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Najpierw w Kościele Najświęt-
szego Serca Jezusowego została od-
prawiona Msza Święta. Następnie 
uczniowie ze sztandarami, a także 
zaproszeni goście, przeszli z Ko-

ścioła pod szkołę, gdzie nastąpiło 
oficjalne odsłonięcie tablicy z wi-
zerunkiem Witolda Pileckiego. Póź-
niej w sali gimnastycznej szkoły od-
był się uroczysty apel.

W apelu wzięło udział wielu gości 
m.in. Burmistrz Olsztynka, Ar-
tur Wrochna, Warmińsko-Ma-
zurski Kurator Oświaty, Krzysz-
tof Marek Nowacki, wicestarosta 

olsztyński Andrzej Abako, a także 
Agnieszka Warakomska-Poczo-
butt, przedstawicielka Wojewody 
Artura Chojeckiego. Obecni byli 
również przedstawiciele i poczty 

sztandarowe szkół, których patro-
nem jest Rotmistrz Witold Pilecki.
29 czerwca nastąpiło podję-
cie uchwały przez Radę Miejską 
w Olsztynku w sprawie nadania 
Szkole Podstawowej nr 2 w Olsz-
tynku z dniem 1 września 2017 
roku imienia Witolda Pileckiego. 
Podczas dzisiejszej uroczysto-

ści przewodniczący Rady Miasta 
w Olsztynku Andrzej Wojda prze-
kazał Dyrektor Beacie Bukow-
skiej uchwałę, która nadaje szkole 
patrona Rotmistrza Witolda Pilec-
kiego.
-Jestem dumna, że nasza szkoła 
w Olsztynku nosi imię Rotmistrza 
Witolda Pileckiego. To ogromna 
zasługa nas wszystkich. Staraliśmy 
się, żeby utrzymać nową tożsamość 
tu w mieście. Wszyscy dużo wiemy 
o Rotmistrzu. Rotmistrz Pilecki to 
człowiek, który kochał Boga, oj-
czyznę, swoją rodzinę i te wartości 
mają nam przyświecać przez całe 
nasze życie – powiedziała Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Rotmistrza Witolda Pileckiego 
w Olsztynku, Beata Bukowska.

Podczas uroczystości wśród licz-
nie zaproszonych gości obecne 
były również dzieci Witolda Pi-
leckiego, Andrzej Pilecki i Zofia 

Pilecka-Optułowicz. Córka rot-
mistrza wspomniała, że długo ocze-
kiwała na to, żeby jej ojciec zo-
stał patronem tej szkoły. - Z wielką 
cierpliwością oczekiwałam nie-
całe cztery lata na to, żeby ta szkoła 
świętowała przyjęcie do szkół im. 
Witolda Pileckiego. Był to trudny 
czas, ale zawsze wierzyłam w to, że 
wiara przenosi góry. Dzisiaj cała 
szkoła ma swoje wyjątkowe święto, 
ale to również święto uczniów i ich 
rodziców. Jeszcze raz przypomnę 

słowa mojego ojca, który mówił, 
że to wszystko powinno nas łączyć, 
a nie dzielić.
Podczas apelu do zaproszonych go-
ści przemówił także Burmistrz 
Olsztynka, Artur Wrochna. -Uro-
czystość nadania szkole imienia Wi-
tolda Pileckiego jest wyjątkowym 
wydarzeniem nie tylko dla środowi-
ska szkolnego, ale też dla całej na-

szej społeczności lokalnej. Wybór pa-
trona przez całą szkolną społeczność 
jest bardzo ważną decyzją, ponieważ 
wiąże się uznaniem jego teorii życio-
wej i poglądów za wzór w pracy dy-
daktyczno-wychowawczej. Godny 
patron szkoły to drogowskaz szcze-
gólnie dla was, drodzy uczniowie.
Podczas uroczystości zaprezen-
towano nowy hymn szkoły zaty-
tułowany „Pieśń o rotmistrzu Pi-
leckim”.
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynku zyskała patrona. 
Został nim Rotmistrz Witold Pilecki. W Olsztynku odbyły 
się uroczystości związane z nadaniem szkole patrona.

Rotmistrz Witold Pilecki został patronem 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynku

Do tej pory swoje głosy oddało 
około 1400 osób. To niezbyt dużo- 
uważa członek komisji wybor-
czej Bartosz Leszczyński- jedynie 
ok.10% uprawnionych do głosowa-
nia. Nadzoruję przebieg wyborów 
dopiero od pięciu dni. W tym cza-
sie średnio dziennie głosuje ok. 70-
ciu osób. 
Burmistrz Stanisław Trzaskow-
ski jest zdania, że głosowanie przy-
brało formę niezdrowej rywaliza-
cji, zabawy, a część mieszkańców 
oddaje swoje głosy nieświadomie 
- Przypominam, że Budżet Oby-

watelski to wydzielona część bu-
dżetu gminy, oddana do dyspozy-
cji mieszkańców, którzy powinni 
w sposób świadomy podejmować 
decyzję co do przeznaczenia tych 
pieniędzy. Z jednej strony, zwięk-
sza się udział społeczeństwa w za-
rządzaniu gminą, z drugiej- radni 
i burmistrz dostają sygnały, jakie są 
najbardziej palące potrzeby w gmi-
nie. Niestety, z moich obserwacji 
wynika, że w tym roku w niewiel-
kim zakresie możemy mówić o świa-
domym wyborze mieszkańców. Je-
żeli wprowadza się człowieka do 

lokalu, w którym odbywa się gło-
sowanie i pokazuje mu się palcem, 
co ma skreślić, to gdzie tu jest miej-
sce na świadomy wybór? Bardzo 
często ten człowiek nawet nie wie, 
w jakiej sprawie ma głos. Głoso-

wanie w założeniu miało być tajne. 
W lokalu do głosowania stoi urna, 
zabezpieczona przed wzrokiem 
ciekawskich. Zdaniem burmistrza 
głosy oddane z naruszeniem za-
sady tajności powinny być uznane 

za nieważne.- Boję się, że trochę 
winy leży też po naszej stronie. Być 
może robiliśmy za mało spotkań in-
formacyjnych. Miałem nadzieję, że 
w działania promujące Budżet Oby-
watelski włączą się radni, a tymcza-
sem głosowanie przybrało formę 
niezdrowej rywalizacji. Nie liczą się 
metody. Oczywiście, nie wszyscy tak 
postępują. Autorzy niektórych pro-
jektów pozakładali strony na face-
booku, prowadzą akcję informa-
cyjną, rozdają ulotki. Tak powinna 
wyglądać prawdziwa akcja promo-
cyjna. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
jedną z przyczyn wskazanych przeze 
mnie nieprawidłowości jest rozpo-
częcie kampanii wyborczej do sa-
morządów. Wniosek, w opinii bur-
mistrza nasuwa się sam. - W okresie 
przed kampanią nie powinno być 
Budżetu Obywatelskiego. Apeluję 
do mieszkańców, żeby zaintereso-
wali się zgłoszonymi projektami, 
ocenili je i sami wybrali te, które 
uważają za najlepsze. Zostało na to 
już niewiele czasu. 
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Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu. 15 marca 
1948 rotmistrz został skazany na karę śmierci. W drugiej instancji, 3 
maja 1948, Najwyższy Sąd Wojskowy wyrok ten utrzymał w mocy. 
W składzie sędziowskim NSW zasiadali pułkownik Kazimierz Droho-
mirecki, podpułkownik Roman Kryże, major Leo Hochberg, porucz-
nik Jerzy Kwiatkowski i major Rubin Szwajg. Wyrok wykonano dnia 
25 maja w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, poprzez strzał 
w tył głowy. Wykonawcą wyroku był Piotr Śmietański. zwany „Ka-
tem z Mokotowa”. 

Już tylko do 22 września mieszkańcy gminy Dobre Mia-
sto będą mogli oddać swój głos na projekty, zgłoszone 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Pojawiają się 
jednak głosy, że tegoroczne głosowanie nie do końca re-
alizuje ideę Budżetu Obywatelskiego. 

W Dobrym Mieście głosowanie 
w budżecie obywatelskim z problemami

LIDZBARK WARMIŃSKI: 

POLICJANCI 
ODZYSKALI 
SKRADZIONY 
ROWER
Lidzbarscy policjanci odzyskali 
skradziony rower, należący do 
mieszkańca miasta. Sprawcą 
okazał się 59-latek. Mężczy-
zna usłyszał już zarzut kra-
dzieży. Za to przestępstwo ko-
deks karny przewiduje karę od 
3 miesięcy do 5 lat pozbawienia 
wolności.

W minioną sobotę (16.09.17) 
kilka minut przed godziną 20:00 
lidzbarscy policjanci zauważyli 
na jednej z ulic miasta dwóch 
szarpiących się mężczyzn. Po 
krótkiej rozmowie mundu-
rowi ustalili, że jeden z uczestni-
ków kłótni podejrzewa drugiego 
z mężczyzn o kradzież jego ro-
weru. Jak ustalili funkcjonariu-
sze do kradzieży miało dojść 14 
września br. Wówczas poszko-
dowany przyjechał do pracy i zo-
stawił jednoślad oparty o mur. Po 
zakończonych czynnościach 
mężczyzna stwierdził, że ktoś mu 
ukradł rower. Właściciel wyce-
nił wartość poniesionych strat na 
kwotę 1500 zł.
Na podstawie zapisu kamery mo-
nitoringu policjanci potwierdzili, 
że wskazany mężczyzna odpo-
wiada rysopisowi wskazanemu 
sprawcy kradzieży. 59-latek zo-
stał przewieziony do komendy. 
W trakcie wykonywania czyn-
ności mieszkaniec miasta przy-
znał się do zarzucanego mu prze-
stępstwa kradzieży. Podejrzany 
wskazał też piwnicę, gdzie miał 
być schowany rower. Policjanci 
zabezpieczyli jednoślad. 59-latek 
trafił do policyjnego celi. Teraz 
ze swojego zachowania będzie 
musiał wytłumaczyć się przed są-
dem. Za przestępstwo kradzieży 
grozi mu kara do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

(mk/rj)

Od lewej: Artur Wrochna, burmistrz Olsztynka i Andrzej Wojda, przewodniczący RM 
składają kwiaty pod tablicą pamiątkową

Od lewej: Andrzej Pilecki, syn rotmistrza, Zofia Pilecka-Optułowicz, córka rotmistrza, Beata Bukowska, dyrektor SP nr 2 w Olsztynku

Na uroczystości była obecna cała szkolna społeczność

Wszystko na poważnie i bez żartów – miejsce do głosowania przygotowane 
z zachowaniem wszelkich zasad wyborczych
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Minimalne wynagrodzenie za 
pracę w 2018 r. będzie wyno-
siło 2100 zł, co oznacza wzrost 
o 100 zł (5 proc.) w stosunku 
do 2017 r. Kwota stanowi 47,3 
proc. prognozowanego prze-
ciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej na 2018 r. 
Warto dodać, że rok temu płaca 
minimalna również została pod-
niesiona. Minimalna stawka go-
dzinowa w 2018 roku także pój-
dzie w górę i będzie wynosić 
13.70 zł.
-Podniesienie płacy minimal-
nej sprawia, że przedsiębiorcy 
muszą podnieść wynagrodzenia 
także innym pracownikom za-
trudnionym w firmie. Jeżeli ktoś 
zarabiał 2000 złotych, teraz bę-
dzie dostawał 2100 zł. Osoba 
bardziej wydajna zarabiała 2200 
zł, więc teraz prawdopodobnie 
jej pensja wzrośnie do 2300 zło-
tych. Tutaj chodzi o zachowanie 

zależności. Pracodawca musi 
dbać o to, by wielkość wynagro-
dzenia była powiązana z wydaj-
nością pracy – powiedział Je-
remi Mordasewicz, doradca 
zarządu Konfederacji Lewia-
tan.
Jeremi Mordasewicz twier-
dzi również, że ten wzrost jest 
zbyt szybki. -W ciągu zaledwie 
dwóch lat płaca minimalna pój-
dzie w górę o 250 złotych, czyli 
aż o 14 %. Moim zdaniem jest to 
wzrost trochę za szybki, ponie-
waż może niektóre firmy posta-
wić w trudnej sytuacji. Firmy te 
staną się mniej konkurencyjne, 
a zatrudnianie niektórych pra-
cowników o niskich kwalifika-
cjach stanie się nieopłacalne. 
Istnieje kilka kryteriów, świad-
czących o tym, czy to podniesie-
nie minimalnego wynagrodzenia 
ma wpływ na dane przedsię-
biorstwo. Pierwszym z nich jest 

wielkość firmy – wiadomo, że 
mikroprzedsiębiorstwa bardziej 
odczują podniesienie płacy mi-
nimalnej, ponieważ zatrudniają 
mniej pracowników i płacą im 
gorsze stawki. Drugim kryte-
rium jest region, w jakim dana 
firma się znajduje. Oczywistym 
jest, że za daną obsługę w War-

szawie i w Olsztynie zapłaci się 
zupełnie inaczej, a to ma wpływ 
na to, że w tych większych mia-

stach podniesienie tej stawki nie 
będzie tak odczuwalne. Trzecim 
kryterium jest branża, w któ-
rej firma działa. Wiadomo, że 
w branży energetycznej czy 
przemyśle nie występuje najniż-
sza płaca krajowa, ponieważ za-
rabia się tam więcej. Branża tu-
rystyczna czy gastronomiczna na 

pewno już jednak tę podwyżkę 
odczuje.
-My jako pracodawcy sugero-
waliśmy, że takie podwyżki rok 
po roku są za szybkie. Nasza 
propozycja była taka, żeby pod-
nieść płacę minimalną o 50 zło-
tych, ponieważ dochodzą do nas 
sygnały od tych mikroprzedsię-
biorców, że oni mogą sobie nie 
poradzić – dodaje Jeremi Mor-
dasewicz.

Związki pracowników 
i pracodawców o podwyżce 
O zdanie w tej sprawie zapyta-
liśmy NSZZ Solidarność.- Była 
to propozycja pracodawców. My 
proponowaliśmy 120 złotych. 
Rząd, żeby osiągnąć kompromis, 
zaproponował 100 złotych. Soli-
darność przyjmie tę podwyżkę, 
plus te 70 groszy stawki godzi-
nowej. Ta stawka powinna być 
co jakiś czas rewitalizowana. My 
co roku dyskutujemy z rządem, 
żeby ta najniższa krajowa wy-
nosiła 50% przeciętnego wyna-
grodzenia w Polsce – powiedział 
Józef Dziki, Przewodniczący 
Zarządu Regionu Warmińsko-
-Mazurskiej „Solidarności”.

