nadzieję, że zamiary się
powiodą, przybędą nowe mieszkania
i miejsca pracy, a centrum Olsztynka nabierze cech starego miasta.
SGP

Msza św. za Ojczyznę
Z okazji Święta
Konstytucji 3. Maja
w Kościele pod wezwaniem Najświętszego
Serca Pana Jezusa
w Olsztynku została
odprawiona uroczysta
msza św. za Ojczyznę.
Mszę, z udziałem
władz miasta i pocztów
sztandarowych, odprawił Ksiądz Dziekan
Stanisław Pietkiewicz.
Delegacje kombatantów, Sybiraków oraz
władze miasta złożyły
wiązanki kwiatów pod

Olsztynecka Majówka aktywnie
1 maja zainaugurowaliśmy Olsztynecką Majówkę otwarciem sezonu turystyki aktywnej „Na Szlaku”.

Dużym zainteresowaniem cieszył się, jak zwykle, spływ kajakowy Marózką, szlakiem Jana Pawła
II. Nad bezpiecznym jego przebiegiem czuwał zastępca burmistrza
Krzysztof Wieczorek. Spływ zakończył się na polu namiotowym
w Swaderkach. Przesyłamy serdeczne podziękowania kierownictwu
WDW „Waplewo” w Marózie
i p. Krzysztofowi Kowalskiemu za
użyczenie i transport kajaków.
W samo południe z rynku miejskiego wystartowała liczna grupa

rowerzystów, która pokonała trasę
do Swaderek. Rajd miał charakter
rodzinny i uczestniczyło w nim
wielu rodziców ze swoimi pociechami, grupę prowadził burmistrz
Artur Wrochna.
Uczestnicy relaksowali się przy
ognisku, słuchając popisów wokalnych młodzieży.
Atrakcją był pokazowy mecz do
siatkówki plażowej w, którym wzięli udział burmistrz, radny oraz
właściciel pola namiotowego.
SGP

Film promujący Gminę Olsztynek

tablicami pamiątkowymi. Cieszy, że tak
licznie mieszkańcy,
a szczególnie dzieci i

młodzież, uczestniczyli
w upamiętnieniu tego
ważnego dla Polaków
święta.
SGP

Zachęcamy
do
oglądania naszego
nowego filmu promującego Gminę Olsztynek. Premiera filmu
miała miejsce na konferencji w ramach
Festiwalu Cittaslow
w Olsztynku. Film
spodobał się jej
uczestnikom. Jest on
dostępny na stronie: http://www.olsztynek.pl/strona-2875-film_promocyjny+film_promocyjny.html i cieszy się coraz większym powodzeniem.

Zwykły sport niezwykłych ludzi – Turniej SENI Cup
14-16 maja w WDW „Waplewo” w Marózie odbył się pierwszy
z trzech turniejów kwalifikacyjnych rozgrywanych w ramach
Międzynarodowej Ligi Piłki
Nożnej Osób Niepełnosprawnych
SENI Cup. Patronat nad całą Ligą
objęła Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki oraz Polski Związek
Piłki Nożnej, zaś eliminacje
w WDW Burmistrz Olsztynka Artur
Wrochna, który ufundował Puchar
Fair-Play.
Pierwszej pomocy wszystkich
chętnych uczyli profesjonalni ratownicy z Grupy Ratownictwa Medycz-

Strona 4

nego Terenowego Off Road Rescue
Team, a podczas wieczoru artystycznego pojawił się gość specjalny Iwona Pavlović.
Liga SENI Cup to międzynarodowy turniej organizowany od 2001
roku. Jest to wyjątkowe wydarzenie,
ponieważ biorą w nim udział niezwykli sportowcy. Na rozgrywki
przyjechały 22 drużyny z pięciu
województw. Zwycięskie drużyny
wezmą udział w finale rozgrywanym
w dniach 3-5 lipca w Toruniu, gdzie
swoją siedzibę mają organizatorzy
Ligi.
SGP
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Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku wystartowała
14 maja 2013 roku odbyła się I Inauguracyjna Sesja V kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku.
W sesji uczestniczyło 14 młodzieżowych radnych, Burmistrz Olsztynka Artur
Wrochna, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Olsztynku Jerzy Głowacz, Sekretarz
Olsztynka Beata Pieniak, Skarbnik Olsztynka Lucyna Łukaszewicz, radni Rady
Miejskiej w Olsztynku, dyrektorzy olsztyneckich instytucji i szkół. Podczas I sesji
młodzieżowi radni złożyli ślubowanie oraz
wybierali prezydium rady.
Przewodniczącym Młodzieżowej Rady

Miejskiej w Olsztynku został Maciej
Czepe, wiceprzewodniczącymi: Łukasz
Han i Paweł Pietrzak, a sekretarzem Aleksandra Dymarska.
Warto zwrócić uwagę, że w najbliższym
czasie młodzieżowi radni będą współorganizować dwa wydarzenia: Festiwal Sztuk
Ulicznych – Street Art, 1 czerwca br.
wspólnie z MDK Olsztynek oraz I Młodzieżowy Festiwal Filmowy „Moja Przestrzeń” również z MDK i Dyskusyjnym
Klubem Filmowym przy Zespole Szkół
w Olsztynku.
Aleksandra Dymarska

Radni Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Olsztynku!
W związku z wyborem na nową kadencję wyrażamy naszą radość, że aż
tylu kandydatów wyraziło gotowość uczestnictwa w działaniach młodzieżowej rady miejskiej, a tak wielu wyborców skorzystało ze swojego prawa
wyborczego. Z pewnością tak duży udział młodzieży i jej zaangażowanie
w życie społeczne to ważny akcent w procesie demokratyzacji naszej gminy
oraz źródło inspiracji dla rodzącego się społeczeństwa obywatelskiego.
Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w proces
wyborczy.
Gratulujemy młodzieżowym radnym, którzy zostali obdarzeni zaufaniem
przez swoich wyborców. Życzymy udanej wspólnej pracy i zaangażowania,
nie tylko na rzecz młodych mieszkańców naszej gminy.
Życzymy wspaniałych pomysłów, ale również wytrwałości i pomyślności
w ich realizacji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Olsztynku
Jerzy Głowacz

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

Zróbmy to razem!
Olsztynecka młodzieżowa
rada zgłosiła Olsztynek po raz
kolejny do konkursu Super
Samorząd w ramach akcji
Masz Głos Masz Wybór, organizowanej przez fundację im.
Stefana Batorego. W tegorocznej edycji jest do wyboru sześć
zadań: budżet osiedlowy,
dostępni samorządowcy, fundusz sołecki, inicjatywa lokalna,
wspólna przestrzeń, zróbmy to
razem. My skupimy się na zadaniu „Zróbmy to razem”, polegającym na aktywizowaniu mieszkańców i zaangażowaniu jak
największej liczby osób w działania dla dobra naszego miasta.
Zadanie to przede wszystkim
praca nad skuteczną współpracą.
Plan jest taki: rozpoznać pro-

blem, nawiązać współpracę
z zainteresowanymi środowiskami, zaangażować lokalną społeczność, a następnie rozwiązać
problem, przy udziale lokalnych
władz. Propozycje są różne.
W najbliższym czasie przedstawimy nasze propozycje.
Konkurs wystartował na
początku maja, kiedy to odbyło
się szkolenie w Warszawie,
w którym uczestniczyli przedstawiciele młodzieżowej rady.
Była to okazja do poznania
pozostałych uczestników oraz
wymiany dobrych praktyk
i doświadczeń. Jesteśmy zmotywowani by dokonać czegoś
wspólnie, dlatego zapraszamy
do współpracy.
Maciej Czepe

Wizyta gości z Niemiec
24 maja nasze miasto odwiedzili przedstawicieli Venne, miejscowości w powiecie Osnabrück. Delegacji przewodzili - Edeltraut Altemöller-Menke, burmistrz Venne i Frank Imbusch, radny powiatowy. Gości z Niemiec przyjął Artur Wrochna, burmistrz Olsztynka.
Venne w roku 2012
obchodziła jubileusz
925-lecia założenia.
Nazwa pochodzi od
„veni”, czyli od bagien,
które znajdują się na jej
terenie. Władze miasta
oraz przedstawiciele
organizacji społecznych postanowili nawiązać współpracę
z Olsztynkiem, ponieważ większość miejscowości z powiatu
Osnabrück ma już
nawiązane kontakty z
gminami powiatu olsztyńskiego. Istnieje również wieloletnia ścisła
współpraca pomiędzy
powiatem olsztyńskim
i powiatem Osnabrück.

Goście odwiedzili
również olsztyneckie
boiska „Orlik”. Zwiedzili także zamek
i skansen. Nie obyło
się również bez degustacji słynnych olsztyneckich jagodzianek.
Z Olsztynka wyjeżdżali oczarowani
i pozytywnie zaskoczeni wyglądem naszego
miasta. Wyrazili gotowość nawiązania
bliższej współpracy,
szczególnie w zakresie
wymiany dzieci i młodzieży, sportowej, kulturalnej, a nawet praktyk dla uczniów szkół
zawodowych.
SGP
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Festiwal Sieci Miast Dobrego Życia w Olsztynku
18 maja odbył się Festiwal Sieci Miast Dobrego Życia Cittaslow. Impreza organizowana była już po raz
czwarty na Warmii i Mazurach. Tegorocznym gospodarzem tego wydarzenia był Olsztynek.
Imprezę, dzień wcześniej,
poprzedziło Krajowe Zebranie Członków Polskiej Sieci
Miast Cittaslow, które dokonało wyboru Krajowego
Komitetu Koordynującego.
W skład Komitetu wszedł
burmistrz Artur Wrochna.
Wybrano również Koordynatora Krajowego, którym
ponownie został burmistrz
Lidzbarka Warmińskiego
Artur Wajs.
W sobotę już od rana
olsztynecki rynek zastawiony był stoiskami. Obok
miast zrzeszonych w Cittaslow prezentowali się również rzemieślnicy oraz
wytwórcy żywności naturalnej i tradycyjnej zrzeszeni
w sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”.
Mieszkańcom spodobało
się barwne stoisko promocyjne urzędu miejskiego,
gdzie na dzieci czekały
atrakcyjne nagrody w konkursie wiedzy o Olsztynku,
ale również Muzeum
Budownictwa Ludowego,
Huty Szkła Artystycznego
(wykonawcy szklanych ślimaków wręczanych przybyłym delegacjom) i Gospodarstwa Rybackiego Swaderki. Pomysłowi okazali się
przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin w Olsztynku, rozdający słodkości w kształcie
ślimaka.
Dużym wydarzeniem
medialnym była realizacja
programu TVP Olsztyn na
żywo. Relację przekazywało
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też Polskie Radio Olsztyn, a
stoisko miał również „Nasz
Olsztyniak”. Prawdziwymi
gwiazdami telewizyjnymi
okazali się „M. Bębniarze”,
kapela ludowa „Śparogi”,
znakomicie wypadły też
pokazy kulinarne przygotowane przez „Restaurację
z
Zielonym
Piecem”
i „Karczmę w Skansenie”.
Część artystyczną na scenie festiwalowej rozpoczęły
polonezem dzieci z Przedszkola Miejskiego w Olsztynku. Następnie prezentowały się zespoły i wokaliści
z miast sieci Cittaslow oraz
z Obwodu Kaliningradzkiego. Młodzi Rosjanie, wspólnie ze Szkołą Podstawową
w Elgnówku, przygotowali
stoisko informatyczne i roboty z klocków lego.
Odbywały się również
liczne konkursy z nagrodami. Największy aplauz
wzbudził I Olsztynecki Konkurs Jedzenia Jagodzianek.
Rekord - 7 pysznych bułek
w ciągu 4 minut. Oczywiście
nagrody ufundowała Cukiernia „Jagodzianka”. Konkurs
ten prawdopodobnie będzie
kontynuowany w czasie Dni
Olsztynka. Ponieważ w logo
Cittaslow występuje ślimak,
wielkim powodzeniem cieszył się konkurs na najwolniejszą jazdę na rowerze.
W zdumienie wszystkich
wprawiły dwa przepiękne
ślimaki wykonane – w
ramach konkursu na „Ekologicznego ślimaka” – przez
dzieci, rodziców i nauczycieli naszego przedszkola.
Przeżyciem dla licznych

mieszkańców i gości było
wspólne zdjęcie wykonane
z wieży ratusza. Wisienką na
torcie był wieczorny występ
zespołu „Zbigi Band”.
Na terenie zamku można
było spróbować dań regionalnych przygotowanych
przez olsztyneckie restauracje: „Z Zielonym Piecem”,
„Jagiełek” i „Karczmę
w Skansenie”. Zaplecze
kuchenne oraz pomoc
zapewnili uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im.
K.C. Mrongowiusza.
Równolegle w Salonie
Wystawowym Muzeum
Budownictwa Ludowego
odbywała się doroczna konferencja pt. „Cittaslow –
nowe trendy rozwoju małych
miasteczek w Europie oraz
na świecie”. Licznie zgromadzonych gości powitał
burmistrz Artur Wrochna
a w miły nastrój swoim
występem wprowadził Olsztynecki Chór Kameralny
prowadzony przez Marię
Gronkiewicz. W konferencji
uczestniczyli przedstawiciele
najwyższych władz Międzynarodowego Stowarzyszenia
Cittaslow z sekretarzem
generalnym Pier Giorgio
Oliveti’m (Włochy) i wiceprzewodniczącą Andreą
Mearns (Wielka Brytania) na
czele Swoje wystąpienie
pt. „Cittaslow a terytorialny
wymiar strategii europejskich na lata 2014-2020”
zaprezentował również członek Międzynarodowego
Komitetu Naukowego Cittaslow, prof. dr hab. Krzysztof
Skalski z Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

W trakcie konferencji
sekretarz Pier Giorgio Oliveti wraz wicemarszałkiem
Jarosławem Słomą przekazali burmistrzowi Lubawy certyfikat potwierdzający przynależność do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow.

pejskiej Nocy Muzeów.
Koordynatorem całego
przedsięwzięcia był Departament Polityki Jakości
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa WarmińskoMazurskiego, kierowany
przez Igora Marka Hutnikiewicza.

Słowa uznania należą się
głównemu organizatorowi
festiwalu - Miejskiemu
Domowi Kultury w Olsztynku. Dyrektor Katarzyna
Waluk wraz z gronem pracowników i licznymi wolontariuszami, w tym z niezawodnym Bractwem Rycerskim Konwentem św. Piotra,
w sposób perfekcyjny poradziła sobie z przygotowaniem imprezy na najwyższym poziomie. Wszystkim spodobał się zwłaszcza
pomysł, ażeby Festiwal miał
swoją maskotkę. Pomarańczowego ślimaka pokochały
nie tylko dzieci!
Silnych wrażeń dostarczyło nocne zwiedzanie
Skansenu i „Nocne we wsi
straszenie” w ramach Euro-

Przy okazji Festiwalu
Olsztynek odwiedzili również dziennikarze flamandzcy oraz delegacja chorwacka, reprezentująca region
Żupania Splicko-Dalmatyńska.
Olsztynek, jako gospodarz Festiwalu, znakomicie
wykorzystał okazję do
zaprezentowania własnych
dokonań i walorów.
Festiwal Cittaslow organizowany był w ramach projektu „Cittaslow – sieć miast
Warmii Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość
życia” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
SGP
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FESTIWAL CITTASLOW W OBIEKTYWIE

fot. Janusz Dęga
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COŚ Z HISTORII

Eugeniusz Skibiński
Kazimierz Skibiński (ojciec Eugeniusza) urodzony w 1898 roku w zaborze pruskim, wcielony do wojska
pruskiego musiał walczyć na froncie zachodnim, m.in. pod Verdun. Po zakończeniu wojny wrócił do Polski
i ochotniczo zgłosił się do polskiej armii.
Później mieszkał w Inowrocławiu. Ożenił się
z Praksedą, dziewczyną
z Pomorza. Na świat przyszły dzieci, ale warunki życia
w Polsce były bardzo
ciężkie. Kazimierz postanowił wyjechać do Lotaryngii
w poszukiwaniu lepszej
pracy. Znalazł pracę w kopalni rudy żelaza w Thil, niedaleko dużego miasta Metz
we wschodniej Francji (po
wojnie Francja odzyskała
Alzację i Lotaryngię).
W 1927 roku do Kazimierza
dołączyła żona z dwójką
dzieci. W 1928 roku urodził
się Eugeniusz. Uczył się
w szkole francuskiej w języku francuskim, w domu zaś
mówiono po polsku i po
francusku. Ukończył szkołę
powszechną, a później szkołę zawodową górniczą.
W kopalni pracował tylko
w okresie szkolnym, na praktyce.
W 1940 roku wojska
hitlerowskie uderzyły na
Francję. Rodzinę Skibińskich, podobnie jak wiele
innych rodzin górniczych,
ewakuowano na południe, do
Akwitanii. Byli traktowani
jak cudzoziemcy, czyli
gorzej niż obywatele francuscy. Zamieszkali w Carmaux, gdzie Kazimierz pracował w kopalni węgla
kamiennego. Klęskę Francji
przyjęli z rozpaczą. Akwitania znalazła się na terenie
Wolnej Francji ze stolicą w
Vichy. Skibińscy, podobnie

jak dziesiątki tysięcy innych
Polaków, zaangażowali się
w działalności ruchu oporu
w tzw. resistance. Francuski
ruch oporu z każdym rokiem
wzrastał w siłę i latem 1944
roku, po lądowaniu aliantów
w Normandii, wyzwolił całą
południową Francję spod
okupacji hitlerowskiej.
Po zakończeniu II
wojny światowej polskie władze komunistyczne czyniły usilne
starania żeby ściągnąć polskich emigrantów z Francji do
kraju. Specjalni agenci
przyjeżdżali do Carmaux z konsulatu w Tuluzie i namawiali Polaków,
głównie górników, do wyjazdu do Polski. Obiecywali
różne wspaniałe przywileje,
ale przede wszystkim grali
na patriotycznych uczuciach.
Specjalni kurierzy związani
z polskim rządem emigracyjnym ostrzegali przed wyjazdem do komunistycznej Polski, niestety, wielu dało się
namówić i wyjechało. Kazimierz Skibiński też podjął
taką decyzję. Śmierć żony,
kiepskie samopoczucie
w ciągle obcej Francji oraz
patriotyczne nastawienie
zadecydowały o powrocie.
W 1947 roku cała piątka
(ojciec i czwórka dzieci)
z podręcznym bagażem przekroczyła granicę Polski i trafiła do Wałbrzycha. Dopiero
po wielu latach dowiedzieli
się, że komunistyczni agenci

dostawali specjalną premię
za każdego zwerbowanego
polskiego emigranta.
Życie w Polsce okazało
się bardzo ciężkie. Ojciec
pracował w kopalni węgla

