
GAZETA BEZPŁATNA
Nr 3/2021

ISSN 2658-1418

BRANIEWO • BARTOSZYCE • KĘTRZYN • MRĄGOWO

to największe święto dla katolikówto największe święto dla katolików
Święta Wielkanocne, upamiętniające Zmartwychwstanie Chrystusa, to wszystko co stało się przed, i po tych
wydarzeniach to najpierw tragiczna, później fascynująca i na koniec inspirująca opowieść. 
Niech każdy Wasz dzień będzie taką fascynującą opowieścią. Mimo trudności, chorób, słabości – mimo tego
wszystkiego – jest jeszcze NADZIEJA. I tej nadziei na lepsze jutro Wam życzymy. 

Zespół Nowin Północnych

KOLEJNY KURS
06.04.
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Podczas gdy politycy i  fi-
lozofowie zastanawiali się, 
jak będzie wyglądała trze-
cia wojna światowa, jed-
nocześnie deklarując, że 
supermocarstwa powinny 
budować mosty, a nie mury, 
natura zmieniła wszystko 
w  nieoczekiwany sposób. 
Zupełnie wszystkich zasko-
czyła i, jak to zwykle bywa, 
nie dała czasu na realizację 
i wymyślenie planu reakcji. 
Pogrążyła świat w  stanie 
lęku przed teraźniejszością 
i przyszłością.

Rok temu koronawirus 
zamknął nie tylko poszcze-
gólne miasta, ale całe kraje, 
instytucje publiczne, odwo-
łał wydarzenia globalnego 
przemysłu rozrywkowego. 
Zagrożenie, pochodzące 
z  chińskiego miasta Wu-
han, podzieliło nas. Jak to 
zawsze bywa, każdy ma 
swoją teorię na temat wirusa 

i walki z nim. Mimo braku 
nawet podstawowej wiedzy 
biologicznej, że o medycznej 
nie wspomnę, wielu ludzi 
broni swoich nawet naj-
bardziej bzdurnych poglą-
dów na temat pandemii, jak 
niepodległości. „Człowiek 
człowiekowi wirusem” - tak 
można scharakteryzować 
obecne stosunki między-
ludzkie.

Społeczeństwo nie zdając 
sobie z tego sprawy, pogrąża 
się w zupełnie nowym para-
dygmacie niepewności. Nic 
dziwnego, bo nikt nie wie, 
jak to się wszystko skończy 
i  jak pandemia wpłynie na 
politykę, gospodarkę i men-
talność ludzi. Jedno jest 
pewne. Nawet po zakończe-
niu pandemii jej konsekwen-
cje będą nas prześladować 
przez długi czas.

Uważam jednak, że nie 
należy popadać w  prze-
sadny pesymizm — przed 
ludzkością stoi jeszcze tyl-
ko jedno wyzwanie, któremu 
prawdopodobnie sprosta. 
Wojna jednak nie odbywa 
się bez strat. Jedak o  stra-
tach nie chce pisać, bo sami 
widzimy co się dzieje do-
okoła.

W  pewnym sensie koro-
nawirus podszedł do każ-
dego z  nas i  szepnął nam 
do ucha: „Jesteś tylko czło-
wiekiem i jesteś częścią na-
tury”. A o  tym zapomnieli-
śmy. Natura pokazała nam, 
gdzie jest nasze miejsce. 

Z drugiej strony

Nawet nie wiem kiedy mi-
nął rok, jak przywitałem się z 
Państwem w pierwszym w po-
wiecie braniewskim numerze 
Nowin Północnych. Z cieka-
wości sprawdziłem, co pisa-
łem wówczas w „witaczu”. To, 
co zakładałem, sprawdziło się. 
Nowiny i my – ich dziennika-
rze – cały czas jesteśmy blisko 
naszych Czytelników.

Co to oznacza? Przede 
wszystkim wiemy, co dzieje się 
w mieście istotnego i kiedy war-
to o tym napisać. Nie napisze-
my – tak jak jedna regionalna 
gazeta (rzekomo braniewska, 
choć redagowana trochę w 
Elblągu, trochę w Olsztynie, 
trochę w Szczytnie) – że „ru-
sza remont Placu Grunwal-
du”, podczas gdy remont ten 
trwa od dwóch tygodni. Nie 
damy też zdjęcia obrazującego 
zupełnie inny teren (co miało 
miejsce w przypadku informacji 
o rewitalizacji parku stadniny). 
Takie wpadki mogłyby wydawać 
się nawet zabawne. Ale czy na 
pewno są? Przecież ktoś za tę 
gazetę płaci (tu przypomnę, że 
Nowiny są bezpłatne), chciałby 
więc mieć rzetelne informacje. 
Prawda?

Trzeba jednak patrzeć na 
siebie i przed siebie. Nawet 
jeśli to „przed siebie” jest 
wielką niewiadomą. Jedno jest 
pewne – Nowiny będą z Wami 
– Czytelnikami. Będziemy 
także dzięki naszym reklamo-
dawcom, sponsorom, kolpor-
terom. Przyznam szczerze, że 
na początku miałem duże oba-
wy, jak przyjmie się bezpłatny 
tytuł na rynku. A i niektórzy 
właściciele sklepów czy sprze-
dawcy patrzyli na stertę gazet 
z nieufnością. Dzisiaj już nie 
muszę nawet mówić, że zosta-
wiamy gazety. Bywa, że przy ta-
kich spotkaniach ucinamy sobie 
pogawędki. Będąc – podkreślę 
po raz kolejny – bliżej Was – 
Czytelników.

Wojciech Andrearczyk
braniewo@nowiny24.net

Koronowirus pokazał nam 
też, że nie warto zarabiać 
pieniędzy na niepotrzebnych 
działaniach. Po co komuś 
kolejna, warta krocie toreb-
ka Louis Vuitton? Po co ten 
rozpasany konsumpcjonizm? 
Dlaczego teraz o wszystkim 
decydują księgowi, a  nie 
zdrowy rozsądek? Liczy się 
tylko zysk, a natura, miej-
sce, w  którym żyjemy, jest 
tylko przedmiotem

zysku i wyzysku. Jesteśmy 
na takim etapie rozwoju cy-
wilizacji, że przyroda już 
nie może nas znieść. Wirus 
jest tego sygnałem. I  jeśli, 
by go zwalczyć, będziemy 
szukać tylko nowych szcze-
pionek i lekarstw, to niczego 
nie osiągniemy. Będą poja-
wiać się nowe jego mutacje. 
Uważam, że tylko i wyłącz-
nie wtedy, gdy przestaniemy 
zabijać przyrodę, ona prze-
stanie z nami walczyć. Naj-
większym wrogiem człowie-
ka nie są wirusy, ale on sam. 
Jeśli tego nie zrozumiemy, 
to wirusy będą nam uprzy-
krzać życie jeszcze bardzo 
długo. W dzisjejszym wyda-
niu „Nowin” staraliśmy się 
poruszać głównie tematykę 
wielkanocną, jednak w dzi-
siejszych czasach wszystko 
kręci się wokół koronawiru-
sa, dlatego z wielu tekstów 
to wybrzmiewa. Życzę mi-
łej lektury.