Warto dodać, że Ministerstwo 
założyło w wyliczeniach, że 
liczba pracowników otrzymu-
jących wynagrodzenie w wyso-
kości płacy minimalnej to ok. 
1,4 mln osób. W związku z tym 
koszty wynikające ze zwiększe-
nia płacy minimalnej dla insty-
tucji publicznych oszacowano 
na ok. 501,4 mln zł, a obciążenia 
przedsiębiorstw mają wzrosnąć 
o 1,66 mld zł.
-Rząd niezwykle chętnie podwyż-
sza tą płacę minimalną, ponie-
waż przy podwyżce 100 zł, 50 zł 
z tego trafia do rządu. Ja ogól-
nie jestem przeciwnikiem płacy 
minimalnej, ponieważ ona nic 
dobrego za sobą nie niesie. Je-
żeli ta płaca minimalna jest zbyt 
wysoka, to młodzi ludzie, wcho-
dzący na rynek, mają problemy 
by znaleźć pracę i to samo do-
tyczy osób z niskimi kwalifika-
cjami. Jakiegoś większego za-
grożenia gospodarczego to 
jednak za sobą nie niesie. Takie 
rzeczy są ważne wtedy, gdy jest 
kryzys – powiedział Cezary Ka-
zimierczak, Prezes Związku 
Przedsiębiorców i Pracodaw-
ców.
Prezes uważa również, że przez 
tę podwyżkę w niewielkiej ilości 
powiatów wzrośnie szara strefa.
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W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie o 100 złotych i będzie wynosić 2100 zło-
tych. Warto przeanalizować, co ten wzrost oznacza dla przedsiębiorców, a także dla-
czego rząd tak chętnie tę płacę minimalną podnosi?

Minimalne wynagrodzenie za pracę 
w 2018 roku znowu idzie w górę

Akademik czy stancja? To py-
tanie przyświeca wielu studen-
tom, którzy poszukują miejsca 
zamieszkania na czas studiów. 
Wiadomo, że i jedno i drugie 
rozwiązanie ma swoje plusy 
i minusy. Akademiki najczęściej 
usytuowane są w pobliżu uni-
wersytetu, co jest dużym ułatwie-
niem, ponieważ droga na uczel-
nie zajmuje bardzo mało czasu. 
Z drugiej strony w akademikach 
raczej nie ciężko odnaleźć upra-
gniony spokój. Natomiast jeżeli 
chodzi o stancje, to często trzeba 
z niej na zajęcia dojechać, ale 
w zamian za to dostaje się więk-
szy spokój i możliwość do nauki. 
W przypadku akademików ceny 
wahają się od 305 do 450 zło-
tych w zależności od standardu, 
a także tego, ilu osobowy jest po-
kój. W Olsztynie domami stu-
dencki administruje Fundacja 
„ŻAK” Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego, która ma pod 
swoim władaniem 11 domów 
studenckich. Udostępnionych 
dla studentów jest 3078 miejsc 

w pokojach jedno-, dwu- i trzy-
osobowych. Najtaniej oczywiście 
można znaleźć miejsce w pokoju 
trzyosobowym (od 305 do 340 
złotych).

Ceny zależnie 
od standardu
Ceny stancji są z kolei bardzo 
zróżnicowane. Wszystko zależy 
od miejsca, w którym się znaj-
duje, a także od standardu. Naj-
droższe są oczywiście stancje 
znajdujące się w centrum. Za po-
kój jednoosobowy w tej okolicy 
trzeba zapłacić 500, a nawet 600 
złotych. Koszt wynajmu kawa-
lerki zaczyna się od 1300 złotych, 
a mieszkanie dwupokojowe od 
1500 złotych w górę. W innych 
rejonach Olsztyna ceny są nieco 
niższe, ale i tak trzeba liczyć się 
ze sporym wydatkiem.
Zatem, jeżeli spoglądalibyśmy 
tylko na ceny, to wydaje się, że 
to miejsce w akademiku jest lep-
szym rozwiązaniem. -Dla mnie 
dużo lepszym rozwiązaniem po-
mimo ceny jest jednak mieszkanie 

na stacji. Mam koleżankę, z którą 
trzymam się już od dawna i ra-
zem zawsze poszukujemy miejsca 
do zamieszkania. W takim przy-

padku chociaż mam pewność, 
że mieszkam z normalną i fajną 
osobą, a mieszkając w akademiku 
nie wiadomo, kogo ci dokooptują 
do pokoju. Jeżeli chodzi o jakość 

stancji olsztyńskich, to wiadomo, 
że czasami pozostawiają one tro-
chę do życzenia, ale i tak sądzę, że 
ceny są odpowiednie do tej jako-
ści – powiedziała Martyna, stu-
dentka na Uniwersytecie War-
mińsko-Mazurskim.
Studentka, która studiowała 
w Poznaniu i w Olsztynie:- Ogól-

nie w Poznaniu mieszkałam na 4 
stancjach i bywało różnie. Przy-
kładowo za moją pierwszą stan-
cję płaciłam za pokój 8 m2 600 zł 
w 4-pokojowym mieszkaniu stu-

denckim plus opłaty – łącznie co 
miesiąc wychodziło 650 zł; Pokój 
był mały, mieszkanie nie najnow-
sze, ale było w miarę blisko i jak 
na Poznań była to bardzo przy-
zwoita cena. Na drugim roku tra-
fiłam na stancje z większym poko-
jem 10 m2 już bliżej centrum, ale 
niestety za 750 zł łącznie. Choć 
jestem bardzo związana z Olszty-
nem i kocham to miasto, to muszę 
przyznać, że pod względem finan-
sowym bardziej przyjazny będzie 
Poznań. Jeżeli student zacznie 
szukać stancji z odpowiednim wy-

przedzeniem, to z powodzeniem 
może znaleźć pokój w mieszka-
niu studenckim cenowo porówny-
walny do poziomu olsztyńskiego. 
Poza tym w Poznaniu student 

może liczyć na szereg zniżek, ofert 
promocyjnych w kawiarniach 
i bistrach.
Jeżeli porównamy te olsztyńskie 
ceny do poznańskich, czy gdań-
skich to widać, że naprawdę nie 
są one wygórowane. Za miejsce 
akademiku należącym do Poli-
techniki Poznańskiej trzeba za-
płacić od 340 do 380 złotych. 
W przypadku Uniwersytetu 
Gdańskiego za miejsce w domu 
studenckim należy liczyć się 
z kwotą rzędu 420-430 złotych. 
Jak widać są to porównywalne 
ceny z tymi, jakie oferuje Uni-
wersytet Warmiński-Mazurski. 
Natomiast w większości przy-
padków drożej, zarówno w Po-
znaniu, jak i w Gdańsku trzeba 
zapłacić za stancje. Związane 
jest to z tym, że te miasta są dużo 
większe. Wielu studentów decy-
dujących się na studia np. w Trój-
mieście wraca po roku czy dwóch 
do Olsztyna, ponieważ przytła-
czają ich pieniądze, jakie muszą 
płacić za swoje utrzymanie.
Podsumowując, że jeżeli student 
z wyprzedzeniem zacznie szu-
kać stancji, a do tego nie ma ja-
kiś wygórowanych żądań, to za 
w miarę przyzwoitą cenę może 
wynająć stancję na przyzwoitych 
warunkach. W tej chwili w Olsz-
tynie jeszcze w sześciu domach 
studenckich są dostępne wolne 
miejsca, więc studenci mają cią-
gle wiele możliwości.
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Wrzesień jest gorącym miesiącem, jeżeli chodzi o wybór stancji czy miejsca w aka-
demiku. Studenci zazwyczaj właśnie teraz wybierają miejsce do mieszkania. Przyj-
rzeliśmy się temu, jakie ceny są w Olsztynie, jeżeli chodzi o stancje i akademiki, 
a także jak to wygląda w porównaniu z innymi miastami typowo studenckimi.

Studenci wybierają miejsce 
do zamieszkania na czas studiów

Zdaniem Jeremiego Mordasewicza wzrost minimalnej płacy jest zbyt szybki

Jeden z olsztyńskich Domów Studenta
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Obniżenie wieku emerytalnego 
to spełnienie oczekiwań Polaków

NA CZASIE

Celem zmian jest przede 
w s z y s t k i m  u m o ż l i w i e -
nie każdemu Polakowi pod-
jęcie samodzielnej decyzji 
o momencie zakończenia ak-
tywności zawodowej. Nie 
wprowadzamy bowiem obo-
wiązku natychmiastowego 
przechodzenia na emeryturę 
po osiągnięciu ustawowego 
wieku. Jestem głęboko prze-
konany, że stworzenie możli-
wości wyboru jest konieczne, 
gdyż ilu ubezpieczonych, tyle 
ich indywidualnych sytuacji. 

Mam tu na myśli stan zdrowia, 
wykonywany zawód, czy też 
oczekiwania dotyczące wyso-
kości otrzymywanej w przy-
szłości emerytury. Powracamy 
jedynie do poprzedniego 
wieku emerytalnego, bo poza 
nim od 1 października nic się 
w naszym systemie emerytal-
nym nie zmieni. 
Obniżenie wieku emerytal-
nego to przede wszystkim od-
powiedź na ogromne ocze-
kiwania Polaków w tym 
zakresie. Pamiętajmy, że pod-

wyższenie wieku emerytal-
nego w 2012 roku, za cza-
sów koalicji PO i PSL, do 67 
lat dla kobiet i mężczyzn od-
było się w atmosferze sprze-
ciwu ze strony społeczeństwa. 
Obecna sytuacja na rynku 
pracy – malejące bezrobo-
cie i rosnące przeciętne wyna-
grodzenie przekładają się na 
wyższy poziom wpływów do 
FUS. Również rosnące w na-
stępstwie rządowych progra-
mów Rodzina 500+ i Maluch + 
wskaźniki urodzeń tworzą do-

godny moment na powrót do 
niższego wieku emerytalnego.
Pamiętajmy, że wysokość na-
szego świadczenia uzależ-
niona jest od naszych zarob-
ków oraz od decyzji, w jakim 
wieku skorzystamy z prawa do 
emerytury. Im późniejszy wiek 
przejścia na emeryturę, tym 
wyższe świadczenie. Powołani 

w Zakładzie Ubezpieczeń Spo-
łecznych doradcy emerytalni 
oraz dostępny kalkulator eme-
rytalny umożliwia na bieżąco 
wyliczenie emerytury i podję-
cie decyzji o okresie przedłu-
żenia aktywności zawodowej, 
po osiągnięciu wieku emery-
talnego. Zdajemy sobie sprawę 

z tego, że nie wszyscy są w sta-
nie pracować do 67. roku ży-
cia. Obniżając wiek emery-
talny nie zmuszamy nikogo do 
wcześniejszego kończenia ka-
riery. Dajemy Polakom możli-
wość samodzielnej oceny ich 
sił i możliwości oraz dokona-
nia wyboru.

Jerzy Małecki, poseł na Sejm RP

1 października wchodzą w życie przepisy obniżające wiek emerytalny do 60 lat dla 
kobiet i 65 lat dla mężczyzn. - Obniżając wiek emerytalny nie zmuszamy nikogo do 
wcześniejszego kończenia kariery – podkreśla Jerzy Małecki, poseł na Sejm RP.

Komentarz z ulicy Wiejskiej -Jerzy Małecki, poseł na Sejm RP, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

Gietrzwałd stał się znany dzięki 
Objawieniom Matki Bożej, 
które miały miejsce dziewiętna-
ście lat po objawieniach w Lour-
des i trwały od 27 czerwca do 16 
września 1877 roku. Głównymi 
wizjonerkami były: trzynastolet-
nia Justyna Szafryńska i dwuna-
stoletnia Barbara Samulowska. 
Obie pochodziły z niezamożnych 
polskich rodzin. Matka Boża 
przemówiła do nich po polsku, 
co podkreślił ks. Franciszek Hi-
pler – w języku takim, jakim mó-
wią w Polsce.
Później dokonały się wielkie 
zmiany w życiu społeczno-poli-
tycznym. Objawienia Matki Bo-
żej uznano za przebudzenie świa-
domości narodowej miejscowych 
Warmiaków i odrodzenie się ich 
poczucia jedności z Polakami 
z innych dzielnic. 16 września 
1877 roku w miejscu, gdzie dzie-
ciom ukazała się Matka Boża, zo-
stała umieszczona kapliczka z fi-
gurą Najświętszej Marii Panny.
140 lat po tym wielkim wydarze-
niu kilkadziesiąt tysięcy pielgrzy-
mów spotkało się na Gietrzwałdz-
kich Błoniach, żeby wspólnie 
modlić się do Matki Bożej. Naj-
pierw odprawiony został różaniec 
przy źródełku, następnie z ba-
zyliki na Błonia Gietrzwałdzkie 
przeszła procesja z Cudownym 
Obrazem Matki Bożej Gietrz-

wałdzkiej, a o godzinie 11 rozpo-
częła się uroczysta Msza Święta.
Podczas uroczystości były obecne 
władze państwowe, na czele z Se-
kretarzem Stanu z Kancelarii 
Prezydenta Adamem Kwiat-
kowskim, a także władze wo-
jewódzkie i powiatowe. Mszę 
Świętą odprawił JE Ks. Abp 
Wojciech Polak, Prymas Pol-
ski, a gospodarzem uroczystości 
był Arcybiskup Józef Górzyń-
ski, Metropolita Warmiński.
JE Ks. Abp Wojciech Polak 
podczas wygłaszanej homilii 
wspomniał o tym, że Maryja już 
od 600 lat jest obecna na war-
mińskiej ziemi. -Nasze dzisiejsze 
uroczystości i modlitwa są dzięk-
czynieniem za szczególną obec-
ność Maryi w tym zakątku Świętej 
Warmii. To właśnie tutaj, w Gie-
trzwałdzie, już w drugiej połowie 

XIV wieku oddawano Jej cześć 
jako Bolesnej Pani spod Krzyża, 
a potem od XVI wieku modlono 
się w tutejszym kościele przed 
świętym wizerunkiem Matki Bo-
żej z Dzieciątkiem. Kroniki gie-
trzwałdzkiego kościoła i sank-

tuarium dość szeroko opisały 
wydarzenia, które działy się tu-
taj od 27 czerwca do 16 września 

1877 roku. W tych dniach, 140 lat 
temu, Matka Boża, Najświętsza 
Panna Maryja Niepokalanie Po-
częta – jak sama wyznała swoje 
imię – wielokrotnie ukazała się 
dwóm tutejszym nastolatkom, Ju-
stynie Szafryńskiej i Barbarze Sa-
mulowskiej. Maryja mówiła do 
nich w miejscowej gwarze, bli-
skiej językowi polskiemu. Mówiła 
– jak zapisano we wspomnianych 
kronikach – w języku takim, w ja-
kim mówią w Polsce. Jak wiemy, 
był to dla naszej Ojczyzny czas 
wielkiej próby.
Prymas Polski wspomniał i usto-
sunkował się również do słów, 
które Kardynał Stefan Wy-
szyński wypowiedział 50 lat 
temu, podczas koronacji obrazu 
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. 