Pamiątkowy medal ku czci
byłych jeńców obozów
Stalag IA i IB

kamiennego w Wałbrzychu.
Dzieci dorastały i same
urządzały swoje życie. Najmłodszy z braci pracował
w kopalni, starszy Zdzisław
służył w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i postanowił uciekać na
Zachód. Został złapany na
granicy i oskarżony o dezercję i nielegalną próbę przekroczenia granicy. Groziła
mu nawet kara śmierci, jakimś cudem dostał tylko pięć
lat więzienia. Eugeniusz nie
chciał pracować w kopalni
i wybrał karierę wojskową.
W 1949 roku dostał się do
szkoły oficerskiej w Elblągu

Eugeniusz Skibiński (pierwszy z prawej) podczas powitania kombatantów francuskich
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(im. Rodziny Nalazków), do
piechoty zmechanizowanej.
Po skończeniu szkoły i zdobyciu szlifów oficerskich od
1953 roku służył w 66 pułku
piechoty zmechanizowanej
w Olsztynie przy ulicy Artyleryjskiej. Pełnił funkcję
dowódcy plutonu, później
został dowódcą kompanii.
Z dwóch powodów miał
poważne problemy
z Wojskową Służbą
Informacyjną - był
kilkakrotnie przesłuchiwany i musiał tłumaczyć dlaczego jego
rodzina
powróciła
z Francji do Polski oraz,
że nie jest spokrewniony
z generałem Franciszkiem
Skibińskim, który siedział
w komunistycznym więzieniu (1951 – 1956) na podstawie fałszywych oczywiście
oskarżeń. Eugeniusz potrafił
w sposób przekonywający
wytłumaczyć się z postawionych zarzutów i na pewien
czas zostawiono go w spokoju. W 1954 orku poślubił
Stanisławę z domu Imielską,
która też urodziła się we
Francji i po wojnie przybyła
z rodziną do Polski. Początkowo mieszkali u teściów
w ładnej kamienicy poniemieckiej (Villa Palas),
później otrzymali małe
mieszkanie przy ulicy Limanowskiego. Władze komunistyczne nie miały jednak
zaufania do oficera Skibińskiego i w 1955 roku zwolniono go ze służby wojskowej, w ramach częściowej
redukcji sił zbrojnych. W tej
sytuacji musiał podjąć pracę
cywilną, przez wiele lat pracował w PKP i w wieku 65
lat przeszedł na emeryturę.
W naszym regionie
zamieszkało więcej takich
reemigrantów z Francji.
Eugeniusz z wieloma z nich
utrzymywał kontakty, które
zaowocowały utworzeniem
Centrum Współpracy Polsko-Francuskiej z siedzibą
w Olsztynie. Znacznie wcześniej zaczęła się jego
współpraca ze środowiskami
kombatanckimi we Francji

autor Bogumił Kuźniewski

i Belgii. Początki sięgają
roku 1965. Do Olsztyna
przyjechały z Francji cztery
autokary wypełnione kombatantami i ich rodzinami. Byli
to głównie dawni żołnierze
i jeńcy wojenni z obozów
Stalag IA i Stalag IB. Brakowało tłumaczy i z konieczności zaangażowano Skibińskiego i członków jego
rodziny znających język
francuski. Goście z Francji
chcieli zobaczyć miejsca
związane z okresem ich niewoli wojennej. Odwiedzili
teren byłego obozu Stalag IB
w Królikowie. Eugeniusz
Skibiński nawiązał wtedy
pierwsze kontakty, które
zaowocowały wieloletnią
współpracą. Stał się ambasadorem francuskich i belgijskich organizacji kombatanckich w naszym regionie. Prowadził korespondencję,
otrzymywał zdjęcia, prasę
oraz publikacje książkowe
dotyczące problematyki obozowej. Wielokrotnie odwiedzał swoich znajomych we
Francji. Współuczestniczył
w organizowaniu specjalnej konferencji w 1983 r.
w Olsztynku, poświęconej
obozowi Stalag IB, pomagał
w przygotowaniu specjalnej
wystawy i wzbogacił jej
zbiory o eksponaty i materiały przywiezione z Francji.
Posiada duży zbiór prasy
(głównie gazet „Więź”),
książek i zdjęć obrazujących
pobyt jeńców francuskich
w obozach jenieckich.
Przez wiele lat był przewodnikiem po Warmii
i Mazurach. O obozie jenieckim Stalag IB dowiedział się
niedługo po przyjeździe do
Olsztyna. Znając dobrze
język francuski często oprowadzał wycieczki kombatantów z Francji i Belgii. Jeszcze do początków lat 90-tych
ubiegłego wieku masowo
przyjeżdżali autokarami
i pociągami byli jeńcy ze stalagu IB oraz ich rodziny.
Wysiadali na dworcu kolejowym w Olsztynku i stamtąd
szli pieszo do Królikowa na
miejsce, gdzie w czasie
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wojny stały baraki. Chcieli przejść
tę samą drogę, którą pokonywali
jako młodzi ludzie w 1940 roku.
Niestety, po dawnym wielki obozie
pozostało niewiele śladów. W ziemi
udawało się czasami odnaleźć blaszki nieśmiertelników oraz guziki. Na
pamiątkę brali też kawałki drutu
kolczastego.
Z upływem lat ubywało kombatantów – byłych jeńców wojennych,
odchodzili na zasłużony wieczny
odpoczynek. Przyjeżdżało ich coraz
mniej, a ostatnio czasami tylko pojawiają się dzieci lub wnukowie szukając wojennych śladów swoich
ojców lub dziadków. Eugeniusz Skibiński pomagał przyjeżdżającym
Francuzom i Belgom, utrzymywał
kontakty, gromadził pamiątki zwią-

zane ze Stalagiem i wspierał wszelkie inicjatywy mające na celu godne
upamiętnienie tego miejsca. Chętnie
udostępnił swoje zbiory w postaci
zdjęć, rysunków oraz wspomnień
byłych jeńców. Wszystkie te materiały bardzo wzbogaciły publikację
książkową pt.”Obóz wojenny Stalag
IB Hohenstein”, która niebawem
ukaże się na półkach księgarskich.
Jego największym marzeniem jest
wyeksponowanie wystawy o Stalagu IB w muzeum miejskim w Olsztynku, stworzenie archiwum o obozie oraz budowa pomnika na miejscu dawnego niemieckiego Stalagu
IB. Jest duża szansa na to, żeby te
marzenia pana Eugeniusza Skibińskiego zostały w niedługim czasie
zrealizowane.

Stanisława i Eugeniusz Skibińscy w swoim mieszkaniu w Olsztynie

Jak rozpętać III bitwę pod Tannenbergiem?
W ostatnim dniu kwietnia
i pierwszym maja 2013 roku fani
piłki nożnej doznali ekstremalnych
przeżyć. Lubiący piłkę hiszpańską
mogli dostać zapaści, a preferujący
piłkę niemiecką przeżyć niespotykaną euforię. My, tzn. Polacy, też
mieliśmy swoje 5 minut, bo to
4 gole strzelone w jednym meczu
przez Roberta Lewandowskiego
Hiszpanom dały „Borusii” Dortmund awans do finału Ligi
Mistrzów na Wembley.
Ciesząc się z sukcesów naszej trójki, tj. Lewandowskiego, Błaszczykowskigo i Piszczka grających
w „Borussii” Dortmund, pomyślałam
tak: Wyobraźmy sobie Drodzy Czytelnicy, że zapraszamy naszą TRÓJKĘ z Borussii do Olsztynka np. na
obchody 100 rocznicy bitwy pod
Tannenbergiem, o które to obchody
zabiegają niektórzy mieszkańcy Olsztynka, aby rozegrali pokojowy mecz
np. kilkuminutowy z naszą „Olimpią”. Wierzę w naszych chłopaków,
bo przecież ktokolwiek by wygrał, to

byłby to nasz sukces. A jaka promocja dla Olsztynka! A jaka promocja
dla Klubu Sportowego „Olimpia”!
Klub „Olimpia” Olsztynek mógłby
pochwalić się, że spotkał się
z „Borussią” Dortmund i jak mówił
legendarny trener Kazimierz Górski,
że wygrał, przegrał lub zremisował
(niepotrzebne skreślić). I tak pokojowo mogłaby zakończyć się III bitwa
pod Tannenbergiem.
Oczywiście, zdaję sobie sprawę,
że Olsztynka nie jest stać na sfinansowanie takiego pokojowego meczu, bo
tego formatu gwiazdy jak Robert
Lewandowski, Jakub Błaszczykowski
i Łukasz Piszczek warte są olbrzymich pieniędzy.
Mam więc inną propozycję, może
by zaprosić drużyny piłkarskie
z gmin partnerskich?
Dla przypomnienia podaję, że
Olsztynek
podpisał
umowy
o współpracy z gminami z następujących krajów: Francja (1994),
Niemcy (1996), Rosja (1988), Szwecja (1999), Litwa (2002), Węgry

(2004), Słowacja (2005), a także
nawiązywał nieformalne kontakty
z Albanią, Gruzją, Rumunią i Ukrainą. Jest w czym wybierać, jeśli chodzi o spotkania piłkarskie.
Może na sfinansowanie takiej rozrywki znajdą się sponsorzy. BYŁOBY PO EUROPEJSKU.
A tak w ogóle, jeżeli chcemy żyć
w pokoju w NASZEJ EUROPIE, to
miejmy w pamięci:
- Bitwę pod Grunwaldem jako
I bitwę pod Tannenbergiem (Stębark)
- 1410 rok,
- II bitwę pod Tannenbergiem,
politycznie zlokalizowaną pod Olsztynkiem ( bo pod Stębarkiem czyli
Tannenbergiem nawet nie było najmniejszej potyczki) – 1914 rok,
- i III bitwę ( o ile do niej dojdzie)
pod Tannenbergiem, czyli w Olsztynku na historycznym boisku, jako
Europejski Mecz Pokoju.
Tak sobie wyobrażam III bitwę
tannenberską dla pokoju i współpracy.
Warto w tym miejscu przypo-

Wyjątkowe spotkanie w bibliotece
7 maja br. Miejska Biblioteka
Publiczna w Olsztynku gościła
wyjątkową osobę - Beatę Ostrowicką, znaną polską pisarkę.
Jest ona autorką wielu książek dla
dzieci i młodzieży. Jej pierwsza
wydana książka to "Niezwykłe wakacje". Otrzymała za nią nominację
w kategorii autorskiej do Nagrody
Wydawniczo - Księgarskiej - Ikar '95
oraz wyróżnienie Polskiej Sekcji
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Przyjaciół Książki dla Młodych,
IBBY. Pisarka jest laureatką wielu
innych nagród, a jej książki znalazły
się na Liście Honorowej im. H. Ch.
Andersena.
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W spotkaniu uczestniczyły uczennice Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Dziewczęta

poznały tajniki pisarstwa, zadawały
wiele pytań na temat powstawania
książek oraz mówiły o swoich

mnieć, że wschodnioeuropejski front
I wojny światowej na ziemiach polskich przebiegał przez 8 obecnych
województw: od warmińsko – mazurskiego poprzez podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie do małopolskiego. Wszystkie miejsca walk na froncie wschodnim I wojny światowej są
świadectwem historycznym wydarzeń, które przyniosły Polsce niepodległość w 1918 roku.
Inną ważną sprawą jest to, że rok
2014 w Olsztynku będzie obfitował w
wiele znaczących rocznic, a będą to:
- 100 rocznica wybuchu I wojny
światowej przynoszącej Polsce niepodległość,
- 100 rocznica bitwy pod Tannenbergiem,
- 260 rocznica urodzin Emila von
Behringa, noblisty,
- 250 rocznica urodzin Krzysztofa
Celestyna Mrongowiusza, zasłużonego działacza dla polskości Warmii
i Mazur.
Stanisława Ziątek

doświadczeniach z pisaniem. Pani
Ostrowicka opowiadała o bohaterach
swoich książek, jak powstają literackie postaci, które z nich są jej najbardziej bliskie. Nie omieszkała nawiązać do spraw trudnych, z którymi
w życiu muszą zmierzyć się bohaterowie powieści, jak też czytelnicy.
Dziewczęta otrzymały pamiątkowe autografy i ustawiły się do grupowego zdjęcia z pisarką. Można było
kupić książki pani Ostrowickiej:
„Misia rządzi” oraz „Zaledwie kilka
dni”.
Spotkanie, według uczestniczek,
było bardzo interesujące i pouczające.
Dziewczęta już nie mogą się doczekać kolejnych, tak wyjątkowych spotkań.
Ada Borkowska
Gim. im. Noblistów Polskich w Olsztynku
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Pięciolecie Stowarzyszenia ALPS Wadowice
24-25 maja w Wadowicach odbyły się obchody z okazji piątej rocznicy działalności Amatorskiej Ligi Piłki
Siatkowej – ALPS.
Imprezę zaszczycił swoja
obecnością poseł na Sejm RP
Paweł Papke.
Do Amatorskiej Ligi Piłki
Siatkowej od października
2012 roku należy również
Gmina Olsztynek. Naszą
gminę reprezentowali: Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych Rady Miejskiej
w Olsztynku Andrzej Wojda,
trenerzy Andrzej Duda i Jacek
Kamieniecki oraz Karol Kijkowski koordynator ALPS
w Olsztynku.
Reprezentacja Gimnazjum
im. Noblistów Polskich
w Olsztynku w składzie: Julita
Kalinowska, Monika Łapińska, Aleksandra Lewandow-

ska, Izabela Jaworska, Monika
Sałacka, Zuzanna Pieczara,
Emilia Wierzbicka, Paulina
Kędzierska, Julia Jaworska
i Karolina Ososińska, trenowana przez Andrzeja Dudę
i Jacka Kamienieckiego wzięła
udział w Turnieju o Puchar
Pawła Papke, który odbywał
się w ramach IV Wadowickich
Dni Siatkówki.
W imprezie wzięło udział
250 uczestników, drużyny
dziewcząt i chłopców ze szkół
podstawowych i gimnazjów.
Dla naszych zawodniczek
była to wspaniała okazja do
sprawdzenia własnych umiejętności w rywalizacji z drużynami z powiatu wadowickie-

go. Wszyscy uczestnicy zawodów mieli
też okazję porozmawiać z byłymi reprezentantami Polski - Pawłem Papke
i Marcinem Prusem oraz otrzymać od
nich pamiątkowe autografy.

Grupa z Olsztynka zwiedziła rodzinne miasto Bł. Jana Pawła II, nie zabrakło również wadowickich kremówek.
Karol Kijkowski

Członkostwo w Cittaslow to zobowiązanie
Festiwal Cittaslow w Olsztynku to zaszczyt dla jego mieszkańców, to rozbłyśnięcie nowej,
małej gwiazdki w konstelacji
wielkiej plejady gwiazd. Członkostwo Olsztynka w Cittaslow to
jakby awans do szacownego
grona brytyjskiego klubu dżentelmenów. Być wśród takiej elity
to zobowiązanie nie tylko od
święta, to zobowiązanie także na
co dzień.
Olsztynek będzie zapraszany,
będziemy się prezentować, promować i brylować na salonach. Czekają nas jednak rewizyty członków
tego ekskluzywnego klubu i nie
tylko, dlatego też wizerunek naszego miasta musi być odświętny na
co dzień., wszystkie zaniedbania
wykluczą nas z tego szacownego
grona, skazani będziemy na śmierć
towarzyską. Do festiwalu Cittaslow
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mieszkańcy Olsztynka, Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury i inne
instytucje przygotowały się z wielką starannością, co zasługuje na
uznanie. Nie zawiodła też, niestety,
opieszałość (jak zwykle) Zakładu
Gospodarki Komunalnej. Wizerunek miasta został oszpecony oznakowanymi zapadniętymi kratkami
ściekowymi (zob. zdj.), kratki te
od zeszłego roku po zimie czekają
na naprawę. To praca zaledwie na
2-3 godziny dla dwóch pracowników. Takich zrujnowanych kratek
ściekowych jest więcej, a Zakład
Gospodarki Komunalnej być może
nie ma więcej znaków ostrzegawczych, by oznakować wszystkie
potrzebujące naprawy. Można
przypuszczać, że zakład nie ma
szczerych chęci, aby je naprawić,
lub nie ma na to czasu. Mieszkańcy
mówią, że miasta nie powinno być
stać na tego typu
zaniedbania, żalą się
również na usytuowanie przy ruchliwych ulicach kontenerów na szkło, plastik i makulaturę, co
powoduje w tych
miejscach niekontrolowane składowanie
wielkogabarytowych
elementów. Kontenery w centrum miasta
nie mają waloru
dekoracyjnego.
Gdzie są kontenery

powinni wszyscy wiedzieć, a niekoniecznie wszyscy je widzieć,
można przecież je usytuować
w zaułkach.
Olsztynecka straż miejska innowacyjnie ustawiła w kilku miejscach miasta pojemniki na psie
kupki, jednocześnie zapewniając
w tym samym miejscu właścicielom torebki z łopatką na ich zbieranie (zob. zdj.). Jak zapewnia
komendant, Mirosław Szostek,
w torebki można także bezpłatnie
zaopatrzyć się w siedzibie SM.
Informację tę należy traktować
jako apel o czystość trawników
i chodników w mieście, po których
przecież biegają nasze dzieci i chodzą dorośli mieszkańcy, narażając
się często na ubrudzenie. Właściciele, wyprowadzając na spacer

swoje pieski, muszą się liczyć
z tym, że niesubordynacja w zachowaniu czystości będzie skutkowała
wypisaniem mandatu, a czuwać
nad skutecznością dbania o czystość naszego miasta będzie rozbudowany miejski monitoring. Jednym słowem, każdy kto nie sprzątnie po swoim pupilu może spodziewać się, że nie pozostanie bezkarny. Jest nadzieja, granicząca z pewnością, że wizerunek naszego miasta zdecydowanie się zmieni za
sprawą dobrej woli niezaśmiecania
i niedewastowania, to nie wymaga
nakładów finansowych, a odwdzięcza się satysfakcją życia w mieście
o wizerunku którego słychać
zewsząd same pochlebne opinie.
Kazimierz Czester
ALBO 5 (204) Maj 2013 r.