Tomasz Miroński
redaktor naczelny

Co by się wtedy stało…
Gdyby Chrystus odtrącił Magdalenę.
„Winna…
Umrzeć powinna…”
Powiedział- gdy Go zapytano.
Co by było?
Pewnie by ją ukamienowano…
 
I gdyby nie chciał dostrzec celnika
gramolącego się na krzak sykomory…
Celnik pewnie by zszedł, niezmieniony…
i znowu wrócił do swojej pracy
Do celnej komory….
 
I gdyby Chrystus
trędowatego
jak inni odpędził od siebie…
Nie pomógł paralitykowi, który był w potrzebie
 
Łotra pogardliwie wyzwał….”a wiś sobie łotrze”!
Na Piotra więcej nie spojrzał-powiedział mu:
„jesteś zdrajcą Piotrze…

zawiodłem się bardzo na tobie w bolesnej opresji”
a potem
Chrystus
zabrał krzyż i nie dał się ukrzyżować…
„radźcie sobie sami
nie chcę mieć do czynienia z wami
niewdzięcznikami…..
zdrajcami…”
 
Lecz tak się nie stało…
On wszystkim wybaczył…
Jego Życie i przykład to dla nas busola
Jak życie przeżyć z godnością…twoja wolna wola….
 
Mimo to człowiek
Wciąż pyszny, zawzięty
Liczy cudze grzechy-nie martwi się swymi!
Klęka najczęściej wtedy kiedy wielka trwoga…
Zapomina, że Bóg jest od sądzenia…
Nie stawiaj się człowieku w miejsce Pana Boga!

Teresa Suduł

WIELKOPOSTNE ROZWAŻANIA 
WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

Pogodnych, pełnych spokoju 
 �wiąt Zmartwychwstania

Pa�skiego, 
 radosnych spotka� przy
wielkanocnym stole oraz

smacznego, �więconego jajka
życzą

Irena Wołosiuk 
Burmistrz Sępopola

 
Krzysztof Siudek

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Sępopolu

Sępopol -  Wielkanoc 2021
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Mimo że traci wzrok, ma najwyższą średnią 
w szkole i pomaga innym w nauce
Amelka Emilianów z Sępopola stopniowo traci resztki wzroku. W tym momencie nie rozpoznaje już kolorów, a jeszcze rok temu jej prace plastyczne przepełnione 
były przeróżnymi kolorami, które sama dobierała. Dziewczynce można pomóc. Prosimy o 1% podatku! Pomoże on w leczeniu Amelki.

Córka jest bardzo pogodna, 
wesoła i gadatliwa. Zawsze 
docieka wszystkich szcze-
gółów i do końca chce po-

znać  historię na dany temat, ni-
gdy nie zostawia zaczętej pracy 
— opowiada Jolanta Emilianów, 
mama Amelki. — Uwielbia czy-
tać i pisać książki na podstawie 
wymyślonych oraz własnych 
doświadczeń. Tworzy własne 
dzieła. Jest bardzo wrażliwa 
i emocjonalna, kocha zwierzę-
ta, choć w większości się ich boi, 
interesuje się historią i  litera-
turą. Lubi jeździć na rowerze 
i hulajnodze po terenie dobrze 
jej znanym, uwielbia pływać. 
Dziewczynka urodziła się jako 
wcześniak z  ciąży bliźniaczej 
z niedotlenieniem okołoporo-
dowym. Jej siostra bliźniaczka, 
niestety nie przeżyła porodu. 
Amelia ma wrodzone upośle-
dzenie widzenia obuocznego, 
oczopląs, światłowstręt, nad-
wzroczność z  niezbornością 
obu oczu oraz astygmatyzm. 
Stopniowo traci resztki wzro-
ku. W tym momencie nie roz-
poznaje już kolorów, a jeszcze 
rok temu jej prace plastyczne 

przepełnione były przeróżnymi 
kolorami, które sama dobierała.

Bardzo drogie badania 
Z racji tego, iż wzrok Amelki się 
pogarsza, lekarze zasugerowali 
wykonanie badań genetycznych 
w kierunku Wrodzonej Ślepoty 
Lebbera typu 6. Na chwilę obec-

ną diagnoza ta została częściowo 
potwierdzona. Badania są bar-
dzo drogie, dlatego prowadzo-
ne są zbiórki pieniędzy. Między 
innymi wolontariusze w  cza-
sach przedpandemicznych, 
zorganizowali bal charytatyw-
ny w przedszkolu w Sępopolu. 
Teraz prosimy Państwa o prze-
kazanie Amelce 1% podatku 
(szczegóły niżej — przyp. red.). 
— Amelka uczęszcza do Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Sępopolu. W szkole porusza 
się z  asystentem nauczyciela, 
który towarzyszy jej także w cza-
sie lekcji. Na zajęciach korzysta 
z lupy elektronicznej oraz siedzi 
przy specjalnym stoliku, dosto-
sowanym do potrzeb osób sła-
bowidzących — mówi Kamila 
Naruszewicz, tyflopedagog 
i opiekunka dziewczynki.

NOWATORSKA INNOWACjA 
PEdAGOGICZNA

Z uwagi na pogłębiające się 
deficyty wzroku Kamila Naru-
szewicz oraz Monika Dąbrow-
ska-Skwarek, nauczycielka 
języka polskiego, opracowały 
metodyczną innowację pedago-

giczną przeznaczoną dla Amel-
ki. Ma ona na celu zapoznanie 
uczennicy z narzędziami prze-
znaczonymi do nauki alterna-
tywnych metod komunikacji. 
Założeniem innowacji jest 
przede wszystkim poznanie 
pisma Braille’a  oraz sprawne 
posługiwanie się nim w życiu 
społecznym, rozwijanie kre-
atywności i twórczego myślenia. 
Na czym polega nowatorstwo 
tej innowacji pedagogicznej? 
— Wprowadzenie niniejszej 
innowacji ma charakter dosko-
nalący, który wzbogaci praktykę 
pedagogiczną o nowe elementy, 
czyli naukę pisma Braille’a, sto-
rytellingu oraz elementy scrap-
bookingu — odpowiada Kamila 
Naruszewicz. – Jednym z no-
watorskich działań jest  wpro-
wadzenie do zajęć lekcyjnych 
narzędzi ukierunkowanych na 
rozwój zmysłu dotyku ułatwia-
jący nabywanie kompetencji 
niezbędnych do opanowania 
podstawy programowej. Nauczy-
ciele przedmiotowi wykorzystują 
na swoich lekcjach materiały wy-
pukłe, które tworzą za pomocą 
wygrzewarki do grafiki wypukłej.

Z uśmIEChEm POKONujE 
przeszkody

— Amelka swoim uśmiechem 
zaraża wszystkich wkoło — pod-
kreśla Joanna Maszota, wycho-
wawczyni dziewczynki. — Jej 
postawa sprawia, że nasze co-
dzienne troski i problemy giną. 
Jest osobą bardzo otwartą na lu-
dzi i świat, jest ciekawa wszyst-
kiego. To mądra dziewczynka, 
inteligentna i czerpiącą z nauki 
tyle, ile się da. Jest uczennicą 
z  najwyższą średnią w  szkole 
(6,0). Nie zraża się niepowo-
dzeniami i  problemami. Nie 

boi się pytać, prosić o pomoc, 
wytłumaczenie, pokazanie. 
Sama chętnie dzieli się swoją 
wiedzą i pasjami. Pomaga innym 
pokonywać trudności w nauce. 
Uczy nas wszystkich, małych 
i dużych, że nie ma rzeczy nie-
możliwych. Swoją postawą każ-
dego dnia udowadnia, że nie ma 
żadnych barier, że nie istnieją 
żadne problemy, których nie da 
się pokonać. Zawsze z uśmie-
chem przeżywa kolejny dzień, 
dzieli się swoim optymizmem, 
rozdając go wszystkim dookoła.