-Może więc najpierw jeszcze raz 
za Prymasem Tysiąclecia po-
wtórzę: „przywołała nas wszyst-
kich do Gietrzwałdu. Nie pyta-
liśmy o drogi – wszyscy je znają. 
Jakaż to siła jednocząca, a przy 
tym pełna pokoju! Niesie ra-
dość, wnosi spokój w duszę (…). 
Aż cieszyć się trzeba, że w Polsce 
działa taka Siła, która bez gwałtu 
i przemocy wszystko uspokaja, 
jednoczy, raduje. Jak trzeba z tej 
siły korzystać!” Tak, Moi Umi-

łowani, nam przecież tej siły tak 
bardzo dziś potrzeba! Potrzeba 
nam tej siły w naszym życiu ro-
dzinnym, osobistym i społecz-
nym. Siły prawdziwie nas jedno-
czącej, a przy tym pełnej pokoju.
Podczas Mszy Świętej poświę-
cono również ziarno, aby przy-
szłoroczne plony były udane, 
a pod ołtarzem można była oglą-
dać wieńce dożynkowe z całego 
województwa warmińsko-ma-
zurskiego. Za pośrednictwem Se-
kretarza Stanu, Adama Kwiat-
kowskiego swoje słowa do 
wszystkich gości obecnych na 
uroczystości skierował Prezy-
dent RP, Andrzej Duda. -Wielka 
rola przesłania gietrzwałdzkiego 
najpierw została doceniona po-
przez koronacje cudownego ob-
razu, a dekadę później dzięki ofi-
cjalnemu uznaniu objawień przez 
Kościół. Dlatego też Gietrzwałd 
jest doskonałą ilustracją tego 
najściślejszego związku, jaki łą-
czy polskość z chrześcijaństwem. 
Życzę Państwu, aby obecne uro-
czystości stały się głębokim prze-
życiem duchowym oraz umoc-
nieniem w wierności dziedzictwu 
naszej polskiej wspólnoty naro-
dowej.
Na zakończenie Arcybiskup Jó-
zef Górzyński dodał, że Kościół 
już dzisiaj rozpoczyna przygoto-
wania do kolejnej wielkiej rocz-
nicy objawień. Ta dzisiejsza uro-
czystość nic nie kończy, a wręcz 
przeciwnie.- Ona rozpoczyna na-
sze wielkie przygotowania do 
uroczystości 150-lecia objawień. 
Chcemy się dobrze przygotować 
na to wydarzenie, poprzez podej-
mowaną co roku, przez najbliższe 
lata nowennę. Już dzisiaj zapra-
szam na uroczystości, które z tą 
nowenną będą związane.
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W niedzielę 10 września w Gietrzwałdzie miały miejsce główne uroczystości zwią-
zane ze 140. rocznicą objawień gietrzwałdzkich. Najważniejszą częścią uroczysto-
ści była Msza Święta, którą na gietrzwałdzkich błoniach odprawił JE Ks. Abp Wojciech 
Polak, Prymas Polski.

Główne uroczystości 140. rocznicy 
Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie

JE ks. Abp Wojciech Polak, Prymas Polski był głównym celebransem rocznicowej  Mszy Św. 

Rzesze wiernych przybyły na uroczystości 
z całej Polski

Rolnicy w podziękowaniu za tegoroczne zbiory
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POWIAT OLSZTYŃSKI

KRÓTKO
Olsztyn: Zwiedzanie Pracowni 
Astronomicznych Obserwato-
rium Astronomicznego w Olsz-
tynie odbędzie się 20 września 
w godz. 09:00-15:00. Bilety 
od 9 PLN.
Olsztyn: Seanse w olsztyń-
skim Planetarium w dniu 21 
września będą odbywały się 
w godz. 10:00-18:00. Bilety 
od 15 PLN.
Olsztyn: 22 września o godz. 
17:30 w Planecie 11 odbędzie 
się spotkanie autorskie z To-
maszem Białkowskim. Wstęp 
wolny.
Olsztyn: Projekcja filmu „Dzi-
ka” odbędzie się 28 września 
o godz. 19:00 w Centrum 
Edukacji i Inicjatyw Kultural-
nych. Wstęp wolny.
Olsztyn: Maryla Rodowicz wy-
stąpi w Olsztynie już niedługo, 
bo 29 września o godz. 19:00 
w Hali „Urania”. Bilety od 80 
PLN.
Bartoszyce: 24 września 
o godz. 13:50 w Kościele 
św. Jana Ewangelisty i Matki 
Boskiej Częstochowskiej odbę-
dzie się koncert Olsztyńskiego 
Chóru Collegium Baccalarum. 
Wstęp wolny.
Dobre Miasto: 24 września 
o godz. 13:00 w Kinie Przyjaźń 
odbędzie się Festiwal pt. „Do-
bre Miasto dla Teatru”.
Lidzbark Warmiński: Recital 
Piosenek Polskiego Kina 
Przedwojennego autorstwa 
Tomasza Stockingera odbę-
dzie się 27 września o godz. 
19:30 w Lidzbarskim Domu 
Kultury. Bilety od 30 PLN.
Ostróda: Recital Danuty Hor-
bacz odbędzie się 29 września 
o godz. 19:00 w Zamku w Sali 
Reprezentacyjnej. 
Ostróda: Zakończenie lata 
z zespołem ENEJ I Reggaesi-
de odbędzie się 20 września 
o godz. 19:00 w ostródzkim 
Amfiteatrze. Bilety od 25 PLN.
Ostróda: Koncert-spektakl pt. 
„Mojżesz - wersja polska” bę-
dzie miał miejsce 24 września 
o godz. 18:00 w ostródzkim 
Amfiteatrze. Bilety od 60 PLN. 
Stawiguda: Wycieczka auto-
karowa po Warmii (Barczewo, 
Biskupiec, Łężany, Reszel) 
odbędzie się 23 września. 
Wyjazd autokarem o godz. 
8:30 spod Gminnego Ośrodka 
Kultury w Stawigudzie. Bilety 
od 10 PLN.

Wyb.:(K)

Dożynki rozpoczęła Msza 
Święta, która odbyła się w Ba-
zylice Najświętszego Zbawi-
ciela i Wszystkich Świętych 
w Dobrym Mieście. Następnie 
z Bazyliki na stadion przeszedł 
korowód dożynkowy z wień-
cami uplecionymi na konkurs.
Mszę Świętą dożynkową ce-
lebrował Arcybiskup, Józef 
Górzyński, który podczas ho-
milii podkreślał, jak ważne jest 
świętowanie dożynek.- Dzisiaj 
świętujemy dożynki, czas dzięk-

czynienia za plony, Bogu i lu-
dziom. Święto ludzi ziemi, któ-
rzy podejmują trud, który ma 
bardzo bliską relację z naturą. 
Rolnicy bardziej niż inni wie-
dzą, jak ważne jest dobre rozpo-

znanie porządku natury i świata 
przyrody, żeby ta ziemia wydała 
jak najlepsze plony, które będą 
służyć człowiekowi. Ważne jest 
świętowanie dożynek, ponieważ 
jest to uroczyste przypominanie 
sobie i światu tego fundamen-
talnego porządku świata przez 
Boga stworzonego.
Na uroczystości dożynkowej 
zgromadzonych gości przy-

witali gospodarze, czyli sta-
rosta olsztyński, Małgorzata 
Chyziak i burmistrz Dobrego 
Miasta, Stanisław Trzaskow-
ski. Podkreślali oni, jak ważna 
dla wszystkich ludzi jest praca 
rolników.
Małgorzata Chyziak przypo-
mniała, że w tym roku praca rol-
ników była utrudniona, a żniwa 
nie były tak obfite, ponieważ 
pogoda nie sprzyjała i nawet 
w maju mieliśmy jeszcze przy-
mrozki.

Stanisław Trzaskowski, do-
cenił wszystkich, którzy pra-
cowali na roli, przywitał 
przedstawicieli gmin, które 
współpracują z gminą Do-
bre Miasto, czyli gmin Bogu-

szów Gorce, Nadarzyn i Kosto-
pola, a także życzył wszystkim 
mieszkańcom i gościom, do-
brej zabawy. Następnie nastą-
piło przekazanie chleba gospo-
darzom dożynek, którzy dzielili 

się nim ze zgromadzonymi go-
śćmi i mieszkańcami.
Podczas uroczystości dożyn-
kowych za swój trud docenieni 
zostali również rolnicy. Powiat 
Olsztyński wyróżnił 12 rolni-
ków i przekazał im pamiątkowe 
statuetki. Na stadionie miejskim 

w Dobrym Mieście rozstawio-
nych było ponad pięćdziesiąt 
stoisk, na których można było 
otrzymać informacje rolnicze, 
czy zgłębić tajemnice świata 
przyrody. Na stoiskach można 
było również spróbować lokal-
nych produktów czy trunków.

Na dożynkowej scenie wystąpiły 
zespoły: Anker, Serduszka, 
Lelija pod kierunkiem Sylwii 
Pacholec-Rudol i Dariusza 
Ejsymonta, Kolosoczok pod 
kierunkiem Piotra Tabaki, 
skrzypaczka Magdalena Szy-
mańska, oraz gwiazda wie-
czoru TOP ONE.
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W Dobrym Mieście w ostatnią sobotę zorganizowano  
Dożynki Powiatowo-Gminne. Sołectwa z gminy Dobre 
Miasto i Powiatu Olsztyńskiego zaprezentowały ekspo-
zycje plonów, piękno i dorobek swoich miejscowości. 

Dożynki Powiatowo – Gminne z dużą 
frekwencją gości i mieszkańców

JE ks. Abp Józef Górzyński był głównym 
celebransem Mszy Świętej

Wyróżnieni rolnicy z powiatu olsztyńskiego

Przepiękne wieńce dożynkowe to dzieła sztuki

Gospodarze dożynek i zaproszeni goście Sołectwa nagrodzone w konkursie 
wieńca dożynkowego

Zespół Lelija z Dobrego Miasta 



6 www.facebook.com/wgwarminska20.09 - 03.10.2017 r. numer 109 www.gwarminska.pl

Dzięki tej inicjatywie organiza-
tor idealnie wpisał się w potrzebę 
kultywowania folkloru kurpiow-
skiego, gdyż mieszkańcy po-
wiatu w dużej mierze posiadają 
korzenie kurpiowskie. -35 % 
społeczności Powiatu Mrągow-
skiego stanowią mieszkańcy, któ-
rzy mają pochodzenie kurpiow-
skie. Zorganizowaliśmy ten dzień, 
żeby lepiej poznać i zintegrować 
ze sobą dwie kultury – powie-
dział Starosta Mrągowski An-
toni Karaś.
Podczas tego wydarzenia Al-
fred Siwik, właściciel Firmy Si-
wik Intertrade Sp. z o.o. i Robert 
Śliwiński, właściciel Hotelu Ro-
berts Port & Spa Mazury, otrzy-
mali polskie odznaczenie samo-
rządowe „Odznakę Honorową za 
Zasługi dla Województwa War-
mińsko-Mazurskiego” z rąk Mar-
szałka Województwa .
Podczas imprezy dominował 

kurpiowski śpiew i taniec. Od-
były się między innymi występy 
takich zespołów jak: Zespół Lu-
dowy „Wach” z Wachu, „Żu-
rawinki z Piaseczni”, „Tatar-
skie Burśtynki” z Tatar, „Czarne 
Brzozy”, KGW z Krobi oraz 
sztandarowy Zespół Kurpianka-
-Cepelia z Kadzidła, który w tym 
roku obchodzi Jubileusz 
70-lecia. Na rybnickiej sce-
nie zaśpiewała także Hania 
Szałachowska z Mrągowa, 
która, po raz kolejny dała 
pokaz swojego talentu.
Starosta Mrągowski posta-
nowił wyróżnić Pamiątko-
wym Ryngrafem Powiatu 
Mrągowskiego Zespół 
„Pieckowianie” z Piecek 
z okazji Jubileuszu 5-lecia 
powstania i działalności ze-
społu. „Pieckowianie” są au-
tentycznym zespołem ma-
zurskim, których celem jest 

przekazanie młodym pokoleniom 
bogatej spuścizny kulturowej 
Mazur oraz wzbudzenie potrzeby 
ochrony rodzimych wartości 
i tradycji. Po wyróżnieniu zespół 
zagrał niezapomniany koncert.
Dynamiczny, kolorowy i pory-
wający duszę oraz nogi do tańca 
występ zaprezentował także Ze-

spół Tańca Ludowego „Ostro-
łęka”, który dopiero po kolejnym 
bisie został pożegnany owacjami 
na stojąco. 

-Kultura jest ciągle 
czymś bardzo waż-
nym i istotnym. Cud 
polega na tym, że kul-
tura kurpiowska nie 
tylko przetrwała, ale 
jest ciągle pięknie kul-
tywowana. W ostatnim 
czasie mamy wręcz do 
czynienia z renesan-
sem kultury kurpiow-
skiej – powstaje mnó-
stwo nowych zespołów, 

dziewczynki zaczynają wycinać 
różne folklorystyczne elementy, 
a chłopcy rzeźbić. To wszystko 
powoduje, że powoli ludzie po-
chodzenia kurpiowskiego zaczy-
nają tworzyć wspólnotę – pod-
kreślał Dariusz Łukaszewski, 
Wójt Gminy Kadzidło.
Organizator imprezy zadbał 
także, żeby wszyscy goście na-
jedli się do syta. Wśród wystaw-
ców, co warto podkreślić, do-
minowały lokalne i unikalne 

produkty. Wielu z przybyłych 
gości podkreślało też smak przy-
rządzonych ryb z mazurskich 
rzek i jezior.
Wydarzenie trwało przez cały so-
botni dzień. Wielu mieszkańców, 
turystów i gości podkreślało nie-
tuzinkowy charakter wydarzenia. 
Wielu ma również nadzieję, że 
choć była to pierwsza tego typu 
impreza, to już na stałe wpisze 
się w kalendarz imprez na Mazu-
rach.
Partnerami projektu byli Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu „Pe-
gaz” w Pieckach, Przedsiębior-
stwo Handlowo-Transportowe 
„Tracom” Mrągowo, Lasy Pań-
stwowe Nadleśnictwo Mrągowo, 
Jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Rybnie, Gospodarstwo 
Rybackie Mrągowo.
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Od lewej w drugim rzędzie: Gustaw Marek Brzezin ,marszałek województwa warmińsko-ma-
zurskiego, Dariusz Łukaszewski, wójt Gminy Kadzidło, Antoni Karaś, starosta mrągowski

POWIAT MRĄGOWSKI

Stowarzyszenie Freunde Ma-
surens e.V. w porozumieniu 
ze starostą Magdaleną Lew-
kowicz (nauczycielem histo-
rii, ambasadorem Muzeum Po-
lin) pracowało przez dłuższy 
czas nad wyjątkowym projek-
tem polsko-niemieckim, któ-
rego celem jest upamiętnienie 
osób ratujących życie cywi-
lów w czasie okupacji II wojny 
światowej. 