Goście z Kaliningradu w Olsztynku
W ramach współpracy transgranicznej LITWA- ROSJA – POLSKA Olsztynek odwiedziła delegacja mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego.
Byli to przedstawiciele agrobiznesu, oraz pracownicy naukowi
Kaliningradzkiego Instytutu Doskonalenia Kadr Agrobiznesu i Rosyjskiego Uniwersytetu Rolnictwa im.
Immanuela Kanta. Kaliningradzcy
goście do Olsztynka przyjechali
z rekomendacji i w towarzystwie
przedstawicieli Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie - pani Marii Suszko i pana Stanisława Bawoła. Delegacja została przyjęta przez Burmistrza Olsztynka Artura Wrochnę,
który przedstawił gościom zarówno
walory Olsztynka jak i urocze zakątki naszej gminy. O tym jak interesująca była relacja pana burmistrza
najdobitniej świadczy fakt, że kaliningradzcy goście skrzętnie notowali każde słowo. Delegaci zadawali
burmistrzowi pytania, na które, ku
ich zaskoczeniu, odpowiadał w ich
ojczystym języku. Na niektóre z pytań, również po rosyjsku, odpowiadał uczestniczący w spotkaniu pan
Mirosław Obrębski. Oficjalne spotkanie zakończyło się wspólnym,
pamiątkowym zdjęciem przed olsztyneckim ratuszem (zob. zdj.).

Z własnej i nieprzymuszonej woli
serdecznie przyjęła gości cukiernia
„Jagodzianka” państwa Witowicz,
zastawionym stołem, pełnym swoich
szlagierowych wyrobów cukierniczego kunsztu. Gest ten na długo
pozostanie w pamięci gości, na okoliczność niepowtarzalnego waloru
smakowego degustowanych ciast.
Była to wspaniała, słodka promocja

naszego miasta. Po słodkiej uczcie
goście udali się do ogrodnictwa pana
Daniela Haratyma, którego ekologiczna uprawa warzyw bardzo interesuje kaliningradzkich gości. Należy nadmienić, że ogrodnictwo to
było już wcześniej wielokrotnie
odwiedzane przez kaliningradzkie
grupy, zawsze budząc ogromne zainteresowanie. Może to dziwić, bo -

jak mówili goście - są oni kuszeni
zachodnimi technologiami, o ich
rynek zbytu zabiega cały świat,
a mimo to interesuje ich, chociaż
pracochłonna, ale ekologiczna, naturalna uprawa warzyw, mają bowiem
świadomość jakości i korzyści zdrowotnych takiej uprawy. Delegacja
odwiedziła również gospodarstwo
ogrodnicze p. Piotra Żółtowskiego
z Mierek oraz Gospodarstwo Rybackie Swaderki. Goście reprezentowali
wysoką kulturę osobistą, byli wymagającymi interlokutorami, co zobowiązywało rozmówców do szczerych i merytorycznych informacji.
Widać, że Warmińsko- Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie zdobył nie tylko uznanie, ale i zaufanie kaliningradzkich
gości, skoro już pięć razy odwiedzili
nasz region. Można stwierdzić, że
ośrodek nie tylko udziela dobrych
rad rolnikom i ogrodnikom naszego
regionu, ale również instytucjom
dydaktyczno- naukowym z zagranicy, w tym z Obwodu Kaliningradzkiego. Tylko się cieszyć, że rolnictwo, sadownictwo, ogrodnictwo
i inne pochodne kierunki pod egidą
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
osiągnęły poziom, który zasługuje na
uznanie nie tylko w kraju, ale także
poza jego granicami.
Kazimierz Czester

SPRAGNIONY WIEDZY DOłąCZ DO NAS.
Z KACZMARSKIM MOŻESZ WIęCEJ!
Jesteśmy szkołą o ponad 55 – letniej tradycji, która łączy w sobie doświadczenia wielu pokoleń z nowoczesną technologią i dydaktyką. Nasi nauczyciele znakomicie przygotowują do egzaminów maturalnych, dzięki czemu absolwenci mogą
wybierać najlepsze kierunki uniwersyteckie.
U nas znajdziesz
 pracownie komputerowe
z PC i Macintosh
 bibliotekę – centrum
multimedialne
 pracownie wyposażone
w projektory i tablicę
multimedialne

Działalność intelektualna
 bezpłatne konsultacje dla
uczniów
 konkursy przedmiotowe
 projekty Starostwa
Powiatowego w Olsztynie
 wycieczki edukacyjne
 współpraca z uczelniami
wyższymi

Działalność kulturalna
 Festiwal Piosenki i Poezji
im. Jacka Kaczmarskiego
 Wyjścia do kin, teatrów, galerii
ALBO 5 (204) Maj 2013 r.

Działalność społeczna
 Wolontariat
 Udział w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy
 Akcja Krwiodawstwa
 Samorząd Uczniowski
 Młodzieżowa Rada Miasta

Działalność sportowa
 udział w zawodach pływackich
 udział w turniejach siatkówki
i piłki nożnej
 wyjścia na lodowisko,
wycieczki, rajdy rowerowe
Dla nas każdy uczeń jest
ważny i wyjątkowy.
U nas możesz rozwijać swoje
zainteresowania i pasje.
Może i Ty znajdziesz tutaj
swoje miejsce. Dołącz do nas!

Zrób krok – przyjdź do Kaczmarskiego!
Atuty szkoły
szkoła dla ucznia - a nie moloch edukacyjny
uczymy rano dając czas na popołudniowe hobby
życzliwa i twórcza atmosfera
dyplomowani nauczyciele, egzaminatorzy OKE
bezpieczeństwo
Oferta edukacyjna na rok 2013/2014
Zgodnie z nową podstawą programową, uczniowie po pierwszym
semestrze pierwszej klasy będą wybierać rozszerzenia, które będą realizowane w drugiej i trzeciej klasie.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Jacka Kaczmarskiego
w Olsztynku
ul. Klikowicza 4
Tel/fax 895192-622
www.liceum-olsztynek.pl
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SKANSEN PEŁEN ŻYCIA
fot. D. Chodkowski

STRASZENIE W SKANSENIE
Noc Muzeów sięga 1997 r., kiedy to po raz pierwszy
została zorganizowana w Berlinie. Od tamtego czasu zyskała wielką popularność i dziś przygotowywana jest w wielu
miastach Europy.
W Muzeum w Olsztynku po raz pierwszy Noc Muzeów
zorganizowano w ubiegłym roku. Tegoroczna edycja
imprezy pt.: „Nocne we wsi straszenie” nawiązywała do
przesądów, w które wierzono w XIX wiecznej wsi. Prosty
lud musiał sobie radzić ze zrozumieniem zjawisk przyrody,
czy przeróżnych zdarzeń w ludzkim życiu. Kultywowanie
zwyczajów przodków, niski poziom oświaty, były przyczynami powstawania przesądów przekazywanych z ust do ust.
W noc 18 maja wszelkiego rodzaju demony i siły nieczyste
pojawiły się w muzealnej wsi.
„Nocne wsi straszenie” zostało przygotowane z myślą
o miłośnikach grozy i mroku. Była to również jedyna okazja w roku do odwiedzenia Skansenu w Olsztynku nocą
(w towarzystwie duchów, diabłów, wampirów oraz wiedźmy!).

INNE SPOJRZENIE …
Zdarza się, że milczę na jakiś
temat. Cóż w tym złego, przecież
milczenie jest złotem. Ale przychodzi czasami ochota skorzystania
z wolności myśli i słowa. Każdy ma
przecież prawo widzieć i oceniać
fakty historyczne szukając zwolenników swojej prawdy.
Oto moje pierwsze spojrzenie po
zapoznaniu się z treścią artykułu
Piotra Kowala „Pamięć o Bitwie pod
Tannenbergiem powinna jednoczyć”
(ALBO 10/2012).
Słuszna uwaga, myśl i zadanie
z tego wynikające. Tylko, zastanawiam się, kogo ma jednoczyć, jaki
my mamy w tym cel, aby widzieć
ten problem, gdy tego problemu nie
widzą ani Niemcy, ani Rosja. Jeżeli
chodzi o te państwa, to dla nich sprawa jest przebrzmiała, aby poruszać
ją w oficjalnych rozmowach, albo
wykorzystywać jako wartość przetargową. Tymczasem sugeruje się
naszej lokalnej społeczności, że
należy wykorzystać 100 – lecie
bitwy, aby Niemcy i Rosjanie z tej
okazji, koniecznie w Olsztynku,
podali sobie ręce na zgodę. Ale przecież wszyscy wiemy, że między tymi
państwami nie ma napiętych stosunków dyplomatycznych, a nawet
łączy ich nitka gazociągu biegnąca
po dnie Bałtyku, z pominięciem Polski.
W artykule czytamy: „Już teraz
warto pomyśleć o godnym uczczeniu
zbliżającej się setnej rocznicy Bitwy
pod Tannenbergiem przypadającej
w 1914 r.”
- To znaczy, kto o tym ma pomyśleć, przecież to zadanie nie byle
jakie? A jeżeli nie pomyślimy, to ile
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stracimy na godności?
A więc, mamy okazję, aby
zwrócić uwagę państwu niemieckiemu i rosyjskiemu na konieczność
zainteresowania się tą rocznicą, bo to
ich był konflikt. I będziemy dumni,
że Olsztynek, małe miasteczko, miał
w tej sprawie duży wpływ na dwa
państwa odgrywające przednią rolę
w Europie.
Autor artykułu przewiduje, że
będzie zorganizowana stosowna
wystawa, pisząc: „Wystawie mogłaby towarzyszyć konferencja naukowa z udziałem historyków z Polski,
Niemiec i Rosji”. – Zupełnie słusznie, wreszcie naukowcy wezmą się
do pracy i dokładnie, wnikliwie zbadają to wydarzenie, które nazywamy
Bitwą pod Tannenbergiem (dlaczego
mamy pisać wielką literą: „Bitwa”?).
Istnieje obawa, że będą sprzeczne
opinie i poglądy oraz oceny, a to
może doprowadzić do nieporozumień, zamiast jednoczyć.
A oto inny fragment artykułu:
„Zapewne z tej okazji do Olsztynka
zjechałyby liczne wycieczki zagraniczne”. – To zdanie może naprawdę
radośnie podniecić i pobudzić naszą
wyobraźnię. Oto do Olsztynka
zdążają liczne wycieczki. Może
nawet powstać problem z zaparkowaniem. Najwięcej autokarów jedzie
z Niemiec. Spodziewać się można
dużego zainteresowania ze strony
niemieckiej mniejszości. Nie należy
spodziewać się oficjalnej delegacji
z Niemiec. Chyba, że poprosimy
o pomoc polskiego Rządu.
Przyjazd gości o różnych
poglądach i zapatrywaniach spowoduje liczne kłopoty. Nie będziemy

mieli żadnych możliwości ujednolicenia poglądów, aby nie dzieliły.
W Niemczech legalnie działa neonazistowska partia NPD, w ramach
której funkcjonuje brunatne środowisko („Polityka” z dnia 8.0514.05.2013). Toczy się spór wokół
przeszłości, Niemcy uparcie majstrują nad wykręcaniem się z poczucia
winy. Mimo dobrej koniunktury
między Berlinem a Warszawą, nie
możemy przestać uważnie śledzić
ducha czasu.
Następny cytat: „Wzorem tu jest
upamiętnienie zarówno przez Francję jak i Niemcy krwawych zmagań
między armiami obu narodów rozegranych w 1916 roku pod Verdun”.
- Nietrafiony przykład do naśladowania przez ludność Olsztynka.
Pod Verdun Francuzi bronili swojego kraju przed zbrojną inwazją niemiecką. Natomiast patriotyzm
żołnierza niemieckiego pod Verdun
potrzebny był tym, którzy chcieli
mieć więcej, aniżeli mieli, chcieli
mieć więcej władzy w Europie, obfitości dóbr.
W sierpniu i wrześniu 1914 roku
wojsko niemieckie wzięło udział
w bitwie pod Olsztynkiem (bo pod
Tannenbergiem czyli Stębarkiem nie
było nawet najmniejszej potyczki)
po wypowiedzeniu wojny carowi
Rosji przez cesarza Niemiec.
Polacy w chwili wybuchu I wojny
światowej byli jeszcze pod zaborem
trzech państw, m.in. Niemiec. Polaków bitwa pod Tannenbergiem nie
interesowała, to zrozumiałe. Organizowaliśmy się do walki o wolność
naszego kraju.
- W Olsztynku powstała myśl,
a następnie zamysł odbudowy
Mauzoleum Hindenburga. Spróbujmy sobie wyobrazić, że ten zamysł
doczekał się czynu, i odbudowano

co zamierzano. Uświetniło to imprezę zorganizowaną dla uczczenia setnej rocznicy bitwy pod Tannenbergiem. Ale przyjrzyjmy się Rosjanom, którzy przybyli z Obwodu
Kaliningradzkiego, zgodnie z przewidywaniami autora artykułu. Ich
wyraz twarzy sugeruje, że zadają
sobie pytanie: co my tu robimy?
Przecież Polacy zorganizowali uroczystość, aby uczcić pamięć Hindenburga, wodza wojsk niemieckich,
które rozgromiły wojska rosyjskie
w bitwie pod Olsztynkiem. Rosjanie
jeszcze zdążyli się dowiedzieć, że po
zwycięstwie wojska niemieckie rozłożyły się obozem dookoła Olsztynka. „ Wszędzie rozpalono ogniska
i w zapadającej nocy rozległ się stary
piękny chorał Lauthena: „Dziękujcie
Bogu wraz” śpiewany przez tysiące
żołnierzy” ( B. Kuźniewski, „Las
miejski Jagiellek”,Albo 5/2012).
Warto przy tej okazji nadmienić,
że około 16 lat później Hitler był
pewien, że jest pod opieką Opatrzności podbijając Europę.
- Jezuita hinduski Anthony de
Mello powiedziałby: „Boga w to nie
mieszaj, dobra?!” (książka „Minuta
nonsensu”, str.271).
Zamiast tworzyć nowe miejsca
pamięci ostrzegające przed zaborczymi wojnami (sugestia autora
„Pamięci o Bitwie pod Tannenbergiem”), a jest ich dużo w Polsce
i Europie, skupmy się na potrzebach
dnia dzisiejszego i integrujmy ludzi
wokół problemów rozwiązywanych
tylko z potrzeby działania na rzecz
środowiska, czyli z pobudek patriotycznych.
W życiu warto wiedzieć jak daleko można posunąć się za daleko !!!
Lucjan Hodyra
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Z historii Muzeum…

Lata 50. XX wieku – trudne początki
Na początku lat 50-tych XX wieku sytuacja prawna muzeum ciągle pozostawała nieokreślona, wiadomo było
jednak, że znajduje się ono pod opieką urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ), który opłacał
mieszkającego na miejscu stróża. Teren z zabytkowymi obiektami w Olsztynku zajmował obszar około 10 ha, ich
wnętrza były całkowicie zniszczone, a dachy, okna i drzwi wymagały wielu napraw. Z powodu braku odpowiedniego personelu muzeum nie prowadziło żadnej działalności i było sporadycznie odwiedzane przez turystów.
W 1950 r. wichura zerwała trzcinowe pokrycie dachu kościoła z Rychnowa. Potrzeba przeprowadzenia remontów stawała się coraz bardziej paląca.
W 1953 r. WKZ zawarł umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym z Olsztynka na wykonanie robót konserwatorskich. Do końca 1954 r. wykonano najpilniejsze prace: pokryto trzciną dachy, uzupełniono brakującą stolarkę drzwiową
i okienną, wykonano roboty szklarskie, murarskie i zduńskie oraz wyremontowano witraże w kościele.
Nieokreślona sytuacja prawna olsztyneckiego skansenu powodowała, że placówka nie dysponowała własnym budżetem. Środki na niezbędne
remonty pozyskiwano, przerzucając na ten cel fundusze zaplanowane na remonty zabytkowych chałup w terenie. Nieustalone granice były przyczyną użytkowania przez miejscową ludność terenów należących teoretycznie do muzeum, jako ziemi rolnej i pastwisk. Krowy wypasano nawet w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, a więc w miejscu, gdzie zwyczajowo mieścił się cmentarz. W 1955 r. określono, że teren jest własnością Ministerstwa Kultury i Sztuki i podlega ochronie. Z pomocą Wilhelma Slizewskiego – rolnika miejscowego pochodzenia, 9 maja 1955 r. komisyjnie ustalono
przebieg granic muzeum. Obszar muzeum wynosił około 30 ha i odpowiadał terenowi, na którym skupione są dziś obiekty.
W 1956 r. na zlecenie WKZ przeniesiono wędzarnię rybacką z Gilge, stojącą nad rzeką Jemiołówką od strony ulicy Leśnej, nad staw w pobliże
chałupy litewskiej z Pempen.
W 1958 r. ukazał się pierwszy przewodnik po muzeum autorstwa Alfonsa Franciszka Klonowskiego, kierownika Działu Etnografii Muzeum
Mazurskiego w Olsztynie. Według przewodnika skansen zajmował 35 ha powierzchni i składał się z 11 obiektów drewnianych.
Pierwszym obiektem wytypowanym do przeniesienia na teren parku etnograficznego była mazurska chałupa z podcieniem szczytowym ze wsi
Gązwa (pow. mrągowski), z początku XIX w. Staraniem WKZ kupiono ją i translokowano w 1959 r.
Kolejnym obiektem sprowadzonym do Olsztynka był młyn wodny ze wsi Kaborno (gm. Purda, pow. olsztyński), pochodzący z końca XVIII w.,
przeniesiony na przełomie 1959 i 1960 r. Usadowiono go przy wejściu do Parku, nad rzeczką Jemiołówką.
Monika Sabljak-Olędzka (c.d.n.)