Tomasz Miroński 

 Z okazji                                                     
składamy wszystkim 

Mieszkańcom Miasta i Gminy Frombork 
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, radości, pogody w sercu 
i radości płynącej ze Zmartwychwstania Chrystusa.

 
Niechaj nadchodzące Święta będą wypełnione 

nadzieją budzącej się do życia wiosny 
i wiarą w sens życia.

 
 
 

— Amelka swoim uśmiechem 
zaraża wszystkich wkoło. Jej 
postawa sprawia, że nasze co-
dzienne troski i problemy giną

PRZEKAŻ 1% POdATKu AmELCE 
I POdARuj jEj LEPSZE ŻyCIE!
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Świąteczne klimaty na warsztatach
FROMBORK. Tuż przed świętami Wielkanocy Centrum Kulturalno-Biblioteczne we 
Fromborku przygotowało świąteczne warsztaty dla mieszkańców miasta i gminy Frombork.

W CK-B zorganizowano 
Weekendowe Warsz-
taty Wielkanocne. Ze 

względu na pandemię odbyły 
się one w formule online, na 
profilu facebookowym Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecz-
nego we Fromborku.

— Planowaliśmy warsztaty 
wiosenne na świeżym powie-
trzu, niestety tak pogoda, jak 
i wprowadzenie dodatkowych 
obostrzeń związanych z pan-
demią COVID-19 zmusiła 
nas do przeorganizowania 
planów i stworzenia formuły 

dostępnej dla wszystkich — 
mówi Justyna Podleś, dyrek-

torka CK-B we Fromborku. 
— Przygotowaliśmy dla chęt-
nych pakiety warsztatowe, w 
których znalazły się materiały 
do wykonania poszczególnych 
zadań: wykonania palmy wiel-
kanocnej, wysiania rzeżuszki w 
skorupce oraz przyozdobienia 
jaj. Od piątku do niedzieli pu-
blikowane były filmiki instruk-
tażowe, które podpowiadały jak 
wykonać ozdoby wielkanocne. 
Pakiety rozeszły się błyskawicz-
nie, a wykonanie ozdób spra-
wiło naszym odbiorcom dużo 
radości. Wojciech Andrearczyk

W warsztaty najbardziej zaan-
gażowali się najmłodsi miesz-
kańcy miasta i gminy Frombork
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Promenada nominowana w konkursie
FROMBORK. „Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku” jako najciekawsza modernizacja ukończona 
do 2020 roku, przeszedł pomyślnie procedury konkursowe i zakwalifikował się do udziału w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”.

Organizatorem konkur-
su jest Stowarzyszenie 
Ochrony Narodowego 

Dziedzictwa Materialnego 
Targi Pomorskie Sp. z o.o.

„Uzdrowiskowy teren aktyw-
nego wypoczynku i kinezyte-
rapii z promenadą uzdrowi-
skową i plażą miejską we 
Fromborku” to inwestycja, 

której realizacja rozpoczęła 
się w październiku 2019 roku. 
Wartość całkowita projektu to 
niemal 3,1 mln złotych, z cze-
go dofinansowanie wyniosło 
ponad 2,6 mln złotych.

Pierwszym krokiem było 
odtworzenie plaży: usunięcie 
trzcinowiska oraz porastającą 
plażę roślinność, plaże trzeba 

było odpowiednio wyprofilo-
wać, wykonać elementy małej 
architektury, schody.

— Gruntownie zrewitalizo-
wany został blisko 250-me-
trowy odcinek promenady, 
powstała strefa fitness, wy-
budowany został budynek 
sanitarno-usługowy, powsta-
ła także strefa rekreacyjna z 

miejscem do kinezyterapii 
wraz ze strefą do ćwiczeń 
street workout i urządzenia 
siłowni zewnętrznej — wyli-
cza Damian Krasiński, wice-
burmistrz Fromborka.

Uroczyste otwarcie prome-
nady odbyło się 8 sierpnia 
2020 roku.

Wojciech Andrearczyk
Teren nad Zalewem Wiślanym zmienił się niesamowicie, teraz jest 
tam pięknie o każdej porze roku
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Przewodnicząca 
Rady Gminy

Danuta Szawara

Wójt 
Gminy Górowo Iławeckie

Bożena Olszewska - Świtaj

Anna Wasilewska
Poseł na Sejm RP

 

Wielkanocne tradycje w naszych domach
Święta wielkanocne to największa uroczystość w roku liturgicznym. Chrześcijanie nie mają ważniejszego święta, niż Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. To czas, 
który spędzamy w gronie rodzinnym. Zapytaliśmy naszych parlamentarzystów i samorządowców o to, jak w swoich domach kultywują tradycje święta Wielkiej Nocy?

AnnA WAsileWskA
POSEŁ NA SEjm RP

Wielkanoc przypada na 
najpiękniejszy czas w  roku. 
Każda pora roku ma swoje 
piękne oblicze, lecz nic nie 
cieszy mnie tak, jak budzą-
ca się do życia przyroda. Ten 
dzień, gdy wychodząc rano po 
raz pierwszy słychać już zu-
pełnie inne śpiewy ptaków... 

Za jakiś czas nadchodzi 
dzień, gdy powietrze pach-
nie wilgocią, unosi się zapach 
ziemi gotowej do rodzenia ży-
cia. Dzień się wydłuża, a las 
staje się coraz gwarniejszy 
i mimo okazjonalnych śnieżyc 
już wiadomo, że idzie nowe 
i nie da się tego zatrzymać. 
Z  jakiegoś powodu, mimo 
upływu lat, zawsze mnie to 
zaskakuje, jakby każda kolej-
na zima miała się nigdy nie 
skończyć. A jednak niezawod-
nie się kończy. Czuję wtedy 
ogromną ulgę i radość. I na 
ten czas przypada Wielka-
noc – święta nadziei, święta 
triumfu życia nad śmiercią, 
święta światła górującego 
nad ciemnością. Niezależnie 
od wyznania czy tradycji, jaką 
się kultywuje, warto się w tym 

czasie zatrzymać i  nasycić 
tą atmosferą.

U mnie Wielkanoc przyno-
si wiosenne odprężenie. Dom 
udekorowany jest radosnymi 
kolorami i pachną wyjątkowe 
potrawy. Rokrocznie staram 
się, aby tradycyjne obrzędy, 
które wyniosłam z rodzinne-
go domu, nie zanikły. Jest to 
część naszej bogatej kultu-
ry i  trzeba o nich pamiętać 
ku uciesze dzieci i  rodziny. 
Zanim nastaną święta, na-
leży pokolorować jajka na 
różne sposoby. My robimy 
to w piątek wieczorem. Ro-
dzina zasiada przy stole, od 
najstarszego do najmłod-
szego, i  ozdabiamy jak kto 
potrafi. Są jajka malowane 
w  naturalnych barwnikach, 
ale wcześniej wzory rysowane 
są woskiem. Mamy wyklejan-
ki, kraszanki, skrobanki. Ten 
wieczór spędzamy radośnie 
i  wspomnieniowo. Niestety 
COVID spowodował, że gro-
no rodzinne się uszczupliło.