Młodzież z powiatu mrągow-
skiego, Mławy, Olsztyna i Iławy, 
spod Częstochowy i Niemiec 

wykonała w sumie 27 chust 
o wymiarach 40 x 50 cm, na 
których zostały wyhaftowane 
nazwiska ludzi, którzy poma-
gali prześladowanym w czasie 
wojny. Ten wyjątkowy pomnik 
ma przypomnieć o ludzkiej 
odwadze, tych którzy nie bali 
się pomagać innym w czasie 
wojny. Jest to także wspaniały 
przykład współpracy na rzecz 
pojednania oraz pamięci wielu 

szkół z Polski i Niemiec. Przy 
tych wspaniałych rękodziełach 
mamy okazje dowiedzieć się 

jak wyglądało życie poszcze-
gólnych ratujących życie ludzi. 
Przy każdej chuście znajduje 
się opis biograficzny bohatera 
oraz opis symboliki zawartej 
w danej chuście przez autorów 
– powiedziała wicestarosta 
Magdalena Lewkowicz.
Podczas wystawy wzrusze-
nia nie ukrywała pomysłodaw-
czyni projektu dr Anette Hul-
smeyer. Jestem po raz pierwszy 
w Polsce, po raz pierwszy na 
Warmii i Mazurach i po raz 

pierwszy w Mrągowie. Przy 
powstaniu pierwszej wystawy 
w Hamburgu, która miała miej-
sce 4 lata temu, nawet nie ma-

rzyłam, że tyle ludzi poprze tę 
ideę. To pomnik wielu ludzi dla 
wielu ludzi. Nasze chusty nie 
są wykonane z twardego mate-
riału, lecz miękkiego. To odpo-
wiada naszym bohaterom, któ-
rych chcemy upamiętnić. Ci 
ludzie nie mieli serca z kamie-
nia, lecz czuli i współczuli lu-
dziom – tłum. pastora Fryde-
ryka Teglera. 

Organizatorami wystawy byli: 
dr Anette Hulsmeyer (Niemcy), 
Kerstin Hams (Niemcy), pastor 
Fryderyk Tegler oraz Magda-
lena Lewkowicz, która prowa-
dziła całe spotkanie. Wystawa 
odbyła się w ramach „Rozmów 
Sorkwickich”, tym razem wy-
jątkowo w Mrągowie. Wkrótce 
wystawa ma trafić do Olsztyna, 
a także do Hamburga

W piątek 8 września o godzinie 17.00 w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie 
odbyło się otwarcie wystawy „Ogród Cichych Bohaterów”. Celem akcji, w której 
wzięła udział młodzież z Polski i Niemiec, było przypomnienie oraz upamiętnienie 
cywilnego ruchu oporu i ludzkiej solidarności w czasach nazizmu.

Ogród Cichych Bohaterów

Do projektu zgłosiły się następujące szkoły wraz z opiekunami:
Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie – Agnieszka Pytel
I LO w Mrągowie – Renata Nowotnik
Zespół Szkół w Pieckach – Dorota Sadłowska, Monika Mazur
Szkoła Podstawowa w Krutyni
Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Marion Dönhoff w Mikołajkach
Szkoła Podstawowa Nr 33 w Olsztynie – Joanna Mieszczyńska
Zespół Szkół nr 2 w Ełku – Anna Rutkowska
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego z Mławy – Barbara Zaborowska
Niepubliczne Gimnazjum w Kamieńskich Młynach – Monika Rozpondek
Prywatne Gimnazjum Językowe PARNAS z Wrocławia – Beata Skuza
Szkoły z Hamburga.

26 sierpnia 2017 roku odbył się pierwszy w historii powiatu mrągowskiego „Dzień 
Kultury Kurpiowskiej”, którego organizatorem był Powiat Mrągowski. Wydarzenie 
odbywało się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina i było współfinansowane przez Lokalną 
Grupę Działania „Mazurskie Morze” z siedzibą w Orzyszu w ramach programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Dzień Kultury Kurpiowskiej w Rybnie
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Magdalena Lewkowicz ,wicestarosta mrągowski

dr Anette Hulsmeyer i pastor Fryderyk Tegler 

Publiczność z dużym zainteresowaniem oglądała prace

Kurpiowskie stroje zawsze przyciągają wzrok

Ryba smażona przez starostę to niecodzienny widok
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- Jak doszło do nawiązania współ-
pracy między obiema gminami?
Wójt gminy Stawiguda Irena 
Derdoń- Wszystko zaczęło się od 
partnerstwa, które podpisał Zwią-
zek Gmin Warmińskich z powia-
tem Osnabrück. Podczas wizytacji 
mój poprzednik, wójt Teodozy Je-
rzy Marcinkiewicz, zaproponował, 
aby włodarze z Osnabrück znaleźli 
partnerską gminę dla Stawigudy. 
W 2012 roku doszło do podpisania 
umowy między nami a gminą Wal-
lenhorst. Nawiązaliśmy współpracę 
na różnych płaszczyznach- między 
strażakami, nauczycielami, mło-
dzieżą, Kościołem. Wiele osób za-
wiązało prywatne, osobiste znajo-
mości z rodzinami z Niemiec. Tak 
się składa, że w gminie Wallenhorst 
mieszka wiele osób, które wyjechały 
tam w różnym czasie z terenu na-
szej gminy- ze Stawigudy, Gryźlin, 
Plusk. Podczas naszych wizytacji 
osoby te specjalnie przyjeżdżają do 
urzędu gminy w Wallenhorst , aby 
spotkać się z nami i porozmawiać 
o tym, co się obecnie u nas dzieje.
- Jubileusz piętnastolecia part-
nerstwa świętowaliście w Wallen-
horst. Jaki był program tych ob-
chodów?
- Nasza delegacja udała się do part-
nerskiej gminy na początku wrze-
śnia. Jak zwykle, zostaliśmy bardzo 
serdecznie przyjęci i to nie tylko ze 
strony urzędników. Kiedy spacero-
waliśmy po Wallenhorst, podcho-
dzili do nas mieszkańcy, pozdrawiali, 
wiedzieli, skąd przyjechaliśmy. My-

ślę, że jesteśmy tam odbierani bar-
dzo pozytywnie. Pierwszego dnia 
pobytu nastąpiło podsumowanie na-
szej współpracy podczas spotka-
nia w ratuszu, w którym uczestni-
czył burmistrz gminy Wallenhorst 
Otto Steinkamp oraz były przewod-
niczący Parlamentu Europejskiego 
- Hans-Gert Pöttering. Do naszej 
delegacji dołączyła pani starosta Po-
wiatu Olsztyńskiego, Małgorzata 
Chyziak. W części artystycznej wy-
stąpił miejscowy chór. Tego dnia na-
stąpiło także otwarcie wystawy prac 
Witolda Podgórskiego, który od 
2000 roku mieszka na terenie naszej 
gminy. Obrazy pana Podgórskiego 
prezentowane są na całym świecie- 
między innymi w Rzymie, Paryżu, 
Wenecji, Florencji i Nowym Jorku. 
Wiem, że obecnie przygotuje wer-
nisaże swoich prac w Berlinie, a na-
wet w Chinach. Wystawa wzbudziła 
duże zainteresowanie mieszkańców 
Wallenhorst. Planuje się, że będzie 
dostępna dla w ratuszu w Wallen-
horst do końca października, a na-
stępnie obrazy zostaną wstawione 
w Osnabrück. Pierwszego dnia, po 
oficjalnych uroczystościach, pod-
jęto nas uroczystą kolacją, która 
stała się okazją do przeprowadzenia 
ciekawych rozmów na interesujące 
obie strony tematy, dotyczące funk-
cjonowania naszych gmin. Kolejne 
dni poświęciliśmy na zapoznanie się 
z różnymi rozwiązaniami, wprowa-
dzonymi na terenie gminy partner-
skiej. Szczególnie interesowało nas, 
w jaki sposób urządzono tam ścieżki 

pieszo-rowerowe. Zwiedziliśmy też 
gospodarstwo rolne, przystosowane 
do zajęć szkolnych. Dzieci mogą 
brać w nich udział z nauczycielami, 
ale i rodzicami. Uprawiają rośliny, 
zajmują się zwierzętami, robią prze-
twory. Obserwują nawet wykluwa-
nie się piskląt z jajek. Być może wy-
korzystamy ten ciekawy pomysł na 
potrzeby dzieci z naszych placówek 
oświatowych. Było też trochę sportu 
i zabawy. Rozegraliśmy turniej Pol-
ska- Niemcy w grze plenerowej 
Cup. W rozgrywkach wzięło udział 
ok. 400 osób, w tym drużyny gminy 
Wallenhorst i Stawigudy. Wygrała 
reprezentacja Stawigudy. Ostatniego 
dnia pobytu wzięliśmy udział w fe-
stynie parafialnym, podczas którego 
zaprezentowała się nasza kapela Ko-
sejder. Została przyjęta brawami, 
bisami, porwała ludzi do tańca. Jak 
zwykle, przyjechało sporo dawnych 

mieszkańców naszej gminy, szukają-
cych z nami kontaktu. 
- To była wasza pierwsza wizyta 
w Niemczech?

- Nie. Dwa lata temu odbyliśmy 
czysto roboczą wizytę. Położyli-
śmy wówczas nacisk na zwiedzanie 
placówek oświatowych i podpa-
trzenie, jak radzą sobie tam z za-
rządzaniem oświatą. Odbywaliśmy 
też spotkania z przedsiębiorcami, 
zajmującymi się turystyką. Uczest-
niczyliśmy także w spotkaniach 

z przedstawicielami stowarzyszeń 
i organizacji pozarządowych, które 
na terenie Niemiec działają bar-
dzo prężnie. Myślę, że brakuje tego 
u nas w kraju, chociaż widoczna 
jest postępująca aktywizacja na-
szego społeczeństwa, co widać 
także w gminie Stawiguda. 
- Jak Pani podsumuje 15 lat kon-
taktów ze strona niemiecką? Czy 
mieszkańcy Stawigudy mają 
z tego jakieś konkretne korzyści?

- Bardzo inspirujące jest podpa-
trywanie tamtejszych rozwiązań 
w zakresie funkcjonowania samo-
rządów i organizacji obywatel-
skich. Przede wszystkim jednak 
realizujemy wymianę młodzieży, 
na której zależy mi najbardziej. 
Niedługo grupa naszych gimna-
zjalistów pojedzie do gminy Wal-

lenhorst. Będą gościć w domach 
swoich rówieśników i uczest-
niczyć we wspólnych zajęciach 
w szkołach z młodzieżą niemiecką. 
W marcu odbędzie się rewizyta 
młodzieży z Wallenhorst w Stawi-
gudzie. Kontakty, nawiązane przez 
młodych ludzi mogą być bardzo 
trwałe i inspirujące dla obu stron. 
- Jakie są perspektywy dalszej 
współpracy?
- W dalszym ciągu będziemy kładli 
głównie nacisk na wymianę mło-
dzieży. Jest to nasz wspólny prio-
rytet. Zależałoby mi także na na-
wiązaniu ściślejszej współpracy 
między stowarzyszeniami. Z powo-
dów finansowych będzie to pewnie 
na początku bardzo trudne. Tamtej-
sze stowarzyszenia mają doświad-
czenie w zdobywaniu funduszy 
na swoje działania z różnych źró-
deł. U nas stowarzyszenia głów-
nie opierają się na pozyskiwaniu 
funduszy ze środków publicznych. 
Podczas naszego ostatniego pobytu 

w Wallenhorst doszło do spotka-
nia Kół Gospodyń Wiejskich z obu 
gmin. Nastąpiła wymiana doświad-
czeń. Panie z Wallenhorst były pod 
wrażeniem tego, co opowiadały 
o swojej działalności nasze przed-
stawicielki. Myślę, że to dobry po-
czątek ewentualnej współpracy. 
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Gmina Stawiguda niedawno obchodziła 15-lecie współpracy i partnerstwa z nie-
miecką gminą Wallenhorst. Na początku września delegacja ze Stawigudy wzięła 
udział w jubileuszu, zorganizowanym przez władze partnerskiej gminy. 

Stawiguda i Wallenhorst 
od piętnastu lat są partnerami 

Na projekt składają się 4 zadania: 
zwiększenie kompetencji kadry pe-
dagogicznej, zajęcia tematyczne, 
organizacja wycieczek naukowych 
oraz doposażenie placówki w po-
trzebny sprzęt i pomoce naukowe. 
Szkoła zaopatrzona została w nowe 
komputery, stoliki w pracowniach, 
od podstaw wyposażono pracow-
nie przyrodniczą oraz matema-
tyczną. Dodatkowo zakupiono pro-
jektor i dwie tablice interaktywne. 
Wszystkie te pomoce naukowe 
i sprzęty mają za zadnie uatrakcyj-
nić zajęcia i sprawić, że będą one 
bardziej interesujące i efektywne. 
Projekt „Nowoczesna edukacja” 
realizowany jest od stycznia 2017 

roku i trwać będzie do grudnia 2018 
roku. Poza doposażeniem szkoły, 
zrealizowano także pierwsze z za-
dań, którym było zorganizowanie 
specjalistycznego szkolenia dla ka-
dry pedagogicznej. Obecnie Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Świątkach 
organizuje wycieczki naukowe i za-
jęcia tematyczne, odbywające się 
w 10 blokach: 4 dla uczniów klas 
1-3 oraz 6 przeznaczonych dla star-
szych dzieci z klas 4-7. Zajęcia 
prowadzone są przez nauczycieli 
placówki.W bloku zajęć dla naj-
młodszych znaleźć można zajęcia 
z języka angielskiego, blok mate-
matyczno-przyrodniczy, klub od-
krywców świata oraz cieszący się 

dużym zainteresowaniem blok gier 
planszowych.-Chcieliśmy zachęcić 
dzieci do alternatywnego spędzania 

czasu, pokazać, że gry planszowe 
także dostarczają dużo rozrywki, 
a na pewno są bardziej rozwijające 
niż komputer, czy telewizja- dodaje 
dyrektor szkoły, Agnieszka Mią-
sko. Oferta dla klas starszych jest 
równie ciekawa. Na 6 bloków te-

matycznych składają się zajęcia in-
formatyczne, przyrodnicze, z nauk 
ścisłych, językowo-dziennikarskie, 
blok języka angielskiego, a także 
klub szachowy. -Początki oczywi-
ście były trudne, dzieci dosyć nie-
chętnie podchodziły do idei zajęć 
dodatkowych, jednak z czasem prze-
konały się, że są one naprawdę cie-
kawe i warto w nich uczestniczyć. 