Młyn wodny ze wsi Kaborno in situ, 1958 r.

Chałupa ze wsi Gązwa in situ, lata 50. XX w.

Chałupa z Gązwy po przeniesieniu do Olsztynka,
początek lat 60. XX w.
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Młyn wodny z Kaborna po przeniesieniu do Olsztynka,
połowa lat 60. XX w.
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SERWIS TURYSTY
Baza noclegowa

Olsztynek
Olsztynek powstał na dawnym terytorium pruskiego plemienia Sasinów. Założenie miasta wiąże się z działalnością
komtura ostródzkiego Gűnthera von Hohenstein. Z jego inicjatywy w 1350 r. rozpoczęto budowę zamku, obok którego
powstała osada zamieszkała przez rzemieślników i kupców.
W 1359 r. otrzymała prawa miejskie i nazwę „Hohenstein”
na cześć komtura. W XIX w zamek krzyżacki został przebudowany na szkołę. Aktualnie mieści się tam Zespół Szkół.
Jedną z najstarszych budowli murowanych w Olsztynku jest
dawny gotycki kościół ewangelicki z XIV w. (zbudowany
prawdopodobnie około 1350 r.), odbudowany ze zniszczeń
wojennych z przeznaczeniem na cele muzealne (obecnie
Salon Wystawowy Muzeum Budownictwa Ludowego). Za
kościołem znajduje się kamieniczka (dawna szkoła parafialna), w której urodził się Krzysztof C. Mrongowiusz. Miasto
do dziś zachowało średniowieczny układ ulic i placów starego miasta z fragmentami murów obronnych. Na rynku przed
ratuszem stoi potężny kamienny lew. Był to pomnik symbolizujący XII Mazurską Dywizję Piechoty wsławioną w bitwie
pod Tannenbergiem (w sierpniu 1914r. w okolicach Olsztynka wojska niemieckie pod dowództwem Paula Hindenburga

Całoroczna:

rozbiły armię rosyjska gen. Samsonowa – Niemcy nazwali ją
drugą bitwą pod Tannenbergiem. Pierwszą była słynna bitwa
pod Grunwaldem w 1410 roku). Gmina Olsztynek leży na
obszarze Pojezierza Olsztyńskiego wchodzącego w skład
krainy geograficznej zwanej Pojezierzem Mazurskim,
w północno-zachodniej części obszaru Zielone Płuca Polski.
Teren jest bogato rzeźbiony, pagórkowato-falisty, poprzecinany licznymi dolinami. Szczególnie duże różnice wzniesień
występują w jarach żłobionych przez rzeki. W Czarcim Jarze
(górny bieg Drwęcy) różnice poziomu wzniesień i dna jaru
dochodzą do 70m. O naturalnym i nieskażonym charakterze
środowiska przyrodniczego gminy Olsztynek świadczy fakt
gniazdowania gatunków zagrożonych w skali światowej: orła
bielika i derkacza.

Muzeum Budownictwa Ludowego
Wśród europejskich muzeów na wolnym powietrzu Park
Etnograficzny w Olsztynku należy do jednych z najstarszych. Jego rodowód sięga początku XX wieku. Pierwsze
obiekty budownictwa ludowego z terenu dawnych Prus
Wschodnich zaczęto gromadzić od 1908 roku na skraju
ogrodu zoologicznego w Królewcu, po czym (w latach
1938-1942) nastąpiło przemieszczenie ich do Olsztynka. Do
rozbudowy skansenu przystąpiono pod koniec lat pięćdziesiątych, a od 1962 roku zaczął funkcjonować jako oddział
Muzeum Mazurskiego w Olsztynie.
W 1969 roku przekształcony został w placówkę autonomiczną – Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny w Olsztynku. W 1985 r. w jego struktury organizacyjne włączono
2 obiekty w centrum Olsztynka:
Salon Wystawowy w dawnym
kościele ewangelickim oraz basztę na linii miejskich
murów
obronnych, którą
w XVII wieku
przebudowano na
dom, w którym
urodził się Krzysztof Celestyn Mrongowiusz - obrońca
języka polskiego i polskiej tradycji kulturowej na Mazurach. Od 1998 r. muzeum jest instytucją kultury Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a w roku 2008
zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Muzeum dysponuje obecnie terenem o powierzchni
94 ha. Posiada bogate zbiory muzealiów ruchomych i nieruchomych. Zgromadzono 74 obiektów dużej i małej architektury wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy,
o zróżnicowanych funkcjach, budowie i konstrukcji. Są to
budynki mieszkalne, sakralne, zabudowania gospodarcze
i przemysłowe. Wyposażenie budynków stanowią eksponaty pokazujące tradycyjne metody pracy i obrzędy na wsi
w XIX i XX wieku. Zbiory muzealne kultury materialnej
oraz sztuki ludowej przekraczają 10 tys. egzemplarzy.
Muzeum przypomina również o pierwszych mieszkańcach
regionu. W części archeologicznej zrekonstruowany został
kurhan z wczesnej epoki żelaza. W sezonie letnim na terenie Parku organizowanych jest wiele imprez plenerowych,
m.in. Jarmark sztuki nie tylko ludowej, Targi Chłopskie,
Regionalne Święto Ziół, Dożynki Wojewódzkie, Tajemnice
ciesiołki.

PARK ETNOGRAFICZNY
11-015 Olsztynek, ul. Leśna 23,
tel/fax. (089) 519 38 45, 519 21 64
http://muzeumolsztynek.com.pl/
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Muzeum czynne jest od 15 kwietnia do 31 października
Godziny otwarcia:
Kwiecień
(wtorek – niedziela)
Maj – Czerwiec (codziennie)
Lipiec – Sierpień (codziennie)
Wrzesień
(wtorek – niedziela)
Październik
(wtorek – niedziela)

9:00-17:00
9:00-17:00
10:00-18:00
9:00-17:00
8:00-16:00

Dni bezpłatnego wstępu do muzeum:
- 18 i 19 maja
- 5 i 30 czerwca
- 10 i 25 lipca

- 5 i 21 sierpnia
- 17 i 27 września
- 11 i 30 października

od listopada do 14 kwietnia obiekty pozamykane, możliwy
spacer po Parku Etnograficznym w godz. 9:00 - 15:00.
Ceny biletów wstępu do Parku Etnograficznego
bilet normalny
12,00 zł
bilet ulgowy (młodzież szkolna, studenci, emeryci 6,00 zł
i renciści, osoby niepełnosprawne, nauczyciele,
karta Euro 26, dzieci z domów dziecka)
bilet rodzinny
28,00 zł
(dwie osoby dorosłe + 2 dzieci do 16 lat)
bilet dla mieszkańców Olsztynka
bilet spacerowy (sprzedawany na pół godziny
przed zamknięciem muzeum)
przewodnik w języku polskim (grupy do 40 osób)

3,00 zł
3,00 zł
50,00 zł

Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny

Salon Wystawowy
1 listopada - 14 kwietnia (od poniedziałku do piątku)
- w godz. 9.00 - 16.00
15 kwietnia - 31 października (od wtorku do niedzieli)
- w godz. 10.00 - 17.00
Ceny biletów wstępu do Salonu Wystawowego
bilet normalny

4,00 zł

bilet ulgowy: (młodzież szkolna, studenci,

2,00 zł

emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne,
nauczyciele, karta Euro 26, dzieci z domów
dziecka, mieszkańcy Olsztynka)
bilet rodzinny

10,00 zł

(dwie osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 16)
przewodnik w języku polskim (grupy do 40 osób)
dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny

12,00 zł

1. Zajazd „Mazurski” – tel. 519 28 85, ul. Gdańska 1,
liczba miejsc: 70, www.zajazdmazurski.pl
2. Zespół Hotelowy „Kormoran”, Mierki, tel. 519 51 00,
liczba miejsc: 300, www.kormoran-mierki.pl
3. Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka”,
tel. 513 92 15, Maróz, liczba miejsc: 160
www.syrenka.olsztynek.com.pl
4. Wojskowy Dom Wypoczynkowy „Warmia”
tel. 513 92 22, Maróz, liczba miejsc: 300
www.wdwwarmia.com.pl
5. Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy „Perkoz”
tel. 519 22 21, Uroczysko Waszeta, liczba miejsc: 148,
www.perkoz.zhp.pl

Sezonowa:
1. Ośrodek Wypoczynkowy „Waszeta”, tel. 519 22 14,
Waszeta, liczba miejsc: 250, www.mierki.kolatek.pl
2. Ośrodek Wypoczynkowy „Kołatek”, tel. 519 21 21,
Mierki, liczba miejsc: 240, www.mierki.kolatek.pl
3. Ośrodek Relaksu Świerkocin, tel. 519 28 56,
Świerkocin, liczba miejsc: 50, www.swierkocin.com
4. Ośrodek Wypoczynkowy „Aramis”, Kurki
tel. 606 485 129, liczba miejsc: 30, www.kurki.go.pl
5. Ośrodek Wypoczynkowy „Wioska Filmowa”
Marózek, tel. 519 90 38, Marózek, liczba miejsc 320,
www.marozek.pl
6. Ośrodek Wypoczynkowy „Wiatraki” tel. 519 90 92,
Marózek, liczba miejsc: 150 w tym 55 całoroczne,
www.wiatraki.com
7. Ośrodek Wypoczynkowy „Fundacja Mierki”
tel. 519 21 67, Waszeta, liczba miejsc: 100,
www.mierki.com
8. Ośrodek Wypoczynkowy Nowa Wieś Ostródzka,
tel. 519 00 99, liczba miejsc: 117
9. Domki letniskowe „ARTEKS”, tel. 519 01 19,
Nowa Wieś Ostródzka, liczba miejsc – 30

Turystyka wiejska
1. Pensjonat „Natura”, tel. 519 91 03, Swaderki,
liczba miejsc: 17, www.natura-group.com.pl
2. Gospodarstwo agroturystyczne, tel. 5190082,
„Leśne jezioro”, , Nowa Wieś Ostródzka 13,
liczba miejsc: 16, www.lesnejezioro.ol.pl
3. Gospodarstwo agroturystyczne „Dąbrowszczyzna”,
tel. 530 50 85, Mierki 60,
www.dabrowska.olsztynek.com.pl
4. Domki do wynajęcia – tel. 0605 271 611, Maróz,
liczba miejsc: 12
5. Gospodarstwo agroturystyczne „W krainie jezior i
lasów”, tel. 519 90 27, Marózek 8, liczba miejsc 20
www.olsztynek.com.pl/zakrzewscy
6. Gospodarstwo agroturystyczne, tel. 519 00 72,
Gąsiorowo 13
7. Dom letniskowy – tel. 5191 430, Maróz, liczba miejsc 12
8. Karczma Świętojańska tel. 519 20 05, liczba miejsc 10,
www.karczmaswietojanska.pl
9. Leśniczówka Orzechowo tel. 519 90 20, Orzechowo 2,
liczba miejsc: 8
10. Leśniczówka „Jednorożec” Lipowo Kurkowskie 13,
tel. 519 91 15, liczba miejsc: 16, www.kurki.prv.pl
11. Gospodarstwo agroturystyczne „Leśna chata”,
tel. 519 34 05, Tolejny 7, liczba miejsc: 38
www.serowski.olsztynek.com.pl
12. Turystyka wiejska – pokoje do wynajęcia,
tel. 519 14 30, Lutek 5, liczba miejsc: 19,
www.lutek.er.pl
13. Stadnina Koni Mycyny, tel. 519 41 70, Mycyny 5,
liczba miejsc: 20, www.mycyny.com
14. Gospodarstwo agroturystyczne TOKAJ
tel. 609 401 401, Pawłowo 32, liczba miejsc 17,
www.wegry.pl
15. Dom do wynajęcia, tel. 696 585 651, Selwa,
www.selwa.pl
16. Kwatera agroturystyczna, Marózek 9, tel. 601 595 016,
17. Gospodarstwo agroturystyczne, tel. 519 14 28,
Makruty 7, l. m.: 9, www.agrobielik.republika.pl
18. Kwatera agroturystyczna „Pod bocianem”, Drwęck 6
tel 609 401 401, liczba miejsc: 5
www.pensjonatpodbocianem.w.pl
19. Dom całoroczny – 601 536 546, Marózek,
liczba miejsc 5, www.marozek.eu
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Ludzkie losy
Każdy człowiek ma jakiś los. Dzieciństwo,
szkołę, rodzinne strony, przeprowadzki, różne
przeżycia i wybory. Wojna wywiera na ludziach
szczególne piętno. Doznane krzywdy pozostają
w pamięci na całe życie.
Czytając artykuł B. Kuźniewskiego „Gerd - Helmut Komossa” (Albo 2/2013 ) nasunęło mi się wiele
pytań, wniosków i porównań.
Z artykułu dowiadujemy się, że Gerd - Helmut
Komossa urodził się w Olsztynie i uczył się w olsztyneckim gimnazjum (Behringschule). Jako 18- letni
chłopak zgłosił się na ochotnika do Wehrmachtu,
poszedł na wojnę, walczył na froncie wschodnim
i dostał się do rosyjskiej niewoli. Znajomość języka
rosyjskiego ułatwiła mu pobyt w tejże niewoli.
Po wojnie, żyjąc zapewne w lepszym świecie,
osiągnął sukces zostając generałem Bundeswehry.
Matkę i siostrę odnalazł w Bawarii, gdzie zamieszkał. Mazury zaś pozostały utraconą krainą dzieciństwa i młodości.
Dla porównania przedstawię inny życiorys.
W małej podwarszawskiej wiosce urodziła się
dziewczynka. Bawiła się jako dziecko, chodziła do
szkoły, pracowała w polu z rodzicami i spokojnie
dorastała.
Niestety w 1939 roku wybuchła wojna. Niemcy
napadły na Polskę. Na tę wojnę poszli również młodzi ochotnicy.

W tym czasie, gdy niemieccy mężczyźni walczyli
o Tysiącletnią Rzeszę, to fabryki, zakłady zbrojeniowe, a także niemieckie gospodarstwa rolne musiały
pracować i żywić, aby Hitler osiągnął swój cel.
W okupowanej Polsce powstały arbeitzamty, czyli
swoiste „biura pracy”.
Pewnego dnia urzędnik z arbeitzamtu wyznaczył
rodzinę dziewczyny, aby wysłała jedną osobę do
przymusowej pracy w Niemczech (być może
w Bawarii). Dziewczyna, nie z własnej woli, musiała pożegnać się z rodziną i jechać w nieznane.
Rodzina była biedna i nie mogła jej „wykupić”.
Przez 4 lata ciężko pracowała u bauera (rolnika).
Nie znała języka niemieckiego, więc nie mogła
sobie pomóc w tej ciężkiej sytuacji.
W kwietniu 1945 roku wróciła do rodzinnego
domu, gdzie panowała powojenna bieda. Wyszła za
mąż i urodziła dziecko. Los jednak jej nie
oszczędzał. Mąż zaginął. Została sama z dzieckiem
przy rodzinie. Po dwóch latach otrzymała wiadomość i propozycję od zaprzyjaźnionej rodziny, aby
przyjechała „na Prusy”. I tak znalazła się w małej
wiosce koło Bartoszyc. Przydzielono jej dom do
zamieszkania z inną rodziną. Nie bała się pracy.
Prowadziła sama gospodarstwo, haftowała piękne
obrusy i serwety, a nawet najęła się do pracy przy
melioracji, aby wyżywić siebie i dziecko.
Niestety, osłabiony organizm po latach wojny,
ciężka praca przy kopaniu rowów melioracyjnych
oraz przeziębienie nie dały jej szansy. Zachorowała
na zapalenie płuc i w 1951 roku zmarła. Dziecko
zostało samo.