Sobota to oczywiście świę-
cenie pokarmów. W koszycz-
ku są jajka bez skorupek, 
kiełbasa, chleb, chrzan, 
pieprz i sól, wszystko udeko-

rowane bukszpanem. Wielka-
nocne śniadanie rozpoczyna 
się od dzielenia poświęconym 
jajkiem, potem obowiązkowo 
żurek, różne pieczone mięsa 
i potrawy z  jaj. Są też słod-
kości... bakaliowe mazurki, 
sernik, keks i babka drożdżo-
wa. To wszystko jest słodką 
nagrodą po mijających 40 
dniach postu. Dzieci bardzo 
czekają na lany poniedziałek, 
bo to czas zabawy i radości. 
Często trzeba zmieniać im 
ubranie, bo ocieka wodą, 
ale przecież to wszystko na 
szczęście. Nieodłącznym 
rytuałem Świąt jest rodzin-
ny spacer. Kocham ten czas 
i  chciałabym, aby wróciła 
możliwość spotkań w więk-
szym gronie.

BOŻENA OLSZEWSKA-śWITAj
WÓjT GÓROWA 
IŁAWECKIEGO

Czas Wielkanocy to pra-
cowity okres przygotowań 
zarówno duchowych, jak 
i fizycznych – wiosenne po-
rządki, przedświąteczne za-
kupy, gotowanie, pieczenie 
itp. Kulminacja tych czyn-
ności przypada na Wielki 
Tydzień, który rozpoczyna 
Niedziela Palmowa. Palmę 
przygotowuję własnoręcznie 
z  bazi i  bukszpanu. Piękna 
jest liturgia i  obrzędowość 

związana z  przeżywaniem 
męki Pańskiej, czyli Tridu-
um Paschalne oraz pierwsza 
świąteczna msza rezurekcyj-
na z procesją. Na świątecz-
nym stole centralne miejsce 
zajmuje wielkanocny bara-
nek i  poświęcone pokarmy. 
Śniadanie rozpoczyna głowa 
rodziny od życzeń i dzielenia 
się jajkiem wielkanocnym. 
Do tradycyjnych potraw na-
leży żurek na zakwasie z bia-
łą kiełbasą i  jajkiem, szynki 
z  domowym chrzanem lub 
ćwikłą, pasztet oraz mięsa 
pieczone, no i oczywiście jaj-
ka – jako nieodzowny symbol 
tych Świąt, w różnych posta-
ciach. Na deser świąteczne 
wypieki: wielkanocne babki 
(pieczona i  gotowana), ma-
zurek, twarogowa pascha. Do 
tradycji należy bitwa w stu-
kaniu się jajkami. Szczęście 
i  pomyślność będzie towa-
rzyszyła właścicielowi jajka 
o najtwardszej skorupce. On 
oczywiście jest też zwycięzcą. 
Tradycja lanego poniedziałku 
jest w moim domu kultywo-
wana bardzo obficie.

jACEK KOSTKA,
BuRmISTRZ GÓROWA 
IŁAWECKIEGO

Święta Wielkanocne w mo-
jej rodzinie zawsze były bar-
dzo rodzinne. Przez wiele lat 
spędzaliśmy je albo u dziad-
ków na wsi pod Poznaniem, 
albo u  pochodzących z  ka-
szub dziadków ze strony 
ojca. Z tego czasu pamiętam 
spotkanie z  liczną rodziną, 
zabawy z kuzynami i zapach 
wiejskiej kuchni, przez kilka 
najwcześniejszych lat jeszcze 
opalanej drewnem, później 
gazowej. Wiele z tych rzeczy 

w  ostatnich latach bezpow-
rotnie utraciliśmy. Nasze 
rodziny zwykle są znacznie 
mniej liczne, gwar przy stole 
cichszy i niestety smak wielu 
dawnych potraw wydawał się 
również ostatecznie utraco-
ny. Od kilku lat, w  wolnych 
chwilach próbuję wrócić przy-
najmniej do tych potraw naj-
prostszych: domowego chleba 
i swojskich wędlin.

Przed świętami przygotowu-
jemy całą rodziną białą kiełba-
sę, robimy wędzonki. Wycho-
dzi nam różnie, ale z roku na 
rok smakują coraz lepiej.

Obie moje babcie piekły 
swój chleb, kilka lat temu 
zaczął piec go mój Tata, a od 
trzech lat piekę chleb i ja. Są 
to głównie chleby na zakwasie, 
ale dla reszty rodziny piekę 
również drożdżowe. Żeby być 
najbliżej smaków dzieciństwa, 
samodzielnie zbudowałem 
piec chlebowy. Wydaje mi się 
są rzeczy, których nie da się 
kupić. Trzeba stworzyć je wła-
snymi rękami wśród najbliż-
szych. Wesołych świąt!

Oprac. Tomasz Miroński 
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Ulgi dla przedsiębiorców
BRANIEWO. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Braniewa radni przyjęli dwie 
ważne uchwały, których celem jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców. W tym tych 
prowadzących lokale gastronomiczne.

Braniewscy radni zagłoso-
wali za odstąpieniem od 
należności pieniężnych 

w stosunku do miasta od firm, 
których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19.

— Podjęcie takiej uchwały 
jest zasadne dla należności 
z  tytułu czynszu najmu lo-
kali użytkowych, dzierżawy 

nieruchomości gruntowych, 
rocznych opłat za użytkowanie 
wieczyste — czytamy w uza-
sadnieniu uchwały.

Radni podjęli również 
uchwałę w sprawie zwolnienia 
z opłaty za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych (przeznaczo-
nych do spożycia w miejscu 
sprzedaży) przedsiębiorcom 
prowadzącym punkty sprze-
daży w Braniewie.

— Z  uwagi na zamknię-
cie lokali gastronomicznych 
uwzględniono oczekiwania 
przedsiębiorców działających 
w  branży gastronomicznej 
oraz ich kondycję finanso-
wą — brzmi uzasadnienie. 
— Zwolnienie z części opłat 
stanowi realną pomoc w dzia-
łalności przedsiębiorców 
szczególnie dotkniętych za-
istniałym stanem epidemii.

Wojciech Andrearczyk

Pobawimy się na Piwowarach?
BRANIEWO. Władze miasta starają się o dofinansowanie imprezy „Piwowary braniewskie”. Wydarzenie 
mogłoby odbyć się w czerwcu lub lipcu 2022 roku.

Projekt „Braniewo – war-
mińskie miasto piwowa-
rów – forma spędzania 
wolnego czasu” zakłada 

zorganizowanie 2-dniowego 
wydarzenia w czerwcu lub lipcu 
2022 r. pod hasłem „Piwowary 
braniewskie”. Impreza miałaby 
być powrotem do zaprzestanej 
a  bardzo popularnej niegdyś 
imprezy promującej tradycje 
browarnicze tego regionu.

KONCERTy I KONfERENCjA
Tradycyjnie głównym miej-

scem wydarzenia byłby Amfiteatr 
Miejski. To w nim – na „patelni” 
– odbyłyby się koncerty i wystę-
py artystów.