Projekt zakłada, że każdy uczeń 
musi brać udział w jednym z bloków 
tematycznych. Daliśmy uczniom an-
kiety, gdzie dokonywali wyboru, 
w jakich zajęciach chcieliby naj-
bardziej brać udział. Mamy 220 
uczniów i mimo, że chcieliśmy to 

jakoś wszystko sprawnie połączyć, 
dziecko nie zawsze może uczestni-
czyć w tych zajęciach, w których 
najbardziej chciało. Z tego względu 
planujemy, że po 5 miesiącach, tj. 
w lutym, nastąpi zmiana i dzieci 
będą mogły wziąć udział w innych 
zajęciach.- dodaje Agnieszka 
Miąsko. Projekt jest realizowany 
w szkole w Świątkach z uwagi na 
słabe wyniki uczniów w nauce. Ma 
na celu zachęcić młodzież, która do 
tej pory nie osiągała zbyt wysokich 
wyników na sprawdzianach ze-

wnętrznych, do dłuższego spotka-
nia z nauką, wzbudzić w dzieciach 
zainteresowania i tym samym prze-
łożyć się to ma na lepsze wyniki na-
ukowe. Kwota dofinansowania pro-
jektu wyniosła 390 tysięcy złotych, 
przy czym wkład własny określony 
został na poziomie pięciu procent 
(ok. 20 tysięcy złotych). Dodat-
kowo, szkoła zobowiązała się do 
pokrycia kosztów niektórych wy-
cieczek naukowych, m.in. do Cen-
trum Nauki w Warszawie.
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„Nowoczesna edukacja” to projekt Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci w Olsztynie, przy współpracy z gminą 
Świątki. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach, 
a współfinansowane przez Urząd Marszałkowski. 

Chcą zainteresować dzieci 
i podnieść wyniki nauczania

Polsko-niemiecka delegacja na pamiątkowym zdjęciu

Gry i zabawy mają zachęcić uczniów do nauki

Burmistrz Wallenhorst 
i wójt Gminy Stawiguda
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-Na początek proszę przyjąć 
gratulacje. Po raz kolejny zo-
stał Pan wybrany dyrektorem 
naczelnym i artystycznym Fil-
harmonii Warmińsko-Ma-
zurskiej. Czy wahał się Pan 
nad złożeniem swojej oferty 
w przetargu?
Nie było żadnego wahania. 
Współpraca z artystami orkie-
stry, pracownikami administra-
cji układała się zawsze świet-
nie i czułem, że miałem od nich 
w podjęciu decyzji o konty-
nuacji sprawowania dyrektor-
skiej funkcji ogromne wspar-
cie. Także wielu melomanów 
odwiedzających filharmonię ki-
bicowało mi i podpowiadało, 
iż powinienem dalej podjąć się 
prowadzenia instytucji. Te opi-
nie bardzo mnie mobilizowały. 
Oczywiście zawsze pojawiają 
się pewne dylematy. U mnie 
było to szczególnie te związane 
z odległością od domu, tj. mo-
jego rodzinnego Krakowa oraz 
rozterkami powodującymi pyta-
nie – czy to jest na pewno najlep-
sze, co powinienem w tym mo-
mencie zrobić dla najbliższych? 
Jednak wiedziałem, że ze strony 
rodziny również mam duże 
wsparcie i to ostatecznie mnie 
przekonało, że podjąłem decyzję 
o złożeniu oferty w przetargu.
-Jak ocenia Pan samą formułę 
wyboru nowego dyrektora. 
Czy takie rozwiązanie jest 
przyszłościowe? Do tej pory 
bardzo rzadko forma prze-
targu była stosowana.
Jeżeli chodzi o instytucje mu-
zyczną, filharmonię, to jeste-
śmy pionierami, dlatego że ni-
gdy wcześniej takie rozwiązanie 
w Polsce nie było stosowane. 
Bardzo się cieszę, że Warmiń-
sko-Mazurski Urząd Marszał-
kowski podjął taką nowatorską 
decyzję. Ten rodzaj wyboru dy-
rekcji odbił się szerokim echem 
w kraju. Wiele osób już prosi 
o wskazówki, ponieważ chcą 
tą formułą znaleźć dyrektorów  
do swoich instytucji kultury. 
Uważam, że taki sposób wyboru 
jest fair, reguły są jasne i czy-
telne dla obu stron. Oferta zło-
żona w przetargu nie składa się 
z pustych deklaracji artystycz-
nych i liczb. Trzeba je później 
konsekwentnie każdego dnia re-
alizować, pamiętając o rzeczach 
najważniejszych tj. o utrzyma-
niu wysokiego poziomu arty-
stycznego orkiestry i o zapew-
nieniu różnorodnego repertuaru 
koncertowego, uwzględniają-
cego zarówno rozwój zespołu, 

jak i gusty melomanów. Wiemy 
również jak ważne dla osiągnię-
cia tych celów są finanse, któ-
rymi będzie dysponować Filhar-
monia. One wielokrotnie mają 
znaczący wpływ na podejmowa-
nie decyzji, również tych arty-
stycznych.
- Jak Pan podsumuje sześć 
lat na stanowisku dyrektora 
filharmonii? Czy wszystkie 
plany udało się zrealizować?
Bardzo dużo wyzwań arty-
stycznych udało się zrealizo-
wać. Przede wszystkim 
zbudowaliśmy wspa-
niały zespół orkiestry, 
który świetnie gra, do-
skonale współpracuje 
z występującymi so-
listami, a do tego mu-
zycy mają do siebie 
serdeczny stosunek. 
Nawet jeżeli powstają 
jakieś problemy zwią-
zane z pracą, to po-
trafimy je rozwiązy-
wać w bardzo szybki 
i kulturalny sposób. 
To przekłada się na do-
brą atmosferę, na dobre 
koncerty i w sumie na 
bardzo dobry wizeru-
nek Filharmonii War-
mińsko-Mazurskiej na 
muzycznej mapie Pol-
ski.
-Jeżeli spojrzymy na 
orkiestrę to widać jej 
rozwój?
Absolutnie tak! Mamy 
znakomitą orkiestrę. 
Śmiało można stwier-
dzić, iż jest to w chwili 
obecnej jeden z wiodą-
cych zespołów w na-
szym kraju, porówny-
wany do najlepszych 
orkiestr w Europie. 
Nasi muzycy współ-
pracują z najlepszymi 
zespołami również 
jako soliści. To znaczy, że re-
prezentują wysoki poziom arty-
styczny i wykonawczy.
-Który koncert podczas Pana 
poprzedniej kadencji najlepiej 
Pan zapamiętał?
Było wiele takich koncertów. 
Moim zdaniem takim wiodą-
cym koncertem, który wszyscy 
bardzo przeżyliśmy, było wy-
konanie Quo vadis Feliksa No-
wowiejskiego w Barczewie. 
W kościółku, w którym nigdy ten 
utwór nie zabrzmiał, ani za życia 
barczewskiego kompozytora, 
ani w późniejszych latach. Dru-
gim dużym wydarzeniem był 
nadzwyczajny koncert z okazji 

Roku Feliksa Nowowiejskiego 
i Roku Henryka Sienkiewi-
cza w Filharmonii Narodowej 
w Warszawie. Występ orkiestry 
filharmoników warmińsko-ma-
zurskich z udziałem światowych 
gwiazd wokalistyki: Aleksandry 
Kurzak – sopran, Artura Ruciń-
skiego – baryton, Rafała Siwka 
– bas i chóru „Górecki Cham-
ber Choir” pokazał, że sięgając 
po monumentalne dzieło, jakim 
jest Quo vadis, osiągnęliśmy ol-
brzymi sukces artystyczny. To 
były bardzo ważne dla nas mo-
menty, mocne wizerunkowo. 
Można powiedzieć wręcz histo-
ryczne. 

-Czy łatwo jest łączyć funkcję 
dyrektora artystycznego i na-
czelnego w Filharmonii?
To zależy. W zarządzaniu in-
stytucją nie chodzi oto, żeby 
wszystko wykonać samemu lub 
wszystko stale kontrolować. 
Trzeba zaufać swoim współpra-
cownikom. Ja mam szczęście, 
że w Filharmonii Warmińsko-
-Mazurskiej pracuję ze znako-
mitymi specjalistami, którzy 
wykonują gigantyczną pracę, 
wykazując w tym wiele wła-
snej inicjatywy. Dlatego jest mi 
łatwiej łączyć te dwie funkcje.  
Oczywiście staram się skupić 
najbardziej na tym, na czym 

znam się najlepiej, czyli na mu-
zyce oraz na sprawach związa-
nych z działalnością artystyczną 
Instytucji.
-Otrzymał Pan już wiele na-
gród, których wręcz nie spo-
sób wymienić. Proszę powie-
dzieć, jak bardzo zdobyte 
nagrody motywują do pracy?
One stawiają jeszcze wyżej po-
przeczkę. Jeżeli jestem za coś 
doceniony, to później nie wy-
obrażam sobie, abym mógł ko-
goś zawieść. Ja wymagam od 
siebie, żeby cały czas trzymać 
jak najwyższy poziom i dzięki 
temu mogę potem również wy-
magać tego od innych.

-Jak z Pana perspektywy wy-
gląda życie kulturalne w na-
szym regionie? 
Im bardziej dbamy o kulturę, 
tym lepsze społeczeństwo 
nam wyrasta. Kultura to nie 
tylko przyjście do Filharmo-
nii, ale również dzielenie się 
kulturą codziennie, również 
w domu. Jak przyjdziemy raz 
czy dwa razy do Filharmonii, 
to nie oznacza od razu, że je-
steśmy kulturalnymi ludźmi. 
Można do Filharmonii w ogóle 
nie chodzić, ale wiedzieć o niej 
wszystko i mieć własne zda-
nie na jej temat. Jeżeli tak bę-
dzie, to jestem pewny, że nadej-

dzie moment, aby Filharmonię 
odwiedzić. Uważam, że dużo 
złego od wielu lat dzieje się 
z edukacją muzyczną w szko-
łach powszechnych. Brak jest 
tam ciągłego kontaktu z kul-
turą, a jej nie da się z dnia na 
dzień nauczyć. Dlatego za-
wsze pamiętamy o naszej mi-
sji w upowszechnianiu mu-
zyki. Od wielu lat Filharmonia 
Warmińsko-Mazurska reali-
zuje cykle koncertów dla szkół 
i przedszkoli. W ten sposób 
uwrażliwiamy dzieci i mło-
dzież licząc, że za jakiś czas 
staną się publicznością naszych 
koncertów symfonicznych.

- Czy w obecnych cza-
sach kultura może 
promować miasto i re-
gion?
Absolutnie tak! Nie 
tylko miasto Olsztyn, 
ale i całe wojewódz-
two. Filharmonia jest 
jedyną instytucją mu-
zyczną o takim pro-
filu w regionie i siłą 
rzeczy jesteśmy am-
basadorami muzyki 
klasycznej. Promu-
jemy zarówno Olsztyn, 
Warmię i Mazury jak 
i Polskę. Wspomnijmy 
tylko wydanie w lu-
tym br. albumu płyto-
wego z Quo vadis Fe-
liksa Nowowiejskiego. 
Płyta jest dostępna na 
całym świecie i wiele 
osób juz szuka w inter-
necie informacji o Fe-
liksie Nowowiejskim 
oraz sprawdza, gdzie 
ma swoją siedzibę War-
mia and Mazury Phil-
harmonic.
-Rozpoczyna się nowy 
sezon w Filharmo-
nii. Czego możemy się 
w nim spodziewać?
Z informacji, które do 
mnie docierają wiem, 
że bilety na wydarzenia 
nowego sezonu już za-

częły się świetnie sprzedawać. 
Koncerty sezonu 2017/2018 są 
tak zaplanowane, by spełnić gu-
sta naszych melomanów – my-
ślę, że po 6- ciu latach już nam 
znane. Za nami dwa koncerty 
z udziałem znakomitego ze-
społu, „Kroke”, które 15 i 16 
września zainaugurowały 72.se-
zon artystyczny. Zespół koncer-
tem w naszej Filharmonii świę-
tował swój jubileusz 25-lecia. 
W tym tygodniu przygotowa-
liśmy gratkę dla miłośników 
wielkiej symfoniki. W koncer-
cie w dniu 22 września usły-
szymy V Symfonię e-moll op.64 
Piotra Czajkowskiego oraz III 

Koncert fortepianowy Sergiu-
sza Rachmaninowa. Orkiestrę 
poprowadzi Norichika Ilimori, 
dyrygent z Japonii. Będziemy 
mieli okazję usłyszeć, jak mu-
zyk pochodzący z innego kon-
tynentu, z innego kręgu kultury 
muzycznej, będzie kreował tę 
muzykę. Koncert fortepianowy 
zaprezentuje znakomity piani-
sta Ignacy Lisiecki. 29 wrze-
śnia otwieramy nowy cykl mu-
zyczny. Będą to Mistrzowskie 
Recitale Organowe. W cyklu 
będziemy mieli również oka-
zję przybliżyć wielką litera-
turę organową skomponowaną 
przez naszego patrona Feliksa 
Nowowiejskiego. W 72. sezo-
nie zaprezentujemy jak zawsze 
koncerty symfoniczne, recitale 
fortepianowe, koncerty rodzinne 
dla rodziców z małymi dziećmi. 
W programie znajdą się rów-
nież propozycje z muzyką jaz-
zową m.in. wystąpi laureat na-
grody „Grammy”, pianista, 
kompozytor Włodek Pawlik. 
Tradycyjnie pod koniec sezonu 
zaprezentujemy widowisko 
muzyczne – będzie to musical 
„Skrzypek na dachu”. Wydarze-
niem roku z pewnością będzie 
koncert w dniu 26 czerwca 
2018 roku z udziałem znako-
mitości świata muzycznego 
– Bomsori Kim i Rafała Ble-
chacza. Na przełomie czerwca 
i lipca 2018 roku odbędzie się 
II edycja festiwalu muzyki fil-
mowej „Arena Film&Music” 
w Ostródzie. Tegoroczne festi-
walowe koncerty cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, gro-
madząc w sali „Expo Mazury” 
ponad 8-tysięczną publiczność. 
Czego można Panu życzyć na 
te następne pięć lat?
Sił i zdrowia oraz kontynuacji tak 
znakomitej współpracy z arty-
stami muzykami orkiestry i pra-
cownikami pionu administracji 
Warmińsko-Mazurskiej Filhar-
monii. Chciałbym, aby ponow-
nie udało mi się zjednać ich do 
realizacji moich nowych planów 
artystycznych. Oczywiście nie 
bez znaczenia będzie stan finan-
sów instytucji, wysokość przy-
znanego na dany rok budżetu. 
Tutaj składam ukłon w stronę 
włodarzy naszego wojewódz-
twa, aby pamiętali o wielkiej roli 
kultury w życiu społeczeństwa. 
Zawsze najważniejsza w naszej 
działalności jest publiczność. 
Pragnąłbym, aby odwiedzała na-
szą Filharmonię tak licznie jak 
dotychczas. Korzystając z oka-
zji bardzo serdecznie zapraszam 
czytelników „Gazety Warmiń-
skiej” na wydarzenia artystyczne 
72. sezonu 2017/2018.