Otóż, są i takie historie.
Zapewne, ta kobieta nie myślała, że przyszła,
powiedzmy, na nie swoje. Chciała po prostu żyć.
Losy są różne. Nikt, kto przybył tutaj po wojnie
i znalazł na Warmii i Mazurach (w Olsztynku też)
swoje miejsce na ziemi nie powinien mieć żadnego
poczucia winy.
Każda wojna niesie śmierć i cierpienie po obu
stronach. A my chcemy tutaj, w Polsce, teraz
i w przyszłości, żyć spokojnie.
Teraz jest moda na tzw. historię alternatywną,
czyli co by było gdyby… Gdyby Hitler nie wywołał
wojny, to nie naraziłby 18- letnich niemieckich
chłopców na front wschodni i obozy jenieckie, natomiast młodych dziewcząt z Mazowsza – na przymusowe roboty i opuszczenie zbombardowanych
rodzinnych stron w poszukiwaniu pracy i chleba.
Gdyby zaś wygrał tę wojnę, to zadaję retoryczne
pytanie – gdzie my byśmy byli? Czy w ogóle byśmy
byli?
Jedyne dziecko tej kobiety może obecnie tylko
zadedykować swojej ukochanej MATCE fragment
utworu Czesława Miłosza pt. „Grób matki”.
„Pomóż mi matko umocnić w człowieku,
Ty, co znasz moje przysięgi dziecinne.
Spraw, niech mojego nie składam ciężaru.
Niech wiatr od Wisły biegnie oceanem.
Żeś chciała życia udzielić mi daru
Bądź pozdrowiona w imię Boga. Amen.”

to planowane są m.in. zajęcia z emisji
głosu i rytmiki, zajęcia taneczne,
warsztaty scenopisarskie, wspólne
seanse filmowe, happeningi, zabawy
na Rynku, wystawy i spotkania z ciekawymi ludźmi.
Już w czerwcu nabór do projektu
„Lato w teatrze”. Więcej informacji
i zapisy w MDK–u. W lipcowym
numerze „Albo” szczegółowy plan
działań, a także lista uczestników.
„Lato w teatrze” to niezwykłe
dwa tygodnie wakacji i czas, aby
spełniać swoje marzenia. W tekście
piosenki zespołu Tabu znajdziemy
wskazówki:

Zapraszamy do udziału w projekcie

„Lato w teatrze”
Autorka słynnej serii książek
o Muminkach, Tove Jansson, pisała: „Teatr jest najważniejszą rzeczą
na świecie, gdyż tam pokazuje się
ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają
na to odwagi, i jakimi są”.
Od zawsze kochałam ten moment,
kiedy gasły światła, a ze sceny padały
słowa, ostre, przenikliwe, podane
w inteligentny sposób, zinterpretowane po mistrzowsku, ciszej, głośniej…
pauza, tyle znaczeń. Kurz, który
w blasku reflektorów wygląda jak
deszcz złota. Teatr może być chwilą
zadumy, próbą odpowiedzi na różnorodne pytania, które stawia życie.
Może też bawić, wzruszać, rozśmieszać do łez, burzyć i budować od
podstaw. Cudowne są jednak te
momenty, gdy teatr łączy, uczy
współdziałania, konfrontuje ze sobą
charaktery. Jak mawiał Gustaw Holoubek: „Jeśli dwoje ludzi rozmawia,
a reszta słucha ich rozmowy – to już
jest teatr”.
Okazji do teatralnych rozmów,
spotkań i działań w Olsztynku nie
zabraknie, gdyż w dniach 19 sierpnia
– 1 września 2013 r. Miejski Dom
Kultury w Olsztynku realizuje projekt
teatralny „Lato w teatrze”, finansowany przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, którego
pomysłodawcą jest warszawski Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Warto dodać, że na liście
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instytucji, które zostały objęte dotacją, obok
olsztyneckiego MDK-u
są m.in. Teatr Baj Pomorski (Toruń), Miejski Teatr
Miniatura (Gdańsk), Teatr
Lalek Pleciuga (Szczecin),
Teatr Bagatela (Kraków),
Wrocławski Teatr Lalek
(Wrocław).
Projekt jest skierowany do
dzieci i młodzieży w wieku od 11
do 16 lat. Wspólna aktywność
twórcza jest dla młodych
ludzi szansą na poznanie
swoistego „alfabetu sztuki
teatru”, na samodzielne
zastosowanie w praktyce języka
teatru i, co najważniejsze, na wyrażenie siebie poprzez akt twórczy.
Program "Lato w teatrze" jest szansą
na pokazanie, że działania edukacyjne w teatrze mogą być realizowane
w nowoczesny i atrakcyjny sposób.
Laboratorium Marzeń zostanie
powołane jako miejsce, w którym
ochronie podlegają marzenia. Głównym kierunkiem działań będzie praca
z uczestnikami projektu nad stworzeniem wieloaspektowego i wielowymiarowego spektaklu o marzeniach,
pasjach i życiowych wyborach W
biegu po biegun, pracować będziemy
w oparciu o książki: Jana Meli („Poza
horyzonty”) i Marka Kamińskiego
(„Wyprawa”, „Marek – chłopiec,
który miał marzenia”, „Razem na bie-

Stanisława Ziątek

Ważne są w życiu marzenia, teraz
już wiem.
Ważne bym w życiu miał cel,
nie mam nic do stracenia.
Nikt nie zawróci już mnie.

guny”, „Moje bieguny” oraz bajka:
„O wielkich marzeniach”), filmy
dokumentalne i reportaże o podróżnikach i wyprawach, a także teksty
autorstwa uczestników projektu.
Laboratorium Marzeń to miejsce,
w którym eksperymenty prowadzone
będą na „marzeniach”. To miejsce
debat i dyskusji, twórczych uniesień
i rozważnych decyzji, zabawy, i pracy zarówno nad ciałem, jak i emocjami.
Projekt realizowany będzie w formie warsztatów. Do twórczej pracy
powołane zostaną następujące grupy:
teatralna, wokalna, perkusyjna, choreograficzna, scenograficzno-kostiumowa i filmowo-promocyjna. Ponad-

Ważne są w życiu marzenia, teraz
już wiem.
Ważne bym w życiu miał cel,
nie mam nic do stracenia.
Nikt nie zatrzyma już mnie.
Idę wciąż przez życie prostą drogą,
Ja nie chcę poddać się drobnym
przeszkodom.
Przełamuję kraty snu i czuję smak.
A z marzeń czerpię wciąż siłę nową,
Gdy czarne chmury wiszą mi nad
głową.
Realizuję mój plan, łapię w skrzydła
wiatr.

Zapraszam dzieci i młodzież do
udziału w realizacji tegorocznej edycji programu „Lato w teatrze”.
Justyna Dąbrowska
e-mail: josephine1984@op.pl

Strona 15

Majowo, rodzinnie z muzyką i piosenką w Waplewie…
11 maja w ZS-P w Waplewie odbył się festyn z okazji obchodów Gminnych Dni Rodziny, połączony z I Gminnym Festiwalem Piosenki ,,Lubisz śpiewać, śpiewaj z nami”.
Imprezę uświetnili swoją
obecnością przedstawiciele
władz gminy i ks. proboszcz
J. Koniec.
Jako pierwsi zaprezentowali się najmłodsi- przedszkolaki. Śpiewali i tańczyli
wytrwale, prezentując układy rytmiczne, których
nauczyli się pod okiem instruktora p. Leszka Kamińskiego.
Wiele emocji dostarczyły
występy festiwalowe. Wzięło w nich udział 15 uczniów
(w dwóch kategoriach wiekowych) z 4 szkół. Jury
w składzie: Marianna Kucińska, D. Król, B. Wilk, M.
Hacia przyznało nagrody za
najlepsze wykonania piosenek. Otrzymali je w kategorii wiekowej 0-III następujący uczniowie: I – Ilona
Waśkiewicz –ZS-P Waplewo, II - Urszula Wieczorek ZS-P Waplewo, III-Agata
Jagielska - filia SP Mierki.
W grupie starszej IV-VI naj-

lepiej zaprezentowali się: I Aleksandra Obrębska – SP
Olsztynek, II - Piotr Krasowski - SP Olsztynek, III Aleksandra Zakrzewska ZS-P Waplewo.
Zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe statuetki, nagrody rzeczowe i dyplomy.
Przez cały festyn na scenie prezentowali się uczniowie ZS-P w Waplewie
i goście. Klasa III przygoto-

wała zabawną inscenizację
wiersza ,,Rzepka” J. Brzechwy, gościnnie wystąpiła
grupa cheerleaderek z Gimazjum w Olsztynku pod opieką J. Berek oraz zespoły
instrumentalno-wokalne
„ADHD” i „Szarlotka”
z MDK-u w Olsztynku. Nie
zabrakło również reklam
sponsorów prezentowanych
przez uczniów klasy piątej.
Atrakcją imprezy były różne

konkursy, w tym także
rodzinne, składające się
z kilku konkurencji. Wystartowały 33 drużyny (rodzic +
dziecko). Najsprawniejszą
i najbardziej wszechstronną
okazała się rodzina Lisowskich, która zajęła I miejsce
i zdobyła główną nagrodęrower. II miejsce zajęła
p. A Makowska z Ignasiem,
III miejsce wywalczyła
rodzina Sochockich.

W strzelaniu z ręcznego
pistoletu pneumatycznego
do tarczy najlepiej poradził
sobie p. A. Ługowski.
Dzięki Nadleśnictwu
Olsztynek dzieci i rodzice
mogli zgłębiać tajemnice
lasu, oglądając eksponaty
i gry dydaktyczne - „Las
w szkatułce” Był też pokaz
udzielania pierwszej pomocy, którąy przeprowadził
Tomasz Borkowski. Mimo,
że pogoda płatała figle
impreza się udała, a dzieci
i rodzice dobrze się bawili,
brali udział w konkursach,
razem spędzali czas. Taki
właśnie cel przyświecał
organizatorom festynu. Całą
imprezę prowadził pomysłowy i spontaniczny p. Piotr
Kolek – nauczyciel ZS-P
w Waplewie. Dziękujemy
sponsorom, a wszystkich,
którzy dobrze się bawili,
zapraszamy za rok na kolejny festyn.
J. Rutkiewicz

Co słychać w Olimpii?
Ogromny sukces odniósł MKS
„Olimpia” Olsztynek, który na
6 kolejek przed zakończeniem rozgrywek ma już zapewniony awans
do IV ligi z pierwszego miejsca
w tabeli. Spełniły się marzenia
kibiców i sympatyków klubu
o upragnionym awansie.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom „Olimpii” i trenerowi Mirosławowi Romanowskiemu tak
wspaniałego osiągnięcia, dziękujemy i bardzo się cieszymy.
Podczas wiosennej inauguracji
„Olimpia” odniosła u siebie zwycięstwo nad LKS „Tęczą” Miłomłyn
1:0 (1:0). Nasi mieli przewagę
w polu dokładnie rozgrywając piłkę,
ale przed polem karnym przeciwnika
brakowało przyspieszenia, co pozwalało obrońcom przeciwnika skutecznie interweniować i oddalać niebezpieczeństwo od własnej bramki.
Zespół z Miłomłyna prezentował
solidną i w miarę skuteczną grę, ale
nie potrafił zdobyć wyrównującej
bramki. Ucieszyło więc skromne
zwycięstwo i kolejne 3 punkty.
Ozdobą meczu była przepiękna
bramka zdobyta przez Pawła Ducha,
który po dośrodkowaniu precyzyjnym strzałem głową umieścił piłkę
w górnym rogu bramki.

Strona 16

W pierwszomajowe popołudnie,
przy wspaniałej pogodzie, zespół
”Olimpii” pokonał na wyjeździe
GKS „Ossa” Biskupiec Pomorski 2:0
(2:0). Obie bramki padły po stałych
fragmentach gry. Pierwszą zdobył
strzałem głową Marcin Łukaszewski,
po precyzyjnym dośrodkowaniu
z rzutu rożnego wykonanego przez
Jacka Łuczaka, zaś drugą strzelił
właśnie Jacek Łuczak, idealnie pakując piłkę w okienko z rzutu wolnego,
z odległości około 18 m. „Olimpia”
kontrolowała przez cały mecz przebieg wydarzeń na boisku, odnosząc
zasłużone zwycięstwo. Kolejny mecz
nasza drużyna przegrała na własnym
boisku z KS „Polonią” Pasłęk 0:2
(0:1). Trudno było poznać zespół,
który dotychczas zawsze potrafił zorganizować grę w środku pola. Tym
razem to drużyna gości, grając pressingiem, przejęła inicjatywę w grze
i posiadała optyczną przewagę.
W I połowie nasi zawodnicy niecelnie podawali, co nie pozwalało na
konstruowanie efektywnych akcji.
W drugiej odsłonie nasz zespół grał
ambitniej i bardziej składnie, ale gra
nie przełożyła się na zmianę wyniku.
Wygraliśmy jednak ten mecz walkowerem 3:0, ze względu na grę
w „Polonii” nieuprawnionego
zawodnika. W kolejnym, wyjazdo-

wym spotkaniu rozgromiliśmy KS
Spomlek „Syrena” Młynary aż 7:0
(4:0). „Olimpia” miała przez całe
spotkanie zdecydowaną przewagę.
Gospodarze bardzo rzadko gościli na
przedpolu bramki drużyny z Olsztynka, która tym razem całkowicie zdominowała grę, przeprowadzając
wiele składnych akcji i zacierając
niemiłe wrażenia z przegranej
z „Polonią” Pasłęk. Bramki dla
naszej drużyny zdobyli: Marcin
Łukaszewski – 3, Sebastian Kowalski – 2 i Łukasz Duch – 1. Bramkę
samobójczą zaliczył obrońca gospodarzy. O awansie MKS „ Olimpia”
Olsztynek do IV ligi, już na 7 kolejek
przed zakończeniem rozgrywek
o mistrzostwo klasy okręgowej,
zadecydowało
zwycięstwo
w Elblągu nad zespołem „Dąb”
Kadyny 7:2 (3:0). Obie drużyny prowadziły otwartą, często nerwową
grę, a na tym tle wyróżnić należy
bardzo pewne interwencje stopera
Tomasza Panikowskiego, który niepodzielnie panował przed polem karnym naszej bramki.
Łupem bramkowym podzielili się:
Marcin Łukaszewski – 2, Sebastian
Kowalski – 2 oraz Jacek Łuczak,
Marcin Rykowski i Tomasz Panikowski po jednej bramce. Dalej
“Olimpia” zwyciężyła “Unię” Susz

6:2 (2:1). Początek meczu przebiegał przy wyraźnej naszej przewadze.
Zaskoczenie zaś było zupełne, gdy to
goście strzelili głową pierwszą bramkę. Odpowiedź „Olimpii” była
natychmiastowa - Sebastian Łukaszewski wyrównał strzelając z narożnika pola karnego w przeciwległy
górny róg bramki. Następne, również
efektowne bramki zdobyli: Jacek
Łuczak (3) i Łukasz Duch (2). Druga
połowa toczyła się pod dyktando
„Olimpii”, choć goście grali ambitnie
i widowisko było emocjonujące. Pięć
minut przed zakończeniem spotkania
drugą bramkę zdobyli też goście.
Statystyka osiągnięć „Olimpii”
wygląda imponująco: 24 mecze
(2160 minut) bez porażki – fantastyczny rekord. Najlepszy strzelec
ligi okręgowej Marcin Łukaszewski
zdobył dotychczas dla „Olimpii aż
45 bramek.
Awans do IV ligi stał się faktem.
Zarząd klubu staje obecnie przed
kwestią zapewnienia finansowania
IV-ligowych wydatków, znacznie
przekraczających obecny poziom
i dobrze byłoby znaleźć rozwiązanie
tego problemu jeszcze przed zakończeniem rozgrywek.
Za Zarząd klubu
Tytz Jerzy
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Zdarzyć się może i tak, że ścianę
szczytową zerwie wiatr!
Sytuacja spółdzielni w naszym
kraju nie jest kolorowa. Może nie
we wszystkich, bo przecież da się
znaleźć dobre przykłady zarządzania lub chociażby administrowania.
Te przykłady to zazwyczaj rzadko
spotykane perełki, więc o nich rozpisywać się nie będę. Skupię się
raczej na regułach.
Opłaty nieustannie, dramatycznie wręcz rosną, a świadczone usługi ciągle nie satysfakcjonują ich
odbiorców. Raz mamy lodowate
kaloryfery, innym razem z kranów
zamiast ciepłej sączy się lodowata
woda. Drapiemy się nerwowo po
głowach, zadając sobie pytanie: jak
to jest możliwe? Płacimy czynsz jak
za zboże za ten spółdzielczy luksus.
Lista niepokojących sygnałów niegospodarności jest dość długa.
Średnio zadbane podwórka, zimą
odśnieżane według zastanawiającego klucza, odrapane klatki, niekompletne ławki, a o zieleni nie ma co
się rozpisywać, bo w sumie jej nie
ma.
Idźmy dalej. Dzisiaj liczy się
mobilność i profesjonalizm. Coraz

więcej osób korzysta z internetu. Co
zatem ze stroną internetową, która
przy takich składkach powinna być
standardem. W pewnym stopniu
świadczy to również o przejrzystości! Nowoczesna powinna być również księgowość, bo zeszyt i ołówek
to już przeżytek! Oj, chyba jesteśmy
daleko za… rozwiniętymi krajami.
Sama obsługa petenta pozostawia
wiele do życzenia. Ile to się trzeba
natrudzić, żeby coś załatwić i to od
ludzi, których w sumie zatrudniamy
i pośrednio szefami jesteśmy?
Każda wizyta to wszak przerwanie
słodkiego błogostanu. Po co przyjmować spółdzielcę, wystarczy pudło
wystawione na korytarz. O tempora! O mores!
Taki obraz bloków w Spółdzielni
GRUNWALD przedstawia się nam
każdego dnia, gdy spoglądamy
przez okna swoich mieszkań lub, co
gorsza, załatwiamy swoje sprawy.
Spoglądamy i widzimy jak uciekają
nam kolejni lokatorzy. Rzadko można spotkać blok, gdzie na którymś
z balkonów nie ma ogłoszenia
SPRZEDAM! Mieszkańcy uciekają

z osiedla o najlepszej lokalizacji
w mieście. Pod ręką przedszkole,
szkoła, piekarnia i dobrze prosperująca strefa handlowa, na czele
z najbardziej obleganym sklepem
w Olsztynku. Blisko do centrum,
niedaleko do dworca. Wystarczy
spojrzeć na obrzeża miasta, gdzie
powstaje coraz więcej mieszkań, na
które jest wielu chętnych. Przy
takich stawkach, które lada dzień
będą wyższe, w związku z wymianą
sieci ciepłowniczej, która właściwie
nic nie da, skoro cena ciepła będzie
ustalana poza spółdzielnią, mimo że
na jej terenie jest kilka kotłowni. Co
w końcu z solarami, które miały tę
cenę obniżyć, a jak się dzisiaj okazuje NIE DZIAŁAJĄ? Miało być
lepiej, a wyszło jak zwykle. Blisko
700 zł czynszu miesięcznie za 50
metrowe mieszkanie to skandal! Za
miedzą stawka jest mniejsza o około
200 zł.
Drogi Spółdzielco, może już nad-

szedł czas, aby położyć temu kres,
wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić
wszystko „by było lepiej”, zamiast
nie robić nic „by nie było gorzej”.
Nie dajmy się dłużej zwodzić. Jest
mnóstwo przykładów dobrego
zarządzania spółdzielniami. Myślę,
że moglibyśmy je znaleźć nawet
w Olsztynku. Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni, które powinno odbyć się w drugiej połowie
czerwca jest szansą, która może
wszystko zmienić tak, abyśmy mieli
odpowiednie warunki do życia, za
PRZYZWOITĄ cenę!
Nadszedł już czas, aby zostać
gospodarzem na własnym podwórku. Czas najwyższy!
Zbulwersowana mieszkanka
spółdzielni
Czekamy na wasze listy
alboolsztynek@wp.pl