— Wokół sceny planowane są 
towarzyszące pokazy warzenia 
piwa, degustacje piw pocho-
dzących z  regionu i  zakąsek 
piwnych, stoiska lokalnych arty-
stów i produktów regionalnych 
— mówi burmistrz Braniewa 
Tomasz Sielicki.

Część wydarzeń towarzyszą-
cych (np. konferencja histo-
ryczna na temat browarnictwa) 
odbywać się będzie w budynku 
Braniewskiego Centrum Kultury.

PIWOWARy W LICZBACh
Burmistrz Braniewa studzi 

emocje i podkreśla, że choć wart 
235,7 tys. złotych projekt prze-
szedł pozytywnie pierwszy etap 
weryfikacji, to jednak nie zapa-
dła jeszcze ostateczna decyzja 
o  przyznaniu dofinansowania. 
A to nie jest małe, bo wynosi aż 
150 tys. złotych!

CO ZAWIERAŁOBy SIę 
W TEj KWOCIE?

To przede wszystkim zorgani-
zowanie dwudniowych koncer-
tów, z udziałem dwóch „gwiazd” 
oraz lokalnych artystów i kon-
feransjera. To wiąże się także 
z  zorganizowaniem zaplecza 
logistyczno-technicznego na 
potrzeby występów i zapewnie-
niem techniki scenicznej oraz 
opłaceniem agencji artystycznej.

Na konferencji historycznej 
poświęconej browarnictwu re-
gionu wystąpiłoby minimum 
czterech prelegentów.

NIE SAmO PIWO I PIWOWARy
— Nasze miasto posiada 

wieloletnie doświadczenie 

w organizowaniu podobnych 
imprez, dlatego tradycją jest 
także, że przy okazji plano-
wane są towarzyszące wyda-
rzenia, takie jak na przykład 
dni recyklingu, których celem 
jest podniesienie świadomości 
ekologicznej mieszkańców, ale 

również kreowaniu wizerunku 
miasta jako miasta proekolo-
gicznego — mówi burmistrz 
Sielicki. — Stowarzyszenia 
lokalne i  Miejski Ośrodek 
Sportu organizują także biegi 
i rajdy rowerowe, aktywizujące 
mieszkańców – meta biegów 
i wręczanie medali może od-
bywać się podczas tej imprezy.

Koszty zorganizowania tych 
imprez nie są ujmowane w pro-
jekcie.

mIASTO PIWEm STOI
Ideą projektu jest również 

wykreowanie stabilnej marki 
miasta Braniewa, która będzie 
rozpoznawalna w całym kraju.

— Braniewo kojarzone jest 
z piwem dzięki funkcjonowaniu 
browaru, zarówno w przedwo-
jennych czasach jak i współcze-
snych — mówi Tomasz Sielicki. 
— Pomimo zmieniających się 
właścicieli, okresowych prze-
stojach i zawirowaniach histo-
rycznych piwna marka Branie-
wo i  historyczne dziedzictwo 
regionu jest znane, ale wymaga 
podtrzymania i  kultywowania 
w świadomości nie tylko miesz-
kańców regionu.

Wojciech Andrearczyk

Na trwających nieraz trzy dni Piwowarach Braniewskich do Braniewa przyjeżdżali ludzie z całej niemal Polski

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 re
da

kc
ji

To były czasy...
Piwowary były największą kul-
turalno-rekreacyjną imprezą 
w braniewie. Początki imprezy 
sięgały lat 70-tych ub. wieku. 
Pierwsze piwne święto celebro-
wano w 1977 r. zaprezentowa-
ły się zespoły folklorystyczne 
z wszystkich okolicznych gmin. 
Dla najmłodszych stworzono 
„Miasteczko Rekreacyjne”. od-
był się również szereg imprez 
sportowych. Dyrekcja browaru 
zorganizowała sesję naukową, 
zjazd piwowarów oraz wysta-
wę browarnictwa.
Tradycją pierwszych imprez 
piwowarskich w latach 90-tych 
było organizowanie barwnych 
korowodów i inscenizacji. Po 
ulicach miasta spacerowali 
przebierańcy w strojach śre-
dniowiecznych.
od 1993 r. Piwowary odby-
wały się corocznie w czerwcu. 

sponsorem imprezy była firma 
Elbrewery. Wkład finansowy 
miał też Urząd Miasta. Dobra 
zabawa w miejskim amfite-
atrze trwała od wczesnych 
godzin przedpołudniowych. 
Wieczorny program imprezy 
to popisy największych gwiazd 
polskiej muzyki rozrywkowej. 
Na deskach amfiteatru wy-
stąpili: Edyta bartosiewicz, 
Ryszard Rynkowski, andrzej 
Piaseczny i Mafia, De Mono, 
big cyc, agnieszka chylińska 
z oNa, blenders, Myslowitz, 
Kobranocka, atrakcyjny Kazi-
mierz, Wilki, Kasia Kowalska.
organizacji piwowarów zaprze-
stano wraz z zamknięciem 
browaru. ostatnia taka impre-
za „z prawdziwego zdarzenia” 
odbyła się w 2001 r. (nie li-
cząc Warmińskiego Festiwalu 
Dziedzictwa browarniczego 
w 2013 r.).

Wielkanoc jest czasem radości,
a Zmartwychwstanie Chrystusa 

przypomina o zwycięstwie wiary i życia.
 

Z okazji zbliżających się Świąt, 
wszystkim Mieszkańcom Braniewa 

życzymy przede wszystkim zdrowia, 
nadziei oraz wzajemnej życzliwości. 

Niech świąteczny czas 
pozwoli umocnić więzi rodzinne 

i da wytchnienie od codziennych trosk. 
 

Burmistrz Miasta Braniewa

z pracownikami Urzędu

Przewodniczący Rady Miejskiej
 

z Radnymi

— Panie Burmistrzu, za 
nami pierwszy kwartał 
kolejnego roku pańskiej 
pracy samorządowej. Zima 
nie była łaskawa, wiele in-
westycji musiało poczekać. 
Co udało się przez ten czas 
zrobić?
— Inwestycji w mieście nie 

brakuje. Trwają prace zwią-
zane z przebudową Pl. Grun-
waldu z uwzględnieniem po-
prawy bezpieczeństwa, w tym 
miejsc postojowych i traktów 
pieszo-rowerowych. Dobie-
gają końca prace budowlane 
miejsc postojowych w obrę-
bie skrzyżowania ulic 9 Maja 
i  Wiejskiej. Kontynuowane 
jest uzbrojenie terenu pod 
zabudowę jednorodzinną 
przy ul. Sportowej. Tego typu 
inwestycje zawsze związane 
są z szeregiem utrudnień dla 
mieszkańców. Wykonawca 
ma to na uwadze i  jak tylko 
pozwoli pogoda przystąpi do  
porządkowania terenu. Proszę 
o cierpliwość i zrozumienie.

— W Portalu Braniewo 
pisaliśmy o dużej inwestycji 
jaką będzie rewitalizacja 
parku stadniny. Co dalej 
w tej sprawie?
— Tak, rozpoczęliśmy pro-

cedury związane przygoto-
waniem do realizacji zadania 
„Nowe życie Stadniny Koni 
w  Braniewie – różnorodne 
biologicznie strefy rekreacyj-
no-wypoczynkowe”.  Wyłonio-
ny został inspektor nadzoru 
inwestorskiego oraz ogłosili-
śmy przetarg na wykonawcę 
zagospodarowania terenu. 
Termin składania ofert upływa 
7 kwietnia.