Rafał Herman

Rozmowa z Piotrem Sułkowskim, dyrektorem naczel-
nym i artystycznym Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

Trzeba zaufać swoim współpracownikom

Piotr Sułkowki, dyrygent, dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej  
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Te dwa monumentalne dzieła, 
zapewne rozpalać będą uczucia 
i wyobraźnię zarówno wykonaw-
ców jak i słuchaczy piątkowego 
koncertu. Koncert fortepianowy 
Rachmaninowa został po raz 
pierwszy wykonany w Nowym 
Jorku 28 października 1909 roku 
przez samego kompozytora, ( 
z towarzyszeniem New York 
Symphony Society), który posia-
dając fenomenalne umiejętności 
pianistyczne do końca życia uwa-
żał ten utwór, za jedną ze swo-
ich ulubionych kompozycji. Od-
miennego zdania o swoim dziele 
- V Symfonii, był Piotr Czajkow-
ski. „Moja najgorsza symfonia” – 
miał o niej mawiać kompozytor. 
Szybko jednak V Symfonia zo-
stała przez miłośników muzyki 
na świecie zaliczona do grona 
największych dzieł symfonicz-

nych w historii muzyki. 
Orkiestrę symfoniczną Fil-
harmonii Warmińsko - Ma-
zurskiej poprowadzi dyrygent 
z Japonii Norichika Iimori. 
Artysta był wielokrotnie zapra-
szany do współpracy z wiodą-
cymi europejskimi orkiestrami. 
Można tu wymienić np.: Radio 
Symphony Orchestra Frankfurt, 
The Cologne Radio Symphony 
Orchestra, The Czech Philhar-
mony, The Prague Symphony 
Orchestra (FOK) czy rosyjską 
Orkiestrę Symfoniczną Radia 
Moskiewskiego im. Piotra Czaj-
kowskiego.
Solista koncertu pianista 
Ignacy Lisiecki regularnie wy-
stępuje z orkiestrami filharmo-
nicznym w Polsce i Japonii. 
W listopadzie 2012 roku artysta 
odniósł duży sukces debiutując 

w Tokyo Opera City, w jednym 
z najważniejszych centrów mu-
zycznych świata. 
W 2017 roku Ignacy Lisiecki 
wystąpił w nadawanym nieprze-
rwanie od 1969 roku, ogólno-
krajowym japońskim programie 
telewizyjnym dot. muzyki kla-
sycznej „ Daimei no nai Onga-
kukai”, w którym wraz z legen-
darnym japońskim skrzypkiem 
Kazuki Sawa zaprezentował mu-
zykę polską. Program był oglą-
dany przez 5 milionów odbior-
ców i był pierwszą tak obszerną 
prezentacją sylwetki Szymanow-
skiego w japońskiej telewizji.

Nowość w Filharmonii
Serdecznie zapraszamy meloma-
nów na spotkanie pt. „Kameral-
nie o koncercie”– sala kameralna 
godz.18.00 Będzie to słowne 

wprowadzenie Janusza Cie-
plińskiego do piątkowego kon-
certu symfonicznego – zaintere-
sowanych zapraszamy! ( wstęp 
wolny)
Bilety na koncert w cenie 40 zł 
normalny i 30 zł ulgowy do na-
bycia w kasie Filharmonii pon.-
-pt. 10-18 oraz poprzez stronę 
internetową: www.bilety.filhar-
monia.olsztyn.pl 
22 września 2017 r. piątek godz. 
19. 00 sala koncertowa Filhar-
monii
Godz. 18.00 Janusz Ciepliń-
ski „Kameralnie o koncercie” - 
sala kameralna II p.

Koncert symfoniczny
Norichika Iimori (Japonia) 
– dyrygent
Ignacy Lisiecki – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filhar-
monii Warmińsko-Mazurskiej
Program:
Sergiusz Rachmaninow – III 
Koncert fortepianowy d-moll 
op. 30
Piotr Czajkowski – V Symfonia 
e-moll op. 64

 
 

Koncert symfoniczny w dniu 22 września 2017 roku z pewnością stanie się jednym 
z ważniejszych wydarzeń muzycznych 72. sezonu artystycznego Filharmonii. Zarówno 
repertuar jak i wykonawcy piątkowego koncertu sprawią, że nawet najbardziej wyrafi-
nowane gusta melomanów zostaną ukontentowane. Na afiszu dwóch wielkich kompo-
zytorów, gigantów rosyjskiej muzyki poważnej: Sergiusz Rachmaninow i jego III Koncert 
fortepianowy d-moll op. 30 oraz Piotr Czajkowski z V Symfonią e-moll op.64. 

Koncert symfoniczny
–jedno z wydarzeń nowego sezonu artystycznego

Głównym bohaterem „Lotu...” 
jest złodziejaszek McMurphy 
(Grzegorz Gromek) chcący 
uniknąć więzienia. Trafia na 
oddział zamknięty szpitala psy-
chiatrycznego gdzie rządy spra-
wuje siostra Ratched (Joanna 
Fertacz). Sprzeciw McMur-
ph’iego budzą okrutne me-
tody wychowawcze stosowane 
przez personel szpitala. Za-

czyna on protestować wobec 
tyranii panującej na oddziale. 
Jednak bunt przyniesie zaska-
kujące dla wszystkich konse-
kwencje…
Reżyser, Igor Gorzkowski tak 
mówi o spektaklu: Każdy szpi-
tal jest przestrzenią wydzieloną 
ze świata. Fizycznie i mental-
nie. Rządzi się własnymi zasa-
dami. Jest stabilny. Ma swój 

specyficzny rytm, rytuały, cy-
kliczną powtarzalność zdarzeń. 
Jest wewnętrznie uporządko-
wany, podzielony, ma ścisłą 
hierarchię. Zamknięty oddział 
opisany przez Kena Keseya jest 
raczej złomowiskiem, szrotem. 
Zgromadzono tu egzemplarze 
wybrakowane i uszkodzone. 
Przestrzeń zamknięta. 
Teatr chętnie anektuje takie 

przestrzenie. Wyizolowanie 
działa jak soczewka skupiająca. 
Pozwala uzyskać powiększenie. 
Zagęszcza relacje. Zawęża pole 
obserwacji. Pojawienie się ko-
goś obcego, bohatera, kogoś 
kto przybywa z zewnątrz bywa 
próbą dla stabilności świata. 
Obnaża słabości, pozory, wy-
dobywa ukryte wady. A kiedy 
pojawi się pęknięcie, rzeczywi-
stość rozwarstwia się, ukazując 
swoje bebechy. Ponowne ukon-

stytuowanie świata jest poprze-
dzone kryzysem. Dla bohatera 
wejście w tę sytuację też jest 
próbą. Próbą charakteru. Za-
angażowanie zawsze kosztuje. 
Obserwować stojąc z boku jest 
bezpieczniej. Zwłaszcza gdy 
potrafimy zważyć ciężar konse-
kwencji.
Co każe bohaterowi wejść do 
gry? Przecież to czyste szaleń-
stwo. Co każe podjąć walkę 
mając pełną świadomość zni-

komości szans na powodze-
nie przewrotu. Imperatyw mo-
ralny? Ken Kesey nazywa to 
prościej - współczucie. Powo-
dowany współczuciem dla in-
nych człowiek może dokonać 
czynów wielkich i zarazem sza-
lonych.
Projekt plakatu przygotował 
Henryk Sawka, w dniu pre-
miery, ok.18:45, w Foyer Sceny 
Dużej, odbędzie się wernisaż 
wystawy artysty.

Już 23 września, na Scenie Dużej, pierwsza premiera w tym sezonie - „Lot nad ku-
kułczym gniazdem” Dale Wassermana według powieści Kena Keseya. Przedsta-
wienie reżyseruje Igor Gorzkowski, znany olsztyńskiej publiczności ze spektaklu 
„Idiota” wystawianego podczas XXIII Olsztyńskich Spotkań Teatralnych.

Oskarowy klasyk na deskach Teatru Jaracza!

Kadry z premierowej sztuki „Lot nad kukułczym gniazdem”
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W miastach hołdujących ideom 
Cittaslow szczególnie dużą 
wagę przykłada się do rozwoju 
lokalnego rynku i wytwórczo-
ści, do kultury, edukacji, sportu 
i rekreacji. Dlatego większość 
wydarzeń w ramach corocz-
nego świętowania będzie zwią-
zana z tymi dziedzinami życia. 
Organizatorzy zapraszają do 
wspólnej aktywności i zabawy 
zarówno mieszkańców miast 
członkowskich sieci, jak i gości 
z innych miejsc regionu oraz tu-
rystów. A zainteresowani mogą 
wybierać z dziesiątek propozy-
cji. Ukoronowaniem świętowa-
nia będzie Niedziela Cittaslow, 
obchodzona 24 września przez 
miasta spod znaku ślimaka na 
całym świecie.

Lepsze życie na rowerze 
Szczególnie liczne będą im-
prezy dla miłośników wycieczek 
na dwóch kółkach. Już w nie-
dzielę 17 września Nowe Mia-
sto Lubawskie zorganizuje VI 
Rodzinny Piknik Rowerowy. 
Po rejestracji przy Centrum In-
formacji Turystycznej (od 9.30) 
uczestnicy wystartują z rynku 
o 10.15. Licząca ok. 30 km trasa 
powiedzie ich przez Kurzętnik, 
Lipowiec, Kaługę i Szramowo 
do Nielbarka, gdzie będą czekały 
na nich ciepły posiłek i ognisko.
W sobotę 23 września kolejny 
rajd rowerowy wyruszy z Lidz-
barka Warmińskiego. Uczestnicy 
wyjadą spod Wysokiej Bramy 
o 10.00 i skierują się do Górowa 
Iławeckiego, by potem zamknąć 

pętlę, wracając do miejsca startu 
ok. 15.00 i wziąć udział w bie-
siadowaniu przy grillu. Tego sa-
mego dnia również Dobre Mia-
sto zaprosi rowerzystów na 
wycieczkę. Zbiórka o 11.30 na 
parkingu pod lasem przy ul. Gar-
nizonowej.
W niedzielę 24 września 
w Działdowie będzie można 
wziąć udział w II Jesiennym 
Rodzinnym Rajdzie Rowero-
wym. Start o 11.00 z parkingu 
na pl. Mickiewicza. Licząca ok. 
34 km trasa będzie wiodła przez 
Księży Dwór, Wysoką i Priomę 
do Płośnicy, a potem z powro-
tem do Działdowa. Również 
w niedzielę wyruszą rajdy rowe-
rowe z Biskupca (trasa: Rudzi-
ska – Kobułty – Łąki Dymerskie 
– Labuszewo) i Jezioran (start 
o 13.30).

Z kulturą za pan brat
Tydzień pełen wrażeń plastycz-
nych przygotował Lidzbark. 15 
września zaplanowano tam wer-
nisaż prac Kingi Kruszewskiej 
(Galeria „Nowa Przestrzeń”), 
18 września – konkurs pla-
styczny dla dzieci „Lidzbark ak-
tywnie” oraz malowanie muralu 
przy ul. Jeleńskiej, a 21 wrze-
śnia – plener malarski dla doro-
słych na Skwerku Cittaslow.
W Jezioranach 17 września 
odbędzie się koncert kame-
ralny zespołu Pro Musica An-
tiqua (19.00, kościół pw. św. 
Jadwigi), a 22 września – gra 
miejska nawiązująca do historii 
okolicy (10.00). Dobre Miasto 

w ramach Festiwalu Dobre Mia-
sto dla Teatru zaprosi 24 wrze-
śnia starszych i młodszych na 
spektakl pt. „Magiczny Miód” 
w wykonaniu aktorów Teatru 
Igraszka z Warszawy (13.00, 
kino Przyjaźń).
W Pasymiu 28 września za-
planowano jesienne warsz-
taty parzenia i picia herbaty 
w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej (17.00). Zostanie tutaj 
również otwarta wystawa fo-
tografii Pawła Salamuchy pt. 
„AKSLOP, widokówki z Krainy 
Absurdu”.

Festyny, jarmarki, 
kiermasze...
Program artystyczny będzie to-
warzyszył również licznym im-
prezom organizowanym w formie 
festynów i jarmarków. W Lidz-
barku Warmińskim zaplanowano 
finał projektu pn. „Cittaslow – 
miasteczka aktywnej rekreacji”. 
W sobotę 23 września o 10.00 na 
placu przed Wysoką Bramą za-
czną działać stoiska rzemieślni-
ków z miasteczek należących do 
sieci, a także stoisko promocyjne 
Polskiej Krajowej Sieci Citta-
slow organizujące konkursy i za-

bawy dla dzieci. Od godz. 15.00 
rozpocznie się wspólne biesiado-
wanie przy grillu, a o godz. 16.00 
– koncert zespołu The Ukrainian 
Folk.
Lidzbark (nad Welem) przygo-
tował tego samego dnia imprezę 
sportowo-rekreacyjną w Kono-
patach pn. „Razem do Trójstyku 
Następnego dnia odbędzie się 
zaś Święto Cebuli we Wlewsku 
z zawodami sportowymi, jar-
markiem i występami, promu-
jące lokalnych wytwórców, rze-
mieślników i artystów. Podobny 
cel będzie przyświecał Niedzieli 
Cittaslow w Bisztynku, pod-
czas której zaplanowano m.in. 
występy grupy teatralnej senio-
rów oraz warsztaty malowania 
mebli. W Działdowie Festyn 
Cittaslow odbędzie się rów-
nież 24 września. W parku Ho-
norowych Dawców Krwi bę-
dzie można m.in. wziąć udział 
w warsztatach (lepienia z gliny, 
kuglarskich, wykonywania prac 
plastycznych z materiałów natu-
ralnych), degustacjach regional-
nych potraw, obejrzeć występy 
sceniczne.
Podczas Niedzieli z Cittaslow 
w Reszlu zabawa na boisku 
Orlik rozpocznie się o 14.00. 
W programie m.in.: rozgrywki 

piłki nożnej i tenisa ziemnego, 
pokazy karate, kiermasz ku-
linarny. W Ornecie w godz. 
12.00-16.00 zaplanowano kier-
masz naturalnej żywności i rę-
kodzieła, grę miejską i występy 
artystyczne.
Pod hasłem „Dobre Miasto Eko-
nowoczesności” odbędzie się 
Niedziela Cittaslow w Dobrym 
Mieście (11.00, Stodoła Kul-
tury). Każdy będzie mógł sko-
rzystać z oferty ekologicznych 
stoisk, obejrzeć występy dobro-
miejskich artystów oraz wziąć 
udział w warsztatach kulinar-
nych z udziałem blogerki Tygiel 
Warmiński, która zaprezentuje 
też, jak przygotować domową 
„chemię gospodarczą”. Również 
24 września w Dobrym Mieście 
zostanie zorganizowany pchli 
targ (12.00, Przedmurze).