Aktywna Biblioteka – aktywni rodzice

Nie tylko lektura
Miejska Biblioteka
Publiczna w Olsztynku
w styczniu przystąpiła do
realizacji projektu konkursu grantowego ”Aktywna
Biblioteka”, prowadzonego
przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce pod
nazwą „Osobno ale razem.
Zajęcia dla rodziców i ich
dzieci”.
W ramach projektu
odbywają się spotkania
z rodzicami dzieci w wieku
przedszkolnym i ich latoroślami. Dzieci mają zajęcia z rytmiki, śpiewają,
grają na instrumentach,
same tworzą instrumenty.
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W tym czasie ich rodzice w wypożyczalni dla
dorosłych mają spotkania
ze specjalistami od zdrowia
i wychowania dzieci.
Odbyły się już spotkania
z logopedą, pedagogiem
i fizjoterapeutą.
Na spotkaniu z logopedą
rodzice dowiedzieli się
w jaki sposób ćwiczyć
z dziećmi prawidłową
wymowę, kiedy udać się
do specjalisty.
Kolejne
spotkanie
poświęcone było wadom
postawy. Fizjoterapeuta,
pan Zdzisław Dzięgielewski, zaznajomił rodziców

z różnymi rodzajami wad
postawy, z którymi mogą
się spotkać u swoich dzieci, zaprezentował na co
powinno się zwrócić
uwagę, aby wady nie
pogłębiały się i w jaki sposób je skorygować. Zaprezentował podstawowe ćwiczenia, które pomogą dzieciom w utrzymaniu prawidłowej postawy, a rodzicom mogą pomóc przy
bólu pleców.
Czeka nas jeszcze jedno
spotkanie. Odbędzie się
ono w drugiej połowie
czerwca. Mamy zamiar
wykorzystać ładną pogodę

i spotkać się na świeżym
powietrzu. Dzieci będą
mogły bawić się i przyglądać rodzicom, rodzice
zaś zapoznają się z zasadami pierwszej pomocy. Dowiedzą się co robić w razie
wypadków, jak opatrzyć
ranę, jak przeprowadzić
sztuczne oddychanie.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach prosimy o zgłaszanie się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku, osobiście lub telefonicznie (tel. 89/51-92-175)
lub e-mailem:
mgbpolsz@wbp.olsztyn.pl
Alina Wołodkiewicz
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Kronika MDK-u

O lsztyneckie
K alendarium
‘I mprez 2013

9-10 V Przegląd Grup Teatralnych „Arlekin 2013”. Łącznie, w kategorii szkoły podstawowe i kat. gimnazja, na gościnnej scenie Gimnazjum w Olsztynku
i w kinie „Grunwald” wystąpiło 16 zespołów z regionu Warmii i Mazur, ze szkół
i ośrodków kultury.
Komisja, ze znaną olsztyńską aktorką Katarzyną Kropidłowską w składzie,
wyróżniła następujące teatry:
- w kat. szkoły podstawowe I m zajęła „Trójeczka” z Ostródy, II „Fiku Miku”
z Lidzbarka Warmińskiego a III „Igraszka” z Samborowa. Wyróżniono Dominikę
Osowską z Lidzbarka Warmińskiego jako aktorkę i grupę „Maliny” z Olsztynka.

MAJ
9-10 V
17-18 V

Wojewódzki Przegląd Teatrów Szkolnych
,,Arlekin ‘13"
Międzynarodowy Festiwal Cittaslow
w Olsztynku
CZERWIEC

1 VI

Festiwal Street – Art. "DOBRA STRONA
ULICY"
3 VI
Światowe Dni Bajki w Olsztynku
22 VI
Wianki Mazurskie "Noc Kupały"
23 VI
Koncert Organowy w Orzechowie
27-30 VI DNI OLSZTYNKA
LIPIEC
6 VII
14 VII
20 VII
21 VII

Turniej Miast w Lasecznie OLSZTYNEKIłAWA
Festyn w Orzechowie 100 - lecie konsekracji
kościoła
Festiwal Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej
w Swaderkach
Turniej Siatkowej Piłki Plażowej

Grupa teatralna „Trójeczka” z Ostródy - I m w kat. szkoły podstawowe
- w kat. gimnazja zwyciężyła „Fatamorgana” z Samborowa przed „Kolibrem”
z Zalewa i „Siódemeczką” z Elbląga. Tutaj wyróżnioną aktorką została Klaudia
Wiśniewska z Zalewa.

SIERPIEŃ
3 VIII
15 VIII
31 VIII

Festyn w Witramowie
Koncert Organowy w Orzechowie
Pożegnanie wakacji "Żegnaj lato na rok"
WRZESIEŃ

1 IX
22 IX
27 IX

Uroczystości na Sudwie
„Warmińsko-Mazurskie” Dożynki
Wojewódzkie
Młodzieżowy Festiwal Filmowy
Olsztynek 2013 „Moja Przestrzeń”
PAŹDZIERNIK
Kolaboracja HIP-HOP
„Koncert Zaduszkowy”

11 XI

LISTOPAD
Święto Niepodległości
GRUDZIEŃ

6 XII
15 XII
31 XII

"Mikołajkowe Niespodzianki" dla dzieci
Regionalny Jarmark Wigilijny
Powitanie Nowego Roku

Grupa teatralna „Fatamorgana” z Samborowa - I m w kat. gimnazja
11 V Dwa funkcjonujące przy MDK-u dziewczęce zespoły muzyczne „ADHD” i „Szarlotka” wystąpiły na scenie festynu w Waplewie (więcej na str. 16).
18 V Festiwal Cittaslow w Olsztynku – szczegóły w numerze na str. 6.
18 V Olsztynecki Chór Kameralny wystąpił w Przeglądzie Chórów i Zespołów
Śpiewaczych „Kurlantka” w Stawigudzie.
26 V M. Bębniarze wspomogli artystycznie festyn w Janowcu Kościelnym.
26 V Kolejny udany występ Studia Wokalnego Pani Marii. Tym razem
w Domu Dziecka nad Jeziorem, z okazji Dni Rodziny.
Wkrótce:
8 VI Festyn w Królikowie
15 VI Festyn w Kunkach
22 VI Wianki Mazurskie
„Noc Kupały”

23 VI

Koncert Organowy
w Orzechowie.
27-30 VI DNI OLSZTYNKA
Zapraszamy!

Fotorelacje z imprez znajdziecie również na naszym Facebooku.
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BURMISTRZ OLSZTYNKA

Ogłoszenia drobne

ogłasza, że w dniu 24 czerwca 2013 roku od godziny 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku pok. nr 1
odbędą się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

Sprzedam
l
Działkę budowlaną o pow. 630 m 2 (w Olsztynku przy
ul. Agrestowej) z projektem budowlanym i aktualnym pozwoleniem
na budowę. Tel. 502 844 172
l Dom w Olsztynku. Okazja! Do sprzedania połowa domu dwurodzinnego + działka przydomowa - 9 arów. Tel. 510 041 449

Do wynajęcia
l Mieszkanie dwupokojowe w Olsztynie. Tanio! Wynajmę od
zaraz. Tel. 600 611 085

Szukam pracy
l Opiekunka do osób starszych. 8 godz. lub całodobowo.
Tel. 514 566 685

Usługi
l
Remonty, wykończenia, glazura, terakota, instalacje CO,
wod.-kan. i gaz. Tel. 601 682 563, 603 332 919

bezpłatne ogłoszenia przyjmowane są w biurze redakcji
(MDK w Olsztynku, ul. Chopina 29, w godz. 8.00-18.00)

• działki rekreacyjnej niezabudowanej oznaczonej Nr 8/25 o pow. 3302 m2
położonej w obrębie Ząbie, gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie za
cenę wywoławczą w wysokości 110.000,00 zł stanowiącej własność gminy
Olsztynek. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
gotówką lub przelewem w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy
złotych) najpóźniej dnia 18.06.2013 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczymw Olsztynku
(za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto
Urzędu – uznanie konta).
• działki rekreacyjnej niezabudowanej oznaczonej nr 8/26 o pow. 2562 m2,
położonejw obrębie Ząbie, gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie za cenę
wywoławcząw wysokości 86.000,00 zł, stanowiącej własność Gminy Olsztynek. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką
lub przelewem w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
najpóźniej dnia 18.06.2013 r. na konto j.w. (za dzień wpłaty uznaje się dzień
wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).
Do wylicytowanych cen ww. działek zostanie
doliczony 23% podatek VAT.
Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Działki położone są w pobliżu jeziora
łańskiego, na terenie byłego ośrodka wypoczynkowego Rybaczówka. Na
działki te zostały wydane decyzje ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegających na budowie budynków rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszone przetargi
z uzasadnionej przyczyny. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Olsztynku pok. nr 25 lub pod numerem telefonu 89 519 54 85
oraz na stronie internetowej: www.bip.olsztynek.pl

O pięknie nadbiebrzańskiej przyrody
w dyktandzie ortograficznym
To już czternasty Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Corrida Ortograficzna”, w Gimnazjum im.
Noblistów Polskich w Olsztynku. Uczniowie przyjechali z różnych szkół, aby stoczyć prawdziwą walkę
z „bykami” ortograficznym
i wykazać się znajomością
zasad pisowni polskiej, która
do łatwych nie należy.
Reprezentowali oni Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Olsztynku, Gimnazjum
w Purdzie, Gimnazjum nr 1
w Biskupcu, Publiczne Gimnazjum im. Olimpijczyków
Polskich w Stawigudzie,
Gimnazjum w Dywitach,
Gimnazjum im. Noblistów
Polskich w Olsztynku oraz
Gimnazjum Gminne im.
Ks. Wojciecha Zinka w Gietrzwałdzie.
Pani Violetta Panasiuk –
Michalak, jako prowadząca,
serdecznie powitała wszystkich przybyłych – uczniów,
ich opiekunów oraz gości:
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Burmistrza Olsztynka Artura
Wrochnę, Przewodniczącego
Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Olsztynku
Andrzeja Wojdę, Kierownika
Referatu Oświaty, Kultury
i Promocji Urzędu Miejskiego w Olsztynku Mirosława
Obrębskiego oraz konsultanta
w Warmińsko – Mazurskim
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Wojciecha Tańskiego, który zgodził się, wzorem lat ubiegłych, ułożyć tekst dyktanda

i je odczytał. Nosiło ono tytuł
„O urokach rozlewisk Biebrzy”, a jego tematem było
„piękno fauny i flory jakby
żywcem przeniesionych
z Mickiewiczowskich tekstów”. Jak każde dyktando,
sprawdzało ono stopień opanowania przez uczniów znajomości reguł oraz zastosowania ich w praktyce, czyli
w pisowni. W czasie, gdy komisja sprawdzała prace, gimnazjaliści mogli zwiedzić
najpiękniejsze zabytki Olsz-

tynka. W tym roku laureatami „Corridy” zostali: Grzegorz Dorożko – uczeń Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku, który
zajął I miejsce, Katarzyna
Małek – uczennica Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w
Olsztynku – zajęła II miejsce,
Urszula Rudzińska – uczennica Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku –
III miejsce. Tytuł Mistrza
Kaligrafii komisja konkurso-

wa przyznała Patrycji Michalak z Gimnazjum Gminnego
w Gietrzwałdzie. Fundatorem
nagród była Rada Gimnazjum oraz Dział Promocji
przy Urzędzie Miejskim w
Olsztynku. Jak co roku, organizatorkami „Corridy Ortograficznej” były polonistki
i nauczycielki biblioteki.
Piękną oprawę plastyczną
imprezy stanowiła dekoracja
sali. Co roku przygotowuje ją
Pani Małgorzata Pingot,
nauczycielka plastyki. Wraz
z grupą dziewcząt (Adrianną
Borkowską, Urszulą Rudzińską, Zuzanną Pieczara oraz
Wiktorią Rabij) działających
w kole artystycznym „stworzyła” byka – prawie naturalnych rozmiarów. Powstał
z konstrukcji drewnianej
i papieru specjalnie do tego
celu przygotowanego i świetnie uzupełniał cały wystrój
sali. Przygotowania zajęły
uczniom kilka miesięcy, ale
efekt ich pracy zapierał dech
w piersiach. Może w przyszłym roku pojawi się również torreador?
Tego rodzaju przedsięwzięcie edukacyjne sprzyja
wymianie
doświadczeń
między nauczycielami oraz
rozwija umiejętności językowe uczniów.
Danuta Salamon
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Wpleceni w historię… Irena i Ryszard Plucińscy

Cz. III „A potem było już tylko lepiej”
PAN RYSZARD: Byłem
wtedy w wojsku w Działdowie. Dostałem przepustkę na
chrzciny dziecka mojego
brata, który mieszkał
w Olsztynku. Podczas przyjęcia posadzono mnie przy
stole obok bardzo pięknej
dziewczyny – drobnej,
szczupłej, czarnowłosej Irenki. Spodobała mi się od razu
i tak dobrze nam się rozmawiało, że aż żal było się rozstać. Dziwnym zbiegiem
okoliczności spotkałem ją
już następnego dnia na
weselu siostry mojej szwagierki. Okazało się, że
znowu oboje byliśmy zaproszeni. Irenka była koleżanką
panny młodej. Kiedyś weselnym gościem można było
zostać niemal w ostatniej
chwili, nie tak jak teraz. Dziś
już nie pamiętam, jak to
z nami było. W każdym
razie doskonale się bawiliśmy, ale już o godzinie 22
musiałem być w koszarach
w Działdowie. Od tamtego
dnia minęło 59 lat, a my
nadal jesteśmy razem.
W październiku następnego
roku wyszedłem z wojska.
Od stycznia 1955 roku do
października 1976 pracowałem w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Olsztynku, a od 1977, tylko przez
dwa lata, byłem zatrudniony
w Spółdzielni Kółek Rolniczych. Do tego czasu miałem już ukończone wieczorowe liceum ogólnokształcące, dlatego w 1978 roku
mogłem rozpocząć pracę
w Izbie Skarbowej w Olsztynie i stamtąd w 1992 roku
odszedłem na emeryturę.
PANI IRENA: Nasz ślub
odbył się 31 lipca 1955 roku.
To było w czasie, kiedy
trwało też likwidowanie
internatu przy ulicy Chopina. Od władz zwierzchnich
dostałam możliwość zaadoptowania części pomieszczeń
w budynku na cele mieszkalne. Nasza radość była
ogromna. Wybraliśmy dwa
pokoje na I piętrze,
z których jeden przeznaczyliśmy na kuchnię. Pozostałą
część budynku zajął sąd.
Rozpoczęliśmy nowe życie.
Po wojnie, a szczególnie
w latach 50-tych, w Olsz-
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tynku było bardzo dużo
ludzi takich młodych jak my,
którzy przyjechali z różnych
stron świata i tutaj znaleźli
swoje szczęście, bo chyba
szczęścia było więcej niż
dziś. Mimo ruin w rynku,
kolejek, braku wielu podstawowych rzeczy, ludzie
potrafili się cieszyć , często
z drobiazgów. Ważne, aby
był dach nad głową i przysłowiowa łyżka zupy. Wszyscy mieliśmy za sobą
wojenne przeżycia, nieraz
bardzo ciężkie, więc później
nie było już na co narzekać.
Ludzie chętnie się ze sobą
spotykali, urządzali wiele
różnych zabaw.
PAN RYSZARD: Moja
rodzina pochodzi z biednego
Mazowsza, gdzie tylko laski,
piaski. Urodziłem się
w miejscowości Budy Matusy, w powiecie mławskim.
Zaraz po wojnie rodzice
przenieśli się do wsi Bolejny, blisko stacji kolejowej
Bujaki za Waplewem. Przez
rok jeździłem rowerem do
szkoły w Łynie, a później
już siódmą klasę kończyłem
w Olsztynku. To były lata
1948/49. Centrum miasteczka było jedną wielką ruiną.
Ocalał ratusz i zamek, chociaż część boczna była zburzona do wysokości I piętra.
Zrujnowany był też budynek
dawnego kościoła ewangelickiego, obecnego Salonu
Wystawowego MBL. Na

tyłach obecnego Banku
Spółdzielczego przez długie
lata była piekarnia pana
Pobudkowskiego, a obok
ruin kościoła ewangelickiego stał warsztat mechaniczny, gdzie naprawiano rowery.
PANI IRENA: Przy ulicy
Chopina mieszkaliśmy dwa
lata, ale wiedzieliśmy, że
będziemy musieli się wyprowadzić, ponieważ mieszkanie w tym budynku nam się
nie należało. W tym czasie
z zakładu pracy wybrano
mnie na ławnika w sądzie.
Znałam więc sądowych pracowników, m.in. sekretarkę,
Olę Markiewicz. Dla niej
wyremontowano w budynku
sądu niewielkie mieszkanko
z wejściem od strony poczty.
Mogliśmy więc przeprowadzić się na jej poprzednie
miejsce zamieszkania – do
kamienicy przy ulicy Mickiewicza, ale nie było to najszczęśliwsze rozwiązanie.
Mieliśmy co prawda duży
pokój na II piętrze, ale
z kuchnią na poddaszu,
z zimną wodą i toaletą na
podwórku. Zimą w kuchni
nie można było mieszkać.
Przeprowadziliśmy się tam
jesienią 1957 roku, a w lutym następnego roku urodziła się nasza pierwsza córka
Ela. Warunki dla maleńkiego dziecka były spartańskie.
Mąż przywiózł kozę do
ogrzewania, na niej też goto-

waliśmy. Po ślubie teściowa
dała pierzynę, poduszkę trzeba było sobie jakoś
radzić. W takich warunkach
mieszkaliśmy dziesięć lat.
Tam też pierwsze kroki stawiało nasze drugie dziecko Alina. W Olsztynku, podobnie jak w całej Polsce, problemy mieszkaniowe w tamtych latach były ogromne.
Dopiero w 1967 roku udało
nam się przeprowadzić do
obecnego mieszkania przy
ulicy Sienkiewicza. Było to
dokładnie 15 maja, przed
komunią św. Eli. Wtedy też
po raz pierwszy przyjechał
do Polski nasz tata, na trzy
miesiące urlopu. Trudno opisać te chwile, gdy wzruszenie ściskało gardło, a chciało
się tak wiele powiedzieć.
Tyle lat, tyle wspomnień.
W końcu musiał wrócić do
żony w Anglii. Nie mieli
razem dzieci, więc po jej
śmierci w 1974 roku przyjechał do Polski na stałe.
Zamieszkał w Węgorzewie,
ożenił się, zmarł w 1976
roku. Do końca utrzymywaliśmy serdeczny kontakt.
Tymczasem po zlikwidowaniu internatu we wrześniu
1955 roku przez miesiąc nie
pracowałam, ale później
dostałam etat księgowej
„u szewców”, tzn. w Spółdzielni Szewskiej. Pracę
podjęłam 2 listopada 1955
roku. Biuro mieściło się
w obecnym sklepie rybnym,