— Co z innymi terena-
mi w mieście? Choćby 
z boiskiem przy ul. Armii 
Krajowej?
— Rozpoczęliśmy prace 

nad aktualizacją niezbęd-
nych dokumentów do reali-
zacji inwestycji polegającej 
na modernizacji boiska przy 
ul Armii Krajowej. Gdy bę-

dziemy mieli już komplet 
dokumentów przystąpimy do 
procedury przetargowej.

— Czy miasto stara się 
o jakieś dofinansowania 
zewnętrzne? jeśli tak, to na 
jakie inwestycje?
— Tak, ciągle składamy 

wnioski, aby pozyskać dodat-
kowe fundusze. M.in. złożyli-
śmy dwa wnioski aplikacyjne 
do Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków na wyko-
nanie projektu budowlanego 
remontu sali konferencyjnej 
w  budynku Urzędu Miasta 
oraz na wymianę orynnowa-
nia i  remont kominów. Zło-
żyliśmy wniosek do PFRON 
na projekt „Dostępność ko-
munikacyjna budynku Urzę-
du Miasta” – wnioskowaliśmy 
o dofinansowanie na oznako-
wanie urzędu i zakup pętli in-
dukcyjnych, do pomieszczeń 
gdzie obsługiwana jest naj-
większa ilość klientów. Mamy 
wstępną pozytywną ocenę 
wniosku o  dofinansowanie 
z Lokalnej Grupy Działania 
Partnerstwo Północnej War-
mii i  Wysoczyzny Elbląskiej 
na projekt „Braniewo – war-
mińskie miasto piwowarów 
– forma spędzania wolnego 
czasu” [piszemy o tym obok 
– przyp. red.].

Wojciech Andrearczyk

bRaNIEWo

Miasto się zmienia
Rozmowa z Tomaszem Sielickim, burmistrzem Braniewa.

Burmistrz Braniewa
Tomasz Sielicki

Fo
t. 

UM
 B

ra
ni

ew
a



6 Nowiny Północne
nr 3/2021 (16)

www.nowiny24.net
www.portalbraniewo.plREGION

[oKIEM RaDNEGo] 

Przedłużający się termin oddania do użytku 
drogi wojewódzkiej 512 
W  marcu 2021 r. zgłosiłem na XXV Sesję Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego interpelację w  sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej 512 
z  Pieniężna do Bartoszyc realizowanej w  powiatach: Bartoszyckim i  Braniewskim. Zgodnie z  harmonogramem prace przy modernizacji tej drogi mają się 
zakończyć we wrześniu 2021 roku. 

Przebudowywany frag-
ment drogi wojewódzkiej 
ma blisko 48 kilometrów 
i znajduje się w powiatach 

braniewskim i bartoszyckim, 
na terenie Pieniężna, Górowa 
Iławeckiego oraz Bartoszyc. 
W ramach modernizacji drogi 
wojewódzkiej 512 zaplanowa-
no budowę obwodnicy Góro-
wa Iławeckiego i miejscowości 
Wojciechy, korektę łuków po-
ziomych i pionowych, a także 
budowę i przebudowę skrzy-
żowań drogowych, obiektów 
inżynierskich, mostów i prze-
pustów oraz zatok autobu-
sowych, chodników i  miejsc 
postojowych. W  planie jest 
także realizacja stanowisk do 
ważenia pojazdów ciężarowych 
z miejscem obsługi pojazdów 
oraz wykonanie zjazdów in-
dywidualnych i  publicznych. 
Pojawi się nowe oświetlenie 
uliczne. Zostanie wykonane 
odwodnienie drogi oraz jej po-
szerzenie.

Inwestycja ta od swojego po-
czątku stała się wyzwaniem dla 
wykonawcy, ponieważ trzeba 
było tak skoordynować dostawy 
materiałów, by nie przerywać 
prac prowadzonych na wielu 

odcinkach, przy jednocze-
snym zapewnieniu okolicznym 
mieszkańcom dojazdu do po-
sesji. Dodatkową trudność 
stanowiła duża odmienność 
gruntu na poszczególnych 
fragmentach. 

W  sprawie niszczenia dróg 
gminnych oraz powiatowych 
przez pojazdy wykonawcy mo-
dernizacji drogi wojewódzkiej 
nr 512 na terenie Gminy Góro-
wo Iławeckie oraz Gminy Bar-
toszyce, pisałem w interpelacji 
do Marszałka Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego z 2 
grudnia 2019 r. Zgłaszający 
się do mnie, jako radnego wo-
jewództwa, mieszkańcy wspo-
mnianych gmin wskazywali, że 
prowadzone przez wykonawcę 
modernizacji drogi wojewódz-
kiej nr 512 prace budowlane 
odbywają się kosztem dewa-
stacji dróg lokalnych, często 
uniemożliwiając wydostanie się 
tych ludzi z miejsca zamiesz-
kania. Notorycznie zdarzały się 
przypadki przemieszczania się 
40-tonowych pojazdów budowy 
po drogach z zakazem wjazdu 
pojazdów o masie powyżej 10 
ton. Mieszkańców niepokoił 
fakt, że ciężki sprzęt budowla-
ny jeździ po drogach zupełnie 
nieprzystosowanych do takich 
obciążeń i je niszczy.

O tej bulwersującej sprawie 
donosił również lokalny tygo-
dnik „Goniec Bartoszycki”, 
który w artykule z 29 listopada 
2019 r. alarmował, iż miesz-
kańcy Deksyt, Weskajm, Waj-
snor i  innych miejscowości 
mają już dość ruchu pojazdów 
ciężarowych i ciężkiego sprzę-
tu po drogach gminnych. Drogi 
były zniszczone i nieprzejezd-

Dr Marcin Kazimierczuk 
radny wojewódzki

ne, ponieważ zdaniem miesz-
kańców kierowcy ciężarówek 
wykonawcy modernizowanej 
DW 512, łamiąc prawo, nie 
przestrzegali ustanowionych 
tam zakazów. Ludzie zamiesz-
kujący wspomniane miejsco-
wości mieli olbrzymi problem 
z dojazdem do Bartoszyc lub 
Górowa Iławeckiego. 