W czasie obchodów Tygodnia 
Cittaslow zaplanowano rów-
nież wiele innych wydarzeń – 
zarówno w miastach wymienio-
nych wyżej, jak i pozostałych 
należących sieci. Na Warmii 
i Mazurach jej członkami są 
jeszcze: Barczewo, Bartoszyce, 
Gołdap, Górowo Iławeckie, Lu-
bawa, Nidzica, Olsztynek, Ryn 
i Sępopol.

Miasta zrzeszone w sieci Cittaslow promują wysoką jakość życia w spokoju i bez pośpiechu. 
Nic więc dziwnego, że ich święto potrwa tydzień, a nawet trochę dłużej. Różne imprezy w ra-
mach Tygodnia Cittaslow będą organizowane w każdym z 20 miast członkowskich w regio-
nie pomiędzy 18 a 24 września 2017 roku... a nawet dłużej.

Miasta Cittaslow 
poświętują przez tydzień

fot. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie

fot. Urząd Miasta Działdowa
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AUTO-MOTO KUPIĘ

CAŁE, powypadkowe, 502-180-869.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA

2-pokojowe, Kubusia Puchatka, 602-
313-371
4-pokojowe, apartamentowiec, ga-
raż, 501-128-199
DOMY przy ulicy Granicznej. Osie-
dle nad Skandą, 606-648-604

POSZUKUJE POKOJU DO 
WYNAJECIA W WEEKENDY 

LUB DLUZSZY OKRES 
Z ODDZIELNYM WEJSCIEM 

W OLSZTYNIE. PROSZE O SMS.
TEL.727243487, KONTAKT POD 

NUMEREM 727243487. 

1 miejsce, studentce, Gałczyńskiego, 
602-313-371
2-osobowy pokój, 695-603-774
2-pokojowe mieszkanie, 2 student-

kom, centrum, 605-666-754
3-pokojowe Gutkowo, 502-266-174
KAWALERKĘ na Puszkina, 602-
313-371

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/KUPIĘ

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 
OGRODNICZĄ (ROD-SKANDA) 

TEL.508-217-199, KONTAKT 
POD NUMEREM 508217199. 

SPRZEDAM DZIAŁKE 
Z WARUNKAMI ZABUDOWY 
8 KM OD OLSZTYNA, 5000 M2 

ZA 130 TYS. ZŁ. TEL. 795 820 780, 
KONTAKT POD NUMEREM 

693614291. 

KUPIĘ garaż w Olsztynie, okolice 
Flisa i Piotrowskiego, 668-454-926
KUPIĘ mieszkanie, kawalerkę, 3-po-
kojowe, pilnie, (89)543-08-61
WYNAJMĘ mieszaknie, 666-451-
902

PRACA DAM

ZATRUDNIE W GOSPODAR-
STWIE ROLNYM TEL. 730 140 

066, KONTAKT POD NUMEREM 
536331501. 

BUDOWLANKA, zatrudnię wszyst-
kie zawody, Francja, (22) 616-17-33.
! CIEKAWE możliwości dorabiania 
dla każdego 601-64-90-31, 504-175-
182.
MĘŻCZYZNĘ w gospodar-
stwie rolnym z zakwaterowaniem, 
500237803
MURARZY możliwość zakwatero-
wania, 501481210
MURARZY zbrojarzy, kartongipsa-
rzy i innych zatrudnię, (22)6161733
SZPACHLARZY, glazurników na 
elewację, 574-304-995
NIEMCY, cieśle, murarze, zbrojarze, 
dźwigowi, absolwenci szkół budow-
lanych, zanajomość języka niemiec-
kiego mile widziana, 730-011-300
OPIEKUNKA seniorów w Niem-

czech. Zapewniamy organizację wyj-
zadui wszystkie formalności, duża 
baza ofert, bezpieczne i szybkie wy-
jazdy. 505-337-777

PRACA SZUKAM

POSIADAM ORZECZENIE 
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, 

PODEJMĘ PRACĘ JAKO 
DOZORCA WRAZ Z ZAMIESZ-

KANIEM Z MAŁA ODPŁAT-
NOSCIĄ. OLSZTYN. OKOLICE 
TEL.727243487. KONTAKT POD 

NUMEREM 727243487. 

KSIĘGOWA, kompleksowo popro-
wadzę małą księgowość, 607-859-
215
MALARZ poszukuje pracy lub zle-
ceń, 513843830
ZAOPIEKUJĘ się osobą starszą, 
z możliwością zamieszkania. Posia-
dam referencje. 728935163

INNE KUPIĘ

KUPIE STARE MOTOCYKLE
- CZĘSCI: SILNIKI, RAMY, 

BAKI, KOLA, KOSZE ITD ORAZ 
WOJENNE PRZEDMIOTY: 

SZABLE, BAGNETY, HEŁMY, 
CZAPKI, MUNDURY, ODZNAKI 

I INNE. 505529328. KONTAKT 
POD NUMEREM 505529328. 

KUPIĘ maszyny stolarskie, 
602459611

INNE SPRZEDAM

DREWNO kominkowe, 501-036-
423
16,80 zł blachy na dachy, 605-931-
138
GARAŻE blaszane promocyjne 
ceny, 798-710-329
MASZYNY stolarskie, 602-459-611
TANIE blachy trapezowe od 13,80zł/
netto, 601407706

REMONTY MIESZKAŃ, 
PRACE HYDRAULICZNE, 

ELEKTRYCZNE, MALARSKIE, 
GLAZURNICZE, PODŁOGI. 
TEL. 795 820 780. KONTAKT 
POD NUMEREM 693614291. 

! SZPACHLOWANIE, remonty so-
lidnie, 510-899-603, 545-657-867.
ADAPTACJE, remonty, glazura, 
elektryka, hydraulika, płyty GK, szpa-
chlowanie, panele, malowanie. Fachowe 
doradztwo solidnie. 602-500-180.

REKLAMA
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Regaty odbywały się z udzia-
łem 4 732 zawodników z 851 
klubów. Ogółem uczestnicy po-
chodzili z 46 państw. W Bled 
wystartowało również pięciu 
Mastersów z TSW „Warmia” 
Tomaszkowo; Ernest Grocki, 
Jan Genatowski, Jan Paw-
łowski, Waldemar Kowal-
czyk i Barbara Niedzwiedzka. 
Łącznie Polskę reprezentowało 
51 zawodników.
Uczestnik regat, Jan Gena-
towski podkreślał, że pomimo 
tego, że w zawodach startują za-
wodnicy, z których większość 
jest już na emeryturze to rywa-
lizacja była naprawdę zacięta. 
Większość zawodników trakto-
wała te regaty, nie jako zabawę, 
tylko jako zawody, które chcą 
wygrać. Widać to było przede 
wszystkim po wioślarzach, któ-
rzy mijali linę mety i po zwy-
cięstwach cieszyli się tak jakby 
zostali chociażby Mistrzami 
Olimpijskimi.
Organizacja zawodów również 
była na najwyższym poziomie. 
Biegi ruszały co trzy minuty 
i było to bardzo skrupulatnie 
pilnowane. Warto także dodać, 
że naprawdę o wysokie miejsce 
nie było łatwo, ponieważ w nie-
których konkurencjach, jak np. 

w rywalizacji dwójek podwój-
nych wystartowało ponad 100 
ekip.
Wyniki Mastersów TSW 
„Warmia” Tomaszkowo, pod-
czas Światowych Regat Ma-
stersów w Bled:
8 „H”- Ósemka osada kombi-
nowana- kategoria wiekowa 

(70-74 lata)- IV miejsce - Jan 
Genatowski, Jan Pawłowski, 
Waldemar Kowalczyk, Ernest 
Grodzki, wszyscy z Warmii. 
Włodzimierz Gregorowicz 
Andrzej Pogorzelski, Tade-
usz Sawicki z (MOS-2 War-
szawa), Jan Skowroński 
(PTW Płock) i sternik Róża 
Wasilewska (Posnania Po-
znań)
8 „I”- ósemki- osada kombino-
wana- (75-79 lat)- III miejsce- 
Waldemar Kowalczyk (War-

mia), Stuart Elsberg i Tiger 
Demers (USA), Ernest Grocki 
(Warmia), Włodzimierz Gre-
gorowicz (MOS-2 Warszawa), 
Andrzej Pogorzelski (MOS-2 
Warszawa), Jerzy Pestka (Po-
snania Poznań), Tadeusz Sa-
wicki (MOS-2 Warszawa) 
i sternik Róża Wasilewska.

Czwórki podwójne „I”-osada 
kombinowana- (75-79 lat), IV 
miejsce- Ernest Grocki (War-
mia), Andrzej Pogorzelski, 
Włodzimierz Pogorzelski i Ta-
deusz Sawicki (MOS-2 War-
szawa)
Jedynki „I”- (75-79 lat)- II 
miejsce- Ernest Grocki.
Dwójki Podwójne „G”- (65-69 
lat)- IV miejsce- Jan Pawłow-
ski i Jan Genatowski (War-
mia)
Czwórki podwójne- osada 

kombinowana „H”- (70-74 lat)- 
III miejsce-Jan Pawłowski, Jan 
Genatowski, Ernest Grocki 
(Warmia) i Jerzy Pestka (Po-
snania Poznań)
Dwójki podwójne „I”- osada 
kombinowana- (75-79 lat)- II 
miejsce- Ernest Grocki (War-
mia) i Jerzy Pestka (Posnania 
Poznań).
Czwórka podwójna MIX „I”-
-osada kombinowana- (75-79 
lat)- I miejsce- Ernest Grocki 
(Warmia), Jerzy Pestka(Po-

snania Poznań), Danuta Pribe 
(Posnania Poznań) i Krystyna 
Wechmann (Poznania Po-
znań).
Dwójka podwójna MIX „H”- 
III miejsce- Krystyna We-
chmann (Posnania Poznań) 
i Ernest Grocki (Warmia).
Ósemka MIX „I”-osada 
kombinowana- IV miej-
sce- Ernest Grocki, Barbara 
Niedzwiedzka (Warmia) , 
Włodzimierz Gregorowicz 

(MOS-2 Warszawa), Andrzej 
Pogorzelski (MOS-2 War-
szawa), Maryla Gnojek 
(MOS-2 Warszawa), Renee 
Camu (Chateau), Anna Gu-
mienna (Posnania Poznań), 
Tadeusz Sawicki (MOS-2 
Warszawa) i sternik Róża Wa-
silewska (Posnania Poznań)
-Ogólnie uważam, że odnie-
śliśmy spory sukces, ponieważ 

obsada była naprawdę mocna. 
Niestety w następnym roku ra-
czej na pewno nie pojedziemy 
na Światowe Regaty Master-
sów, ponieważ odbywać się 
będą one aż w Stanach Zjed-
noczonych. W przyszłym roku 
zamiast tego, pojedziemy do 
Monachium, gdzie będą miały 
miejsce Europejskie Regaty 
Mastersów. - powiedział Jan 
Genatowski.

raf
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W pięknym i malowniczym Bled w dniach 6-10 września rozegrane zostały Świa-
towe Regaty Masters (World Rowing Masters Regatta). W regatach tych uczestni-
czyli Mastersi z TSW „Warmia” Tomaszkowo.

Mastersi z TSW „Warmia” Tomaszkowo 
wystartowali w Światowych Regatach Mastersów

W 1978 roku wychowanko-
wie sekcji wioślarskiej War-
mii Olsztyn, Adam Tomasiak 
i Janina Klucznik, wystarto-
wali w Mistrzostwach Świata, 
które odbywały się w Nowej 
Zelandii. Wielki sukces pod-
czas tego czempionatu osiągnął 
Adam Tomasiak, który, star-
tując w dwójce ze sternikiem, 
wywalczył brązowy medal. Ten 
wynik był naprawdę sporym 
sukcesem. Był to efekt pracy 
także trenerów z Olsztyna, po-
nieważ to oni ukształtowali 
Adama Tomasiaka i sprawili, że 
stał się tak dobrym wioślarzem.
Sukcesy osiągane w tamtych 
czasach przez wioślarzy Warmii 
były powiązane przede wszyst-

kim ze Spartakiadą Młodzieży. 
W 1980 roku dwójka bez ster-
nika juniorek w składzie: Kry-
styna Bartoszek i Julanta 
Wurszt zdobyła brązowy me-
dal. W 1983 roku, ósemka ju-
niorów w składzie, Piotr Wal-
czak, Piotr Gromadzki, Paweł 
Balcewicz, Piotr Kamiński, 
Jarosław Dryl, Mileniusz 
Smala, Grzegorz Rowicki, 
Cezary Siodlarz i sternik Wi-
told Gil również wywalczyła 
brązowy medal.
W 1985 roku było już widać, 
że sekcja wioślarska powoli 
upada. Odchodzili trenerzy, za-
wodników było coraz mniej, 
a w klubie zaczęło brakować 
wyposażenia. Wtedy sekcję 

próbowali ratować Waldemar 
Deska, który był niegdyś m.in. 
Mistrzem Polski Juniorów, 
a także Leszek Marcisz. 
Klub był coraz biedniejszy. Pił-
karze wypadli zupełnie z ligi, 
a więc nie było dochodów. Ko-
lej pomału w latach 80. bankru-
towała i już wtedy były głosy, że 
przystań Warmii będzie sprze-

dana. W związku z tym sekcja 
zaczęła podupadać całkowicie. 
Cały sprzęt, który znajdował się 
w hangarze, oddano do Sokoła 
Ostróda. Sekcja wioślarska zo-
stała zlikwidowana w sposób ha-
niebny – powiedział były zawod-
nik i trener sekcji wioślarskiej 
klubu sportowego KKS Warmia 
Olsztyn, Jan Genatowski.