Na podstawie wywiadu
z Ireną i Ryszardem
Plucińskimi opracowała
Henryka Żebrowska

zaś naprzeciwko przy ulicy
Świerczewskiego, tam, gdzie
obecnie jest mały sklepik
odzieżowy, w zakładzie
usługowym kilku szewców
naprawiało buty. Natomiast
przy ulicy Składowej, w pomieszczeniach późniejszej
tkalni, znajdował się duży
zakład szewski, produkujący
materiały do szycia butów,
np. cholewy. Oczywiście,
same buty też tam były
szyte. Spółdzielnia była
dużym zakładem pracy,
zatrudniała ponad trzydziestu pracowników. Niestety,
po pięciu latach mojej pracy
została zlikwidowana. Na
szczęście zaproponowano mi
stanowisko
księgowej
w Spółdzielni Przemysłu
Włókienniczego, która miała
swoją siedzibę w obecnym
sklepie pana Argalskiego.
Przepracowałam tam dziesięć lat, do momentu likwidacji biura, tj. do 1970 roku.
Właściwie to zlikwidowano
tylko biuro, gdyż zostały
magazyny i ich pracownicy.
Podobnie jak wcześniej,
miałam szczęście w nieszczęściu i znowu praca
sama do mnie „przyszła”.
Tym razem zaproponował
ją pan Tomporowski, szef
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Nadal wykonywałam zawód
księgowej, a biura ZGKiM
zajmowały pomieszczenia
w ratuszu. Z czasem sprawy
mieszkaniowe odłączyły się
od całości i powstała Administracja Domów Mieszkalnych z siedzibą w obecnym
budynku policji przy ulicy
Chopina. Tam pracowałam
aż do emerytury, tj. do 1988
roku.
Obecnie przeżywamy
jesień swojego życia.
Mieszkamy spokojnie,
w otoczeniu wspaniałych
sąsiadów, z którymi jesteśmy „od zawsze”. Wielką
radością, podporą oraz
sensem dalszego życia są
dzieci i wnuki.
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„Oplątani poezją”
Kontynuuję tę skromną rubrykę podbudowana miłym podejściem p. Henryki Żebrowskiej do moich dotychczasowych wypowiedzi na łamach ALBO.
Nie wypada zatem wycofywać się z literackiej rzeczywistości, w której wprawdzie ukryta, tkwię od lat.
Z przyjemnością stwierdzam, że krąg
„oplątanych poezją” poszerza się z każdym
dniem wyczekiwanej tegorocznej wiosny.
Niech z jej przybyciem rozkwitnie poetycka twórczość – chciałoby się wołać radosnym głosem! Niech chociaż na krótko
odsunie w cień szarą rzeczywistość dnia
codziennego i da wytchnienie zabieganym,
zapracowanym i pełnym trwogi o przyszłość. Niech pozwoli rozkoszować się
pięknem tworzywa poetyckiego i niezwykłością przestrzeni stworzonej przez wyobraźnię utalentowanych twórców.
Mnie oplątała swoją twórczością p. Janina Dobrowolska – poetka, o której olsztyneccy miłośnicy poezji właściwie nic nie
wiedzą. A p. Janina jest przecież stąd, bo
wychowywała się w Domu Dziecka nr 1
w Olsztynku /ul. Świerczewskiego/ i uczęszczała do szkoły podstawowej /dzisiaj
stary budynek gimnazjum/.
Dzięki uprzejmości byłej dyrektorki
domu dziecka, p. Jadwigi Ziółkowskiej,
w 2012 roku mogłam zapoznać się z poezją
p. Janiny, wydaną w dwóch zbiorkach
„Z tobą poezjo” i „O świcie zaczynam
żyć”. W drugim poetka umieściła następujące podziękowanie: „... dziękuję pani
Jadwidze Ziółkowskiej, której wychowanką byłam przed laty w domu dziecka, za jej
wiarę we mnie, za jej autentyczny zachwyt
poezją i wszystkim, co piękne, za promowanie moich wierszy wśród licznych znajomych”.
Pani Janina od ponad 20 lat mieszka
w Niemczech, bardzo tęskni za ojczystym
krajem, a swoje utwory wydaje w Polsce za
własne pieniądze, bo sponsorów nie ma.
O narodzinach samorodnej zdolnej poetki, jaką stała się nasza krajanka, także olsztynecczanka, napisano bardzo sugestywnie
w notce redakcyjnej:
Z TOBĄ, POEZJO!
Tęczę swych marzeń, jak barwną wstążkę
We włosy wplatam
Z nadzieją patrząc na przyszłe lata
Z Tobą się bratam.
Myśląc o Tobie, staję się kwiatem
Słońca dotykam
Pijana szczęściem, blaskiem olśniona
Oczy przymykam.
Ten i inne wiersze zrodziły się w Autorce
z miłości do poezji, z tęsknoty do kraju, od
którego dzielił ją dwudziestoletni okres. Jej
zainteresowanie poezją i literaturą w ogóle
datuje się od wczesnych, młodzieńczych lat,
które do dziś odgrodzone były życiem wypełnionym rolą matki i żony, a także zawodową aktywnością. Dziś, będąc na emeryturze, Autorka odkrywa na nowo smak poezji,
przesyca nią swoje wewnętrzne, utrudzone
życie.
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Pierwszy zbiorek zawiera następującą dedykację:
„Eli Różańskiej – Altmajer – mojej przyjaciółce”.
Może komuś z czytelników ALBO to nazwisko jest
znane?
Pani Janina Dobrowolska zachwyciła mnie swoją
radosną postawą wobec codziennej prozy życia i optymizmem w spojrzeniu na zwykłe ludzkie sprawy.
Wzruszyła czarującymi opisami przyrody w każdym
elemencie – źdźbłem trawy, kroplą opadającej mgły,
zmierzchem, porankiem, dmuchawcem, ale i kamieniem.
Chciałabym kiedyś napisać szerzej, dlaczego w swoich notatkach umieściłam określenie „poetka natury”.
Zostawiam interesujący mnie temat na później, a teraz
proponuję chwilę zachwytu chyba ulubionym przez
poetkę kwiatem róży. Oto fragment wiersza pt. „Róże”.

nie dusz” podtrzymuje Jadwiga Ziółkowska, która przekazała mi najnowszą wieść
o przygotowanym do druku trzecim zbiorku poezji Janiny Dobrowolskiej.
W oczekiwaniu na nową porcję „duchowej strawy” postaram się zaczerpnąć sił
z treści wiersza o szczęśliwym życiu moich ukochanych maków.

Radością rozchylony porcelanowy wdzięk przecudną woń roztacza różanych płatków pęk.
Ich aksamitny karmin w gorączce pławi się,
a słońce swym promieniem
bezdusznie smaga je.

Czuję się zaszczycona krótką listowną znajomością
z poetką. W lutym 2013 roku otrzymałam od p. Janiny
kolorową pocztówkę z dwoma wierszami. Na tle płomiennych maków utwór „Recepta na szczęście”, a na
odwrocie wiersz „Szczęśliwe maki” z cudowną niespodzianką.
RECEPTA NA SZCZĘŚCIE
Wystarczy znaleźć się wśród planet,
Nie wiedzieć, co to niebyt jest.
Odgrodzić się od ciszy słowem,
Bliźnim serdeczny czynić gest.
I jeszcze słońce mieć na co dzień,
Przyjaciół, miłość, pełny trzos.
Nic zwyczajnego nie dostrzegać,
W tym, co przynosi ci twój los.
Szczęśliwe maki
Drży na wietrze kwiat maku w płomiennym rozkwicie,
ogniem słońca napełnia swe makowe życie.
A każdy kielich, zda się, szum owadzi wchłania,
w pręcikach wokół główki radość już rozdzwania.
Lekko wkraczam w płynące łany traw i maków,
łowiąc szumy i gwary łąkowych śpiewaków.
W woniach, szumach i w śpiewie błędne stopy brodzą,
nie wiedząc, że to maki tak śpiewnie zawodzą.
JD
Dla Pani Ali Chrzanowskiej z przyjacielskim pozdrowieniem
Janina
Berlin 10.02.2013

Ulubione kwiaty mojego szczęśliwego dzieciństwa!Zakwitały w bujnych łanach zbóż rodzinnego
Mazowsza, zachwycały zwiewnością, delikatnością
i czerwienią. Miały za polnych przyjaciół chabry,
rumianki i kąkole. Jestem zachwycona dedykacją! Ale
dlaczego maki? Prawda jest taka, że nasze „porozumie-

Specjalnie dla czytelników ALBO, za
zgodą poetki, przekazuję ogromny bukiet
życzeń zawartych w wierszu pt. „Przesłanie”.
Zachowaj w sercu swoim ciepło słońca,
a w duszy – przestrzeń morską
i światłość gwiazd,
w oczach przejrzystość rosy,
na ustach – poranny brzask.
I wszystkie przeciwności losu
obrzuć gradem śmiechu.
Ramionami obejmij świat,
kołysząc się w upojnym
tańcu życia.

Metafora o życiu niesie nadzieję na
chwile radosnych uniesień, na momenty
szczęścia, o których marzy chyba każdy
człowiek. Dlatego „Przesłanie” kojarzę ze
słowami piosenki Stevie Wonder’a „Jesteśmy dziećmi świata, chcemy pomagać”.
Wiersz p. Janiny Dobrowolskiej zadziwia uniwersalizmem przekazu słownego.
Pozdrawiam nie tylko miłośników poezji
Alicja Chrzanowska

Strona 21

DEZ INFORMACJE OLSZTYNECKIE
Będą wypędzać diabła
z uczestników majówki

N

ie milkną echa koncertów, które odbyły się w czasie olsztyneckiej
majówki. Występy rockmanów poważnie zaniepokoiły Jędrzeja
Plugawę, który gościł w tym czasie w naszym miasteczku. - Z przerażeniem
zauważyłem, że w pewnym momencie jeden z muzyków czyni gesty będące
starą formułą wzywania mocy nieczystych - uważa Plugawa z Gdańska.
- Jestem etnografem i doskonale znam zwyczaje satanistyczne. W tym
wypadku wykorzystano tzw. znak sześciu gwiazd, co już w starożytnym
Egipcie służyło do opętania tłumu widzów. Było to niezwykle niebezpieczne
zachowanie, które będzie miało niekorzystny wpływ na lokalną społeczność.
Jako dowód Plugawa przedstawił nagranie z imprezy z uwiecznionymi
zabiegami magicznymi rockmana. Dostarczył je także do kurii. - Uważamy,
że uczestnicy koncertu znajdują się obecnie pod wpływem ciemnych sił
i konieczne jest przeprowadzenie stosownych egzorcyzmów - wyjaśnia Henryk Mszał, przedstawiciel instytutu d.s. walki z sektami. - W tej sytuacji
wszyscy uczestnicy występów proszeni są o przybycie na lodowisko w dniu
15 czerwca. Wtedy to właśnie odczynimy groźną dla zdrowia i życia duchowego formułę satanistyczną.
Konsekwencje poniósł już muzyk, który tak niefrasobliwie zachowywał
się na koncercie. - Otrzymał on dożywotni zakaz występów w Olsztynku i
całej gminie - wyjaśnia Wieńczysław Gąsowski, kierownik ośrodka kultury.

tecznie wkroczyć musiały władze skansenu. Jak się dowiedzieliśmy, wkrótce
zostaną wprowadzone specjalne kartki na żywność i na ich podstawie pracownicy będą mogli ubiegać się o konkretne produkty. To posunięcie uspokoiło sytuację. - To uczciwe rozwiązanie. Teraz każdy może dostać to, co się
mu należy, albo zamienić się z którymś z pracowników. Zastanawiam się
tylko, czy każdy dostaje tyle samo kartek - mówi Leokadia Baranicka.

Równouprawnienie na murawie

W

Olsztynek jako jedno z pierwszych miast w Polsce przystąpił do
projektu promującego równouprawnienie kobiet i mężczyzn
„Gmina równych szans”. Związane są z tym dość poważne zmiany. - To
trudne przedsięwzięcie, więc bardzo istotne są wprowadzone przez nas
instrukcje - wyjaśnia Aldona Paluch, rzeczniczka burmistrza miasta. - Ich
realizacja będzie drobiazgowo kontrolowana.
Jedna z nowości polega na równym udziale kobiet i mężczyzn w życiu
społecznym we wszelkich jego przejawach. - Np. opiekunowie „orlików”
otrzymali już regulaminy nakazujące im, by w ciągu dnia z obiektu korzystała równa liczba dziewcząt i chłopców - wyjaśnia rzeczniczka. - Rozumiemy,
że może to wywołać niezadowolenie męskich użytkowników, którzy do tej
pory głównie korzystali z boiska. Teraz jednak, chcąc zagrać, będą musieli
zachęcić do rozgrywek także swoje koleżanki.
Z kolei nauczyciele w olsztyneckich szkołach będą na każdej lekcji odpytywać równą liczbę dziewcząt i chłopców.

Posprzeczali się o jaja

W

W olsztyneckim skansenie na pierwszy rzut oka życie mija przyjemnie. Nie dajmy się jednak zwieść pozorom. Właśnie teraz,
podczas obchodów jubileuszu 100-lecia muzeum, doszło do nieprzyjemnego
sporu, który zakłócił sielską atmosferę. Jak się dowiedzieliśmy, poszło
o produkty żywnościowe i gospodarskie. Jak wiadomo, na skansenie hodowane są króliki, krowy, kury i kaczki, a w ogródkach uprawiane warzywa.
Nie brakuje też runa leśnego. Co jakiś czas trzeba wydoić krowę, wybrać
kurom jaja, a z ogródka zebrać marchewkę. Początkowo produkty te nie
budziły większego zainteresowania. Jednak zmieniło się to, bo kiedy przybyło zwierząt gospodarskich i powierzchni ogrodowych, jajka, kaczki
i ziemniaki stały się łakomym kąskiem. - Też chciałabym zajmować się
kurami i mieć codziennie dużą jajecznicę na śniadanie i kolację, albo kankę
mleka od krowy - ubolewa Alfreda Bryndza. - Niestety pozostaje mi do dyspozycji jedynie nieco pietruszki i szczawiu za chałupą, której pilnuję.
Nie wszystkim odpowiada też podział zajęć. - Ja nie lubię koziego mleka
i sera, a opiekuję się kozami - dlatego mleko wymieniam na jaja i brukiew tłumaczy Stanisław Przebrzmiał. - Osobiście wolałbym doić krowy.
Na tle podziału przysmaków dochodziło nawet do kłótni. Napięcie związane z podziałem produktów żywnościowych osiągnęło taki pułap, że osta-

NA WESOŁO
autor
Czesław Kazimierz
Bandzwołek
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Także w innych dziedzinach mają być wprowadzone zasady równouprawnienia, np. już teraz strażacy z Olsztynka szukają kobiet do drużyny
gaśniczej. W innym wypadku ich działalność może zostać zawieszona.
Drużyna Olimpii od przyszłego sezonu jako pierwsza w Polsce występować
będzie w mieszanym składzie.

Ósmy cud świata
Nad fenomenem cudów mędrcy radzili,
Że mało tych cudów, zgodnie stwierdzili.
Siedem takich cudów zaledwie powstało,
I to w starożytności – stanowczo za mało.
Po burzliwej debacie wspólnie ustalili
I ósmy cud świata jeszcze doliczyli.
Tym ósmym cudem dodanym, niestety,
Jest niewątpliwy fenomen kobiety.
Mędrcy fenomen kobiety uznali dlatego,
Że zrobi trzy rzeczy zupełnie z niczego.
Fenomen to znany – pierwszym wyrobem
Jest jej sałatka, zrobiona swoim sposobem.
Drugi fenomen to rzecz raczej ponura Zrobiona z niczego wielka awantura.