Obecnie budowa jest już 
na tyle zaawansowana, że na 
początku 2021 r. wykonawca 
planował przekazać gotowy 
odcinek od skrzyżowania na 
Kandyty do skrzyżowania na 
Piasek - z przebudową kolizji 
elektroenergetycznych, tele-
komunikacyjnych, sieci wodo-

ciągowych i gazowych, a także 
z nowym oświetleniem ulicz-
nym w miejscowościach Wor-
ławki, Górowo Iławeckie i Pia-
sty Wielkie. Nowa będzie też 
kanalizacja deszczowa, prze-
pusty i most nad rzeką Elmą 
w Wiewiórkach.  O gotowości 
przekazania gotowego odcinka 
zmodernizowanej drogi woje-
wódzkiej od skrzyżowania na 
Kandyty do skrzyżowania na 
Piasek mówił w  wywiadzie 
kierownik budowy, który zo-
stał opublikowany w styczniu 
2021 r. na łamach popular-
nego portalu branżowego 
„Rynek Infrastruktury”. Fakt 
ten został potwierdzony przez 

wykonawcę również w artykule 
prasowym pt. „Piasty Wielkie. 
Kierowcy jeżdżą drogą na wła-
sną odpowiedzialność”, który 
został opublikowany w lutym 
2021 r. na łamach lokalnego 
tygodnika „Goniec Bartoszyc-
ki”. Wskazano tam również, że 
pomimo tego, iż przedmiotowy 
odcinek nie został oddany do 
użytku – odbywa się na nim 
ruch pojazdów. Jeżdżą po niej 
auta osobowe, ciężarowe oraz 
komunikacji zbiorowej. Z tej 
ostatniej korzystają mieszkań-
cy Piast Wielkich, np. odwożąc 
dzieci do szkół. Zdarza się, że 
pojazdy przejeżdżające przez 
Piasty Wielkie osiągają pręd-

kość 80 km na godzinę, a droga 
jest nieodśnieżona.  

Wskazując w swojej interpe-
lacji z 12 marca 2021 r. powyż-
sze fakty zadałem Marszałko-
wi Województwa Warmińsko 
– Mazurskiego pytanie, kiedy 
gotowy odcinek drogi woje-
wódzkiej nr 512 od skrzyżowa-
nia na Kandyty do skrzyżowa-
nia na Piasek zostanie oddany 
do użytkowania. Na tę decyzję 
Zarządu Województwa czekają 
z niecierpliwością użytkowni-
cy przedmiotowej drogi, którzy 
będą mogli bezpiecznie prze-
mieszczać się w stronę Góro-
wa Iławeckiego oraz Bartoszyc.

Dr Marcin Kazimierczuk

REKLAMA
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Z okazji 
 
 
 

składamy serdeczne życzenia 
zdrowia, radosnego wiosennego nastroju 

oraz serdecznych spotkań w gronie
najbliższych.

 
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 
i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną

życzliwość.
 

Przewodniczący Rady
Gminy Braniewo

 
Stanisław Żołędziewski

Wójt
Gminy Braniewo

 
Jakub Bornus

Podzielili skórę 
na kolejowym niedźwiedziu
REGION. Przedstawiciele kilku lokalnych samorządów z powiatu braniewskiego i elbląskiego spotkali się we 
Fromborku, aby dyskutować o zamienieniu Kolei Nadzalewowej w ścieżkę rowerową lub kolej drezynową. 
Sęk w tym, że Polskie Koleje Państwowe nie zamierzają pozbywać się tej linii.

Od wielu miesięcy intere-
sujemy się losem Kolei 
Nadzalewowej. Nigdy 
i nigdzie nie było mowy 

o jej likwidacji. Stąd spotkanie, 
jakie odbyło się we frombor-
skim urzędzie wydawało się 
dość... abstrakcyjne. To jednak 
nie przeszkodziło niektórym lo-
kalnym mediom wydać jedno-
znacznego osądu: linia kolejowa 
zostanie zamieniona w ścieżkę 
rowerową. A jak jest naprawdę?

KOLEj NIE OddA
Przede wszystkim zrobiliśmy 

to, czego nie zrobili inni dzien-
nikarze: zapytaliśmy o zdanie 
właściciela linii, czyli PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A.

— PLK nie likwidują linii ko-
lejowych, tym samym również 
nie ma planów likwidacji linii 
nr 254 lub zmiany jej funkcji – 
przeznaczenia — mówi Prze-
mysław Zieliński z  Zespołu 

prasowego PKP PLK SA. — 
Nie było żadnych wystąpień do 
PLK ze strony przewoźników 
o zamiarze przywrócenia regu-
larnego kursowania pociągów 
na odcinku linii Elbląg Zdrój – 
Braniewo Brama. Obecnie nie 
są także prowadzone rozmowy 
w sprawie przekazania linii lo-

kalnym samorządom.

PROjEKTy NIE dLA NIEj
A  czy aktualny jest ciągle 

projekt „Prace na linii kolejo-
wej nr 254 (Elbląg) – Tropy – 
Frombork – Braniewo”? Projekt 
przebudowy linii nadzalewowej 
znalazł się w dokumencie „Za-

mierzenia inwestycyjne na lata 
2021-2030 z  perspektywą do 
2040 roku”. Na jakim to jest 
etapie, czy PLK będą sięgały 
po fundusze zewnętrzne na 
remont tej linii?

— Projekt ten analizowany 
jest pod względem możliwości 
realizacji w kolejnych latach — 
enigmatycznie stwierdza Zie-
liński.

Warto również podkreślić, 
że trasa nadzalewowa miała 
szanse na remont w  ramach 
Programu „Kolej Plus”. Orę-
downikiem tego pomysłu był 
radny Sejmiku Wojewódzkiego 
Marcin Kazimierczuk.

W  lipcu 2020 r. zwrócił się 
on z wnioskiem do Marszałka 
Województwa o podjęcie dzia-
łań, aby remont „nadzalewówki 
znalazł się w programie. Bez-
skutecznie.

SAmORZądy BEZ KASy
Skąd brak zainteresowania? 

Problemem jest przede wszyst-
kim koszt remontu linii (wyno-
szący około 470 mln złotych), 
jak i późniejsze jej utrzymanie.

— Burmistrz Fromborka 
uznał „za słuszną” ideę reak-
tywacji linii kolejowej zastrze-
gając, iż „Gmina Frombork ani 
teraz, ani w najbliższych latach 
nie będzie mogła partycypo-
wać w kosztach sfinansowania 
wkładu własnego” — mówi 
marszałek Brzezin. — Staro-
sta Elbląski poinformował, że 
„będzie wspierał inicjatywę 
we wszystkich możliwych ob-
szarach, z wyłączeniem anga-
żowania środków finansowych”. 
Burmistrz Braniewa napisał: 
„bardzo zależałoby nam na 
uruchomieniu tej linii, ale nie 
może się to opierać na udzia-
le lokalnych samorządów, bo 
koszty są zbyt duże”. Starosta 
Braniewski w  swoim piśmie 
podał, iż „decyzja o  moder-
nizacji linii 254 powinna być 
poparta szczegółową analizą, 
która wskazywałaby w  jakim 
kierunku należałoby się kiero-
wać i jak sensownie wydatko-
wać fundusze na ten cel”. Wójt 
Gminy Elbląg napisał, iż może 
rozmawiać o ponoszeniu pro-
porcjonalnych kosztów „o  ile 
wszystkie samorządy również 
zadeklarują finansowanie tego 
projektu, i że takie stanowisko 
podyktowane jest faktem, że 
wśród mieszkańców Gminy 
Elbląg obserwujemy znikome 
zainteresowanie projektem 
przywrócenia przewozów ko-
lejowych na tym odcinku”. 
Prezydent Elbląga, burmistrz 
Tolkmicka oraz wójt Gminy 
Braniewo nie udzielili odpo-
wiedzi.  Wojciech Andrearczyk

Ostatnie pociągi kursowały po trasie Kolei Nadzalewowej w 2014 r. 
Oprócz regularnych kursów pojawiały się na nich ekskluzywne pociągi 
wycieczkowe Sonderzug Classic Courier czy  Rheingold-Comfort-Express
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Wójt Gminy Braniewo 
Jakub Bornus i dyrek-
tor Towarzystwa Przy-

jaciół Dzieci podpisali poro-
zumienie dotyczące działania 
Punktu Przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej im. Win-
centego Witosa.