W 1988 roku wspomniani 
wcześniej Waldemar Deska 
i Leszek Marcisz dostali wy-
powiedzenia z pracy. W 1989 
roku do klubu powrócił były 
zawodnik Witold Skwarski, 
który starał się jeszcze urato-
wać tę sekcję. Niestety było już 
za późno. Została podjęta de-
cyzja, że na przystani ma być 
prowadzona działalność gospo-
darcza. W grudniu 1989 roku 
zarząd klubu rozwiązał sekcję 
wioślarską. 

W ten sposób piękna histo-
ria sekcji wioślarskiej ko-
l e jowego  k lubu  Warmia 
Olsztyn zakończyła się. Na-
prawdę szkoda, że wszystko 
potoczyło się właśnie w ten 
sposób, ponieważ jak mogli 
Państwo przekonać się z na-
szym artykułów, wioślarze 
tej sekcji osiągnęli naprawdę 
wiele sukcesów, zarówno na 
arenie polskiej, jak i między-
narodowej. 

raf

Powoli kończymy nasz cykl związany z historią sek-
cji wioślarskiej klubu sportowego KKS Warmia Olsztyn. 
Niestety lata 80. nie obfitowały już w sukcesy wioślarzy 
z Warmii i to był początek końca tej utytułowanej sekcji.

Zmierzch wioślarskiej potęgi – cz.5 

Czwórka podwójna MIX  Ernest Grocki (Warmia), Jerzy Pestka(Posnania Poznań), 
Danuta Pribe (Posnania Poznań) i Krystyna Wechmann (Poznania Poznań)

Czwórka podwójna III miejsce w składzie: Jerzy Pestka Posnania Poznań, Ernest Grocki Warmia, Jan Pawłowski Warmia,
Jan Genatowski Warmia

Dwójka podwójna TSW Warmia Tomaszkowo w składzie: Jan Pawłowski, Jan Genatowski

Jan Genatowski i Jan Mossakowski

Janina Klucznik
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Po zakończeniu poprzedniego 
sezonu nikt tak naprawdę nie 
wiedział co stanie się z War-
mią Traveland Olsztyn. Kłopoty 
finansowe klubu były dosyć 
spore. Zawodnicy nie otrzy-
mywali na czas wynagrodze-
nia i wydawało się, że klubowi 
grozi upadek. W przerwie mię-
dzy rozgrywkami z klubu na-
pływały jednak optymistyczne 
wieści. Nowym trenerem został, 
znany olsztyńskim kibicom, 
Daniel Żółtak, który będzie 
pełnił rolę grającego trenera.
Przed rozpoczęciem rozgry-
wek klub przedstawił świetną 
informację. Nowym sponso-
rem tytularnym klubu została 
grupa Energa. Wiadomo, że 
umowa sponsorka ma sprawić, 
że w ciągu najbliższych lat bu-
dżet klubu ma zwiększyć się 
o 15%. Nowy sponsor powie-
dział, że będzie zadowolony, 
jeżeli w nadchodzącym sezo-
nie drużyna zajmie miejsce 
w pierwszej piątce. Jeżeli cho-
dzi o zaległości finansowe wo-
bec zawodników za poprzedni 
sezon, to klub stara się syste-
matycznie je spłacać. Prezes 
Stanisław Tunkiewicz wspo-

mniał, że te zaległości w obec-
nej chwili sięgają kwoty 50 ty-
sięcy złotych.

Umowa z firmą Energa ma 
obowiązywać przez dwa lata. 
Cieszę się bardzo, bo to jest taki 

okres, który pozwoli ustabilizo-
wać sytuację finansową w klu-
bie. Mam również nadzieję, że 
w drugim roku będziemy mo-
gli rozmawiać o tym, żeby tę 
współpracę przedłużyć – do-
dał Stanisław Tunkiewicz.

Nowy sponsor ma sprawić, że 
sytuacja klubu będzie stabilna, 
ale niestety sytuacja kadrowa 
klubu pozostawia trochę do 
życzenia, o czym wspomniał 
Marcin Malewski, rozgrywa-
jący i drugi trener Warmii 
Energa Olsztyn. W tym roku 
mamy chyba najsłabszy skład 
od trzech lat, także na pewno 

ten sezon będzie ciężki. W po-
przednim sezonie dużo bazowa-
liśmy na doświadczeniu i zgra-
niu zespołu, a w tym okresie 
przygotowawczym musieliśmy 
zgrywać się na nowo.
Słowa popularnego „Malesia” 
znalazły swoje potwierdzenie 
w pierwszym meczu nowego 
sezonu. Warmia pojechała do 
Kościerzyny na mecz z tamtej-
szym Sokołem. Niestety wy-
jazd ten nie był udany. Do 
przerwy walka była bardzo wy-
równana, a Warmia prowadziła 
jedną bramką. Druga połowa 
meczu była już dużo bardziej 
udana dla gospodarzy i to oni 
cieszyli się z trzybramkowego 
zwycięstwa.
Warmia rzuciła w tym spotka-
niu 19 bramek, z czego 14 było 
autorstwem duetu Malewski-
-Deptuła. Cóż, jeżeli tak się 
rozkłada atak, to trudno myśleć 
o zwycięstwie w meczu. Trzeba 
sobie szczerze powiedzieć, że 
ten początek nie był udany, ale 
z meczu na mecz to wszystko 
powinno wyglądać lepiej. Ze-
spół potrzebuje jeszcze zgrania, 
a kilku zawodników jest kontu-
zjowanych, więc jak powrócą 
do zdrowia, to i kadra powinna 
być szersza.
Kolejny mecz olsztynianie za-
grają za dwa tygodniu w Gdań-
sku, a ich przeciwnikiem bę-
dzie tamtejszy SMS.
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Przed sezonem do szczypiornistów z Olsztyna dotarła świetna wiadomość. Tytu-
larnym sponsorem klubu została grupa Energa. Niestety na razie nie przyniosło to 
efektu, ponieważ Warmia Energa Olsztyn przegrała pierwszy mecz ligowy.

Pomimo „Energi” olsztyńscy szczypiorniści 
słabo rozpoczęli sezon

Jeszcze jakiś czas temu So-
kół Ostróda był wychwalany, 
po tym jak świetnie zaprezen-
tował się w Pucharze Polski. 
Przypomnijmy, że ostródzianie 
przeszli dwie pierwsze rundy, 
a zostali wyeliminowani do-
piero w 1/16 finału, przegrywa-
jąc po dobrym meczu z Górni-
kiem Zabrze.
Wtedy nikt w Ostródzie o zmia-
nie trenera nie myślał. Jednak 
bardzo szybko sytuacja uległa 
zmianie. Sokół w sześciu li-
gowych meczach zdobył tylko 
cztery punkty, a forma dru-
żyny była daleka od idealnej. 
Czarę goryczy przelała porażka 
w meczu derbowym z Huraga-
nem Morąg. W tym meczu naj-
gorsza nie była sama porażka, 
tylko jej styl. Piłkarze z Morąga 

wręcz „gryźli trawę”, a ostró-
dzianie jakby przeszli obok me-
czu. Jeżeli widać, że zawodnicy 
walczą i zostawiają serce na bo-
isku, a przegrają to nie ma się 
do nich pretensji, ale jak już na-
wet tej walki brakuje, to musi 
być coś nie tak.
Po przegranym meczu z Finish-
parkietem Drwęcą Nowe Mia-
sto Lubawskie rozwiązano za 
porozumieniem stron kontrakt 
z Karolem Szwedą, a nowym 
trenerem został Sławomir Ma-
jak. W poprzednim sezonie Fi-
nishparkiet Drwęca Nowe 
Miasto Lubawskie, którą pro-
wadził trener Majak, wygrała 
trzecioligowe rozgrywki, ale 
ze względu na brak odpowied-
niego stadionu zrezygnowała 
z udziału w drugiej lidze. Tre-

ner po tej decyzji zrezygnował 
z prowadzenia zespołu. Wy-
grana w trzecioligowych roz-
grywkach to na razie najwięk-
sze osiągnięcie w trenerskiej 
karierze byłego reprezentanta 
Polski.
Sokół Ostróda pod wodzą Sła-
womira Majaka wygląda na dru-
żynę odmienioną. Ostródzianie 
zaczęli grać bardziej ofensyw-
nie, a przede wszystkim po-
prawiła się u nich skuteczność. 
Wygląda na to, że drużynie po-
trzebny był wstrząs związany ze 
zmianą trenera. Tak naprawdę 
trudno w tym momencie powie-
dzieć, ile w tych wynikach jest 
zasługi nowego trenera. Być 
może w tym momencie pracuje 
on jeszcze na tym, co zostawił 
Karol Szweda, a tylko drobne 
korekty w składzie i odbloko-
wanie głów piłkarzom sprawiły, 
że te wyniki są lepsze.
Ostródzianie w pierwszym me-
czu pod wodzą nowego tre-

nera pokonali aż 6:1 Tur Bielsk 
Podlaski, a następnie wygrali 
w Wojewódzkim Pucharze Pol-
ski z Concordią Elbląg 6:0. Wy-
niki naprawdę mogły budzić re-
spekt. Najbardziej cieszyło to, 
że nastąpiła poprawa skutecz-
ności, ponieważ w poprzednich 
meczach często te sytuację były, 
ale zawodnicy nie potrafili ich 
wykorzystać. W ostatniej ko-
lejce Sokół mierzył się z ostat-
nim w tabeli GKS-em Wikielec. 
Tutaj również lepsi okazali się 
ostródzianie i po walce wygrali 
to spotkanie 3:2.
Nie ma jednak co popadać 
w hurraoptymizm, ponieważ 
drużyna Ostródy pod wodzą 
Sławomira Majaka mierzyła się 
na razie ze stosunkowo słabymi 
rywalami i zwycięstwa w tych 
spotkaniach były konieczno-
ścią. Dopiero w następnych 
meczach poznamy prawdziwą 
wartość ostródzkiej drużyny.
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W Sokole Ostróda doszło do zmiany na stanowisku 
trenera. Karola Szwedę zamienił wielokrotny repre-
zentant Polski Sławomir Majak. Po tej zmianie wyniki 
ostródzkiej drużyny się poprawiły.

Zmiana trenera odmieniła zespół z Ostródy
Warmia Energa Olsztyn

Kamil Zalewski ostatnio jest w świetnej formie (Sokół Ostróda)
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Miedź była liderem pierwszo-
ligowych rozgrywek i jest jed-
nym z głównych faworytów 
do wygrania całej ligi, dlatego 
pewne było, że to będzie pie-
kielnie trudne spotkanie dla 
olsztyńskiej drużyny. Powody 
do optymizmu jednak również 
można było znaleźć, ponieważ 
przypomnijmy, że Stomil wy-
grał wszystkie mecze, jakie do 
tej pory rozgrywał w tym sezo-
nie na własnym obiekcie.

Mecz lepiej rozpoczęli goście. 
To oni mieli pierwszą dobrą 
okazję do zdobycia gola. Mla-
den Bartulovic oddał strzał 
z ostrego kąta, ale piłka minęła 
bramkę strzeżoną przez Pio-
tra Skibę. Ten sam zawodnik 
miał również okazję kilka chwil 
później, ale jego strzał świetnie 
obronił olsztyński bramkarz.
Swoją szansę miał również Sto-
mil. Piłkę w pole karne zagrał 
Tańczyk, dopadł do niej Grze-
gorz Lech, obrócił się z piłką 
i kapitalnie uderzył, ale piłka 
po jego strzale trafiła w po-
przeczkę. Następnie to znowu 
goście doszli do głosu, ale naj-
pierw piłkę z linii bramko-
wej wybił jeden z olsztyńskich 
obrońców, a później pomocnik 
Miedzi Przemysław Mystkow-
ski przestrzelił z naprawdę bar-
dzo bliskiej odległości.
Stomil w tej sytuacji miał mnó-
stwo szczęścia. Trzeba jednak 
powiedzieć, że mecz był prowa-
dzony w bardzo szybkim tem-
pie i akcja przenosiła się z jednej 
bramki pod drugą. W 37 mi-
nucie Stomil wyszedł na pro-
wadzenie. Po dośrodkowaniu 

z rzutu rożnego, piłkę uderzył 
Milen Gamakow, ta odbiła się 
jeszcze od Pawła Baranow-
skiego i wpadła do bramki obok 
bezradnego bramkarza Miedzi 
Pawła Kapsy.
W drugiej połowie to goście 
dominowali. Utrzymywali się 
dłużej przy piłce i starali się 
głównie strzałami z dystansu 
zaskoczyć olsztyńskiego bram-
karza, ale nie przynosiło to 
większego efektu. Groźniejszą 

sytuację stworzyli olsztynia-
nie. Wiktor Biedrzycki ude-
rzył piłkę głową i kapitalną in-
terwencją popisał się Paweł 
Kapsa. Już po następnej akcji 
Stomil wyszedł na dwubram-
kowe prowadzenie. Sam na sam 
z Pawłem Kapsą wyszedł Woło-
dymyr Tańczyk i nie miał żad-
nych problemów, żeby pokonać 
bramkarza gości.
Stomil znowu pokazywał, że 
stworzył z własnego stadionu 
prawdziwą twierdzę i nikomu 
w Olsztynie nie będzie się ła-
two grało. Gospodarze wcale 
nie zadowolili się dwubramko-
wym prowadzeniem i starali się 
zdobyć kolejną bramkę. Szansę 
znowu miał Tańczyk, ale sfaulo-
wał go bramkarz gości i Stomil 
miał tylko rzut wolny. Pytanie 
tylko czy w tej sytuacji Paweł 
Kapsa nie zasłużył na czerwoną 
kartkę? Sędzia był jednak ła-
skawy i pokazał tylko żółty kar-
tonik.
Miedź miała jeszcze dobrą oka-
zję do zdobycia kontaktowej 
bramki, ale strzał wprowadzo-
nego w drugiej połowie Woj-
ciecha Łobodzińskiego obronił 

Piotr Skiba. Ostatecznie Sto-
mil wygrał to spotkanie 2:0 
i odniósł czwarte z rzędy zwy-
cięstwo na własnym obiekcie. 
Seria ta naprawdę może impo-
nować. Jeżeli Stomil poprawi 
jeszcze grę na wyjeździe, to 
może spokojnie myśleć o miej-
scu w środku tabeli na zakoń-
czenie rozgrywek.
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Stomil Olsztyn na własnym stadionie podejmował Miedź Legnicę. 
Olsztynianie chcieli zrehabilitować się kibicom za porażkę, którą od-
nieśli w poprzedniej kolejce.

Stomil Olsztyn pokonał lidera pierwszej ligi
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Strzelec drugiej bramki dla Stomilu, Wołodymyr Tanczyk

Tak swoją radość ze zdobycia gola zademonstrowali piłkarze Stomilu