Fenomen trzeci- kobieta jest w stanie
Sprawić, że co wisi to natychmiast stanie.
Mamy teraz kryzys, wszystko się wali,
Nas teraz już tylko cud jakiś ocali.
W kryzysie mądrych decyzji potrzeba,
Rząd niech nie liczy na cud z manną z nieba.
Na myśli mam z unii pieniądze obiecane,
Przecież kiedyś one muszą zostać oddane.
Kryzys nagle nie spadł, nas nie zaskoczył,
Żeśmy widzieli jak do nas kroczył.
Nikt nie dał hasła „zawijać rękawy”,
Bierzmy się do pracy, koniec zabawy.
Dalej w marazmie wszyscy czekamy,
Obietnic polityków o raju słuchamy.
Przysłowie stare prawdą się staje
„Krowa, która ryczy mało mleka daje”.
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Hobbici i elfy podbijają Olsztynek
Podczas majówki młodzież z Olsztynka brała udział w „Grze o pierścień” – zabawie terenowej opartej na motywach powieści J.R.R. Tolkiena. Po Olsztynku biegali w pośpiechu poprzebierani uczestnicy, wykonywali zadania
i zbierali wskazówki, które miały ich doprowadzić do Jedynego Pierścienia. – Chcieliśmy udowodnić, że czytanie
książek wcale nie jest nudne – mówi Sylwia Deguć, pomysłodawczyni projektu i moderatorka Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. – Mimo nieciekawej pogody, odnieśliśmy sukces! Już sypią się pytania o kolejne gry.
W sześciu reprezentacyjnych punktach miasta na
drużyny śmiałków czekały
postaci ze Śródziemia –
świata wykreowanego przez
Tolkiena. Były elfy i gobliny, krasnoludy i hobbici,
rycerze z Gondoru, smok
oraz czarodziej Gandalf.
Uczestnicy wypełniali polecenia przybyszów ze świata
literatury, na przykład przygotowywali sałatkę dla hobbita lub śpiewali elfom ułożone przez siebie pieśni.
W nagrodę otrzymywali
fragment mapy, na której
zaznaczona była lokalizacja
ostatniego zadania. Cel mieli
jeden – jak najszybciej odnaleźć i zniszczyć Jedyny
Pierścień i tym samym ocalić
świat od zagłady z ręki Saurona, mrocznego władcy
Mordoru.
- Jako członkowi Konwentu Rycerskiego św. Pio-

tra z Olsztynka przypadła mi
oczywiście rola rycerza
z Gondoru. Nie mogło być
inaczej – opowiada Łukasz
Kuciński, jeden z organizatorów. – Polecono mi, abym
strzegł młyna i przepuszczał
tylko tych, którzy rozszyfrują runy zapisane na mapie.
Wielu śmiałków odesłałem
do swych domostw, lecz zna-

20 II – 28 II Ul. Mierkowska.
Trwa procedura przedstawiania
zarzutów złodziejom z „branży
metalowej”. Tym razem poszli „na
całość” - wynieśli 5 tzw. siłowników
hydraulicznych o wartości 25 tys. zł
z terenu firmy „Agrobioenergia”
Dariusza T. i „upłynnili” je w punktach skupu złomu w Olsztynku
i Nidzicy.
9 IV Ul. Górna. Przed sądem
dla nieletnich stanie Mateusz Ś.,
uczeń gimnazjum, za kradzież słuchawek i przenośnej pamięci elektronicznej z szafki kolegi.
5 III – 25 IV Ul. 22 Lipca. Włamanie do pomieszczenia gospodarczego i kradzież silnika elektrycznego o wartości 1200 zł.
25-26 IV Sudwa. Z podobnego
jak wyżej miejsca wyniesiono olej
napędowy i części – pompę paliwa
i blok silnika.
20 – 30 IV Lichtajny. Sieczkar-

ALBO 5 (204) Maj 2013 r.

leźli się wybrańcy, którym
udało się odczytać ukrytą
wskazówkę. Nie było łatwo,
próbowali mnie przekupić.
Mnie! Ideał rycerskości!
Podstępem chcieli mnie
przekonać, abym uchylił
rąbka tajemnicy. Widząc
zakłopotane twarze, postanowiłem pomagać.
Finał gry rozegrał się

nia ciągnikowa, a nawet chyba już
zabytkowa, metalowa pompa do
wody (łącznie 1000 zł) „zainteresowały” sprawców kradzieży na terenie gospodarstwa Zygmunta S.
14 – 29 IV Mierki. Tutaj tzw.
„złomiarze”, bo to oni są najprawdopodobniej sprawcami kradzieży jak
ta i powyższe, wynieśli z niezamieszkałego domu 3 grzejniki żeliwne, baterię zlewozmywaka i blat
kuchenny o łącznej wartości 1000 zł.
25 IV Jemiołowo. Za pobicie
Zbigniewa D. zatrzymany został
Zenon G. Prokuratura przedstawiła
mu zarzut pobicia a sąd zastosował
3-miesięczny areszt tymczasowy.
30 IV – 2 V Trasa 51, Olsztyn
– Olsztynek, okolice Ameryki.
Giną ciągle metalowe pokrywy studzienek, tym razem 2 szt. o wartości
600 zł, własność GDDKiA.
2-6 V Kunki. Kolejny „wyczyn”
złomiarzy to demontaż 13 szt. ciężarów metalowych, napinających kolejową sieć trakcyjną, o wartości
4050 zł.
1 III – 6 V Czarci Jar. Z posesji Anny L. zniknęły płytki podłogowe i ścienne o wartości 1000 zł.
7 V Teren leśny k/Orzechowa.
Kolejny przypadek kłusownictwa.
Ofiarą leśnych rabusiów padła sarna,
z której na miejscu przestępstwa
została tylko skóra. Straty Nad-

w rynku. Na miejsce pierwsza dotarła drużyna Goblinów z Wałbrzycha. Panowie
szybko odnaleźli pierścień
w jednej z fontann i zniszczyli go, wrzucając do studni. Gdy wszystkie grupy
ukończyły grę i dołączyły do
zwycięzców, rozdano nagrody i dyplomy. Ale to jeszcze
nie był koniec! Część uczestników i organizatorów spotkała się wieczorem na całonocnym maratonie filmowym. Oglądali trylogię
„Władcy Pierścieni” i raczyli
się samodzielnie przygotowanymi smakołykami – hobbicką sałatką, smalcem
oraz swojskimi chlebami
w dwóch rodzajach – „krasnoludzki bojowy” (można
używać jako broni) i „delikatny Legolas” (niezwykle
miękki).
– W organizację projektu
zaangażowało się wiele osób

leśnictwa Nowe Ramuki – 2400 zł.
10 IV Ul. Wilcza. Na polu
Lecha G. spłonęły tzw. baloty
słomy. Straty to 8 tys. zł.
7 V Ul. Górna. Uczniowie gimnazjum – Krystian B. i Mateusz T.
staną przed sądem dla nieletnich za
pobicie rówieśnika.
11 V Ul. Mrongowiusza. Skradziona Marii K. torebka z pieniędzmi w kwocie 70 zł i telefonem
komórkowym o wartości 320 zł
została odnaleziona w wyniku czynności operacyjnych policji.
10 – 12 V Kurki. Piła spalinowa
i silnik do łodzi o wartości 3 tys. zł
to łup złodziei, którzy okradli posesję Piotra R.
12 V Ul. Mierkowska. Włamanie z „fasonem”. Były pracownik
firmy „Agrobioenergia” (Robert M.
z gminy Nidzica), będąc po wyraźnym tzw. wpływem, dostał się
(w wiadomy sobie sposób) do hali
zakładu i wyjechał stamtąd „na miasto” ładowarką teleskopową. Został
w końcu zatrzymany przez policję
i odpowie za kradzież z włamaniem
oraz za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym.
11 – 13 V Ul. Zamkowa. Włamanie do VW Golfa i kradzież aparatu fotograficznego o wartości
450 zł.
14/15 V Gospodarstwo Rybac-

i instytucji - mówi Alina
Wołodkiewicz, dyrektorka
Biblioteki Miejskiej. – Nasza
biblioteka, Młodzieżowy
Dyskusyjny Klub Książki,
Konwent Rycerski św. Piotra, Miejski Dom Kultury,
kilka członkiń młodzieżowej
rady miejskiej, dzieci z kółka
teatralnego. Stroje wypożyczył nam Olsztyński Teatr
Lalek oraz Miejski Dom
Kultury. Chcieliśmy zintegrować aktywne społecznie
środowiska młodzieżowe w
naszym miasteczku. Bo takie
są! Aż miło się patrzyło na
współpracę dzieci z podstawówki, gimnazjum i liceum
ze studentami i dorosłymi!
– Wszyscy wspaniale się
bawiliśmy – dodaje Łukasz.
Klimatyczne stroje, humor,
atmosfera, która nam towarzyszyła. Oby jak najwięcej
takich projektów. – Mamy
już wiele pomysłów na przyszły rok – zapala się Sylwia.
– Wahamy się między „Piratami z Karaibów” i „Grą
o tron”. Gdybyśmy wybrali
to drugie, musielibyśmy już
zacząć wykuwać ogromne
krzesło z mieczy…
Weronika Skwarzec
– członek DKK
i organizator gry

kie Swaderki. Z 2 ciągników rolniczych skradziono 70 l ON o wartości
350 zł.
14 V Ul. Świerczewskiego.
Janina C. straciła tu rower o wartości
500 zł. Rowerem przyjechała córka
do szkoły i pozostawiła go na czas
lekcji bez zabezpieczania. Szwed
albo Szwajcar może by to zrozumiał!
16 V Królikowo. Bożena N.,
pracownica masarni, została zatrzymana przy próbie wyniesienia
z zakładu wędlin i (koniecznie) przypraw o wartości 320 zł.
18 – 19 V Waszeta. Grupa młodzieży, przebywająca na wczasach
w ośrodku, straciła łącznie 1980 zł
(7 osób okradzionych) pozostawiając
swój domek bez zamknięcia.
20 V Już kiedyś pisaliśmy, że
niedługo interwencje policji mogą
być potrzebne w przedszkolu. To
idzie w tę stronę! Na razie, przed
sądem dla nieletnich będzie musiał
stanąć uczeń podstawówki Damian
O. za pobicie kolegi szkolnego.
W omawianym okresie policja
zatrzymała też 5 osób poszukiwanych,
4 prawa jazdy, 20 dowodów rejestracyjnych, 4 nietrzeźwych kierowców
i 1 rowerzystę oraz 3 osoby do wytrzeźwienia.
Opracowano na podstawie materiałów KP w Olsztynku.
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A MOŻE BY NA RYBY
Jeśli chcemy mówić o zarówno zdrowym, jak i smacznym jedzeniu, nie możemy w żaden sposób
pominąć w naszym jadłospisie potraw z ryb. O ile w każdym domu potrawy z ryb tradycyjnie podajemy z okazji świąt Bożego Narodzenia, to jednak w ciągu całego roku przez niewielu z nas są one
doceniane tak, jak na to zasługują. Powinniśmy pamiętać, że są one źródłem pełnowartościowego,
dobrze przyswajalnego przez nasz organizm białka, równie cennego jak tego zawartego w mięsie. Nie
mniej ważnym i niezwykle dla nas cennym składnikiem odżywczym zawartym w mięsie ryb są kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3. Dwa z nich EPA i DHA mają wyjątkowo pozytywne działanie dla naszego organizmu, wpływają bowiem korzystnie na
nasz układ krążenia, chroniąc go przed powstawaniem blaszek miażdżycowych, a tym samym zmniejszają ryzyko arytmii i zawału serca. Dodatkowo pobudzają wytwarzanie tlenku azotu, który rozszerza nasze naczynia krwionośne, co ułatwia przepływ krwi i obniża ciśnienie.
Ponadto, nie bez znaczenia jest, że sprzyjają one
zwiększaniu się poziomu „dobrego cholesterolu”
i obniżają ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową, ich właściwości są korzystne dla naszych
włosów, paznokci i naszej skóry. To nie wszystkie
dobroczynne działania kwasów omega-3, bowiem
maja one także działanie przeciwzapalne oraz sprzyjają zwiększeniu produkcji serotoniny – hormonu
poprawiającego nasz nastrój i już chociażby z tego
tylko powodu powinniśmy dbać, by na naszych stołach nie brakowało potraw z ryb, bo kto z nas nie
chciałby codziennie być w wyśmienitym humorze?
Należy pamiętać też o tym, że ryby morskie zawierają więcej kwasów omega-3 niż słodkowodne, co nie
znaczy jednak, że te drugie nie są warte naszej
uwagi. Najwięcej kwasów tłuszczowych zawiera
łosoś, następnie sardynki, a trzecie miejsce pod tym
względem należy do makreli. Wszystkie ryby to nieocenione bogactwo wielu niezbędnych dla naszego
organizmu pierwiastków. W tym, między innymi,
jodu wchodzącego w skład hormonów tarczycy,
które odpowiadają za metabolizm, wzrost, dojrzewanie i odgrywają istotną rolę w pracy układu nerwowego i naszego mózgu. Ryby to źródło witaminy D
oraz wapnia, witamin z grupy B, a te bardziej tłuste
także znaczącej ilości witaminy A. Możemy więc
z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że wzbogacają
one naszą dietę o niezbędne składniki mineralne bardziej niż „ zwykłe mięso”. Są obfitym źródłem fosforu, potasu i selenu, który nie tylko ma działanie przeciw utleniające, ochronne przeciwnowotworowe, ale
także spowalniające proces starzenia się naszego
organizmu. Zawarty w mięsie ryb magnez działa
między innymi przeciwstresowo i przeciwdepresyjnie, co w naszym codziennym życiu, pełnym sytuacji stresowych, powinno mieć niebagatelne znaczenie. Niestety, mimo tak wysokiej wartości odżywczej
ryb przeciętny Polak zjada ich w roku zaledwie
13 kilogramów, chociaż na brak ryb i ich przetworów
w sklepach narzekać nie możemy. Najlepiej oczywiście kupować ryby świeże, ewentualnie mrożone,
które na pewno nie zawierają zupełnie zbędnych
naszemu organizmowi konserwantów. Nie mniej
ważny jest sposób przyrządzania ryb, wprawdzie
możemy podawać je na wiele sposobów w galarecie,
faszerowane, z grilla, duszone z warzywami, czy
w formie zupy rybnej, jednak dietetycy polecają
szczególnie te gotowane i duszone, mniej te otoczone
grubo panierką i smażone w głębokim tłuszczu.
Właściwości ryb sprawiają, że jeść je mogą
właściwie wszyscy, korzystajmy więc z tego, iż
wokół nas mamy jeziora pełne tego wartościowego
pożywienia i jedzmy ryby nie tylko „od święta”.
Pamiętajmy o tym dla własnego i naszych bliskich
zdrowia.
Ewa Łagowska- Okołowicz
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PASTA Z MAKRELI

DORSZ W SZPINAKU

1 wędzona makrela
1 cebula
2 czubate łyżki twarożku
2 ugotowane na twardo jajka
3 łyżki kiełków
1 łyżka oliwy
pieprz

3 filety z dorsza
500 g rozdrobnionego
szpinaku
1 łyżka masła
125 mozzarelli
2 ząbki czosnku
sól, pieprz
sok z cytryny
olej

Makrelę obrać i rozdrobnić, dodać pokrojone drobno cebulę i jajka, dodać twarożek
i kiełki. Jeśli masa jest za sucha dodać łyżkę
oliwy, doprawić pieprzem i włożyć do schłodzenia do lodówki.

TATAR Z WęDZONEGO
PSTRąGA
1 wędzony pstrąg
½ czerwonej cebuli
pieprz, sól
cytryna, oliwa
zielona pietruszka
Pstrąga obrać i drobno posiekać, dodać
posiekaną drobno cebulę i natkę, doprawić
solą i pieprzem, wymieszać, schłodzić i podawać z plasterkami cytryny.

ZUPA RYBNA
½ kg filetów (okoń, sandacz,
sum, miętus, szczupak)
1 szkl pokrojonych w drobne
półplasterki porów
1 duża pokrojona jak
por cebula
5 ząbków czosnku drobno
posiekanych
2 łyżki masła
1 szklanka pokrojonych
pomidorów bez skórki
1 łyżeczka keczupu
2 szklanki bulionu
warzywnego
sól, pieprz
W garnku rozpuścić masło, wsypać por,
cebulę i czosnek, podsmażyć i dodać 1 szklankę bulionu. Przykryć i dusić do miękkości.
Dodać pokrojone pomidory i drugą szklankę
bulionu, przykryć i zagotować. Dodać filety,
keczup, doprawić solą i pieprzem, chwilę
pogotować i odstawić z ognia na około
5 minut. Rozlać do miseczek, posypać natką
pietruszki.

Filety podzielić na kawałki, posolić, popieprzyć i skropić sokiem z cytryny, odstawić na
1 godzinę do lodówki. Szpinak udusić na
maśle z czosnkiem, solą i pieprzem, pod
koniec duszenia dodać pokrojony ser. Rybę
usmażyć i podawać na uduszonym szpinaku.

FILETY Z KARPIA
NA OSTRO
½ kg filetów z karpia
1 łyżka musztardy rosyjskiej
1 łyżka soku z cytryny
2 jajka
½ szkl bułki tartej
2 łyżki masła
sól, pieprz olej do smażenia
Karpia umyć, osuszyć i oprószyć solą i pieprzem, skropić sokiem z cytryny, posmarować
musztardą i odstawić na godzinę w chłodne
miejsce. Obtoczyć w jajku, bułce tartej i smażyć na oleju z dodatkiem masła na złoto.
Podawać z ziemniakami i surówką.

KOTLECIKI RYBNE
1 kg filetów z ryb najlepiej
mieszanych (płotki, okonie,
krasnopióry, szczupaki)
1 duża cebula
2 ząbki czosnku
2 jajka
5 centymetrowy pasek
boczku
1 mała namoczona
czerstwa bułka
bułka tarta
olej do smażenia
Filety zemleć z cebulą, boczkiem, i odciśniętą bułką. Dodać jajka, sól pieprz i dokładnie
wymieszać. Formować kotleciki, obtoczyć
w bułce tartej i piec na złoty kolor na rozgrzanym oleju.
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Krzyżówka
nr 190

2

1

7

6

8
10

9
11

Poziomo:
1) pośpieszny, 5) pies na pomoc, 9) ładny węgiel, 10) pilnuje ozora,
11) po piłce, 12) ciastko na zamek, 13) przynieś, podaj, 14) śpiewana
w Bawarii, 15) zdemolowany kosz, 16) samiec, 18) do pisania,
19) przed pługiem, 21) kortowiada, 23) wadliwy spór, 24) transport
małp, 25) bez szans na rycerza, 26) krępujące, 27) w samochodziku.
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Pionowo:
1) psi, 2) już wolno, 3) roślina z rakiem, 4) uniewinnienie doktora,
6) puszcza się, 7) niech będzie moja, 8) lubi metal, 16) wojskowy
za granicą, 17) na zdrowie, 19) za ladą, 20) krótkie schronienie,
22) 1:1.
Krzyżówka sponsorowana przez
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Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 15
czerwca pod adresem redakcji. Spośród prawidłowych rozwiązań
wylosujemy nagrodę - obiad dla 2 osób w Restauracji Zielarnia
(ul. Mrongowiusza 29, Olsztynek). Prawidłowym rozwiązaniem
ostatniej krzyżówki było hasło: „U chciwego zawsze po obiedzie”.
Nagrodę wylosowała Grażyna Cejnóg z Pawłowa.
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SPrZĘT rTV, SaT, aGD, KoMPUTery
naPrawa
- komputery, laptopy
- telewizory
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tel/fax 519 29 50,
519 13 87, olsztynek,
ul. Krótka 2
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TECHMARK
Ameryka 9A
11-015 Olsztynek

mechanika pojazdowa w pełnym zakresie
naprawa aut
powypadkowych

diagnostyka
komputerowa

blacharstwolakiernictwo

konkurencyjne
ceny

szybki termin realizacji
Świadczymy także usługi w zakresie:

sprzedaż i serwis wózków
widłowych,
przyciemnianie szyb,
zakuwanie węży hydraulicznych
( WARSZTAT 519-111-163, 519-111-162
ALBO 5 (204) Maj 2013 r.
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