— To nowoczesne miejsce 
dla najmłodszych mieszkań-

ców naszej gminy — mówi 
Jakub Bornus. — Dyrektor 
szkoły Bogumiła Jacak wraz 
z pracownikami szkoły spisali 
się na medal.

Pierwsze efekty współpracy są 
już zauważalne. Ale to jeszcze 
nie koniec, gdyż wszystko jest 
w trakcje adaptacji.

wan

Na zaproszenie sołtys 
Krzewna – Eugenii 
Ochrin-Iwanowskiej – 

wójt Gminy Braniewo Jakub 
Bornus odwiedził Świetlicę 
Wiejską w Krzewnie. Powód? 
Nowo wykonana adaptacja po-
mieszczeń i remont, przepro-
wadzone z pieniędzy z Fundu-
szu Sołeckiego.

— Jest znacznie lepiej niż 
wcześniej, zrobiło się więcej 
miejsca i  jest znacznie bar-
dziej przestronnie — mówi 
wójt. — Starannie wybrane, 
nowoczesne meble, które zo-
stały zamontowane w kuchni, 
z pewnością ułatwią pracę oraz 
będą cieszyć oko każdego, kto 
odwiedzi świetlicę. wan

Zakończono prace związane 
z budową doświetlenia od-
cinka ścieżki rowerowej, 

łączącej Braniewo z Glinką. 
Dzięki nowym latarniom po-
prawiło się bezpieczeństwo 

osób korzystających ze ścieżki 
i chodnika.

Budowa doświetlenia została 
zrealizowana dzięki współpra-
cy Gminy Braniewo z Urzędem 
Miasta Braniewa. wan

LIPoWINa

KRzEWNo

bRaNIEWo-GLINKa

Nowoczesne miejsce

Świetlica z funduszu

Jaśniej przy drodze

Punkt przedszkolny wzbogacił się m.in. o kolorowe meble

Do świetlicowej kuchni zakupiono nowe meble

Spacery i bieganie do Glinki są teraz znacznie bardziej przyjemne
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Jak to w Sępopolu z lnem było...
Roszarnia w Sępopolu to jeden z najważniejszych zakładów przemysłowych w historii miasta. Był czas, że pracowało tam około 600 osób. Mieszkańcy gminy 
Sępopol podnosili roszarnie z powojennych gruzów, byli też świadkami jej upadku. Przedstawiamy historię tego zakładu, zebraną przez Grzegorza Borowskiego, 
który dzięki roszarni związał swoje dorosłe życie z Sępopolem.

Roszarnia w Sępopolu zo-
stała wybudowana w la-
tach 1934 – 1936. W fa-
bryce pracowało kilkaset 

osób prawie do końca II wojny 
światowej. Zanim wyzwolono 
Sępopol, zdemontowano i wy-
wieziono podstawowe ma-
szyny i kotły parowe. Gdzie? 
Nie wiadomo. W magazynach 
pozostało około 200 ton sło-
my lnianej surowej oraz 16 
ton pakuł lnianych. Pozostały 
również drewniane stodoły, 
cementowe baseny do mo-
czenia lnu i  trzy murowane 
budynki. Tak stanowił raport 
Nr 11 z 29 lipca 1945 roku, 
który był wskazaniem likwi-
dacji zakładu. Jednak dzięki 
inicjatywie inż. Zdzisława Dę-
bickiego, dyrektora Wałbrzy-
skiej Dyrekcji Lnu i Konopi, 
17 lipca 1946 roku zmieniono 
decyzję. Zakład w Sępopolu 
odbudowano i uruchomiono. 
Odpowiedzialnym za zabez-
pieczenie i odbudowę został 
Czesław Krzywicki wyzna-
czony przez Zjednoczenie 
Roszarni Lnu i Konopi.

POdCZAS OdBudOWy 
ZGINęLI ROBOTNICy

Prace przy odbudowie ro-
szarni rozpoczęto od po-
rządkowania i  oczyszczania 
terenu z chwastów i gruzów, 
które zalegały na całym zakła-
dzie. Podczas sprzątania hal 
na zsypisku nawozów mi-
neralnych nastąpił wybuch 
ukrytego ładunku. Zginęli 
robotnicy tam pracujący: 
Stanisław Jaroszewicz i Alek-
sander Onyszczak. Podczas 
odbudowy, dyrektorem za-
kładu był Zygmunt Zawartko, 
a  jego zastępcą Jerzy Bójko. 
Następnie funkcje te pełnili: 
Tadeusz Pęcherek i  Broni-
sław Lewandowski.

Na początku 1948 roku do 
zakładu sprowadzono turbiny 
do produkcji włókna długie-
go typu „BINDLER”, dwie 
suszarki „HASSA”, paku-
larki „MONTFORSA”. Od-
ziarnianie słomy lnianej na 
odziarniaczkach jednogrze-
bieniowych typu „ISARIA” 
i „BINDLER” rozpoczęto już 
pod koniec 1948 roku.

Następnie odbudowano sieć 
elektryczną, wodno-parową, 
wentylacyjnej, oraz podjęto 
montaż dwóch kotłów paro-
wych. Dzięki temu urucho-
miono produkcję włókna 
długiego i pakuł.

Skup surowca w  północ-
no-wschodniej części wo-
jewództwa olsztyńskiego 
roszarnia rozpoczęła w 1949 
roku. Skupiono wówczas 15 
tys. ton słomy lnianej nie-
odziarnionej uzyskując plony 
33 q z ha .

CORAZ LEPSZE WyNIKI 
PROduKCjI

Zakład cały czas moderni-
zowano. Wymieniano maszy-
ny, dzięki czemu polepszano 
wyniki produkcyjne. Dzięki 
temu we współzawodnictwie 
między zakładami roszarnia 
w Sępopolu zajmowała coraz 

lepsze lokaty. W  1953 roku 
drugie miejsce, w  1956 – 
trzecie, w 1957 – pierwsze, 
w  1959 – drugie, w  1962 – 
pierwsze, a  w  1963 – dru-
gie. Była to zasługa załogi 
zakładu, w tym wielu wyróż-
niających się pracowników: 
Jana Błaszczyka, Jana Kuse-

go, Antoniego Makiewicza, 
Zygmunta Mieczkowskiego, 
Czesława Matwina, Józefa 
Dziadulewicza, Jana Gomoły, 
Zygmunta Gomoły, Zygmun-
ta Kowalskiego, Antoniego 
Spętanego, Alberta Waszkie-
wicza, Edwarda Rapcewicza 
i kierownictwa zakładu pod 

przewodnictwem inż. Alek-
sandra Radziszewskiego 
i jego zastępcy inż. Zbignie-
wa Radka.

POCZąTEK KŁOPOTÓW
Koniec lat sześćdziesią-

tych zapamiętano oddaniem 
do użytku nowo wybudowa-

nej hali odziarniania i  hali 
moczenia tlenowego. W tym 
czasie sępopolski zakład włą-
czono do dużego przedsię-
biorstwa nazwanego „LEN-
POL” z siedzibą w Szczytnie. 
W  skład przedsiębiorstwa 
oprócz Sępopola weszły za-
kłady w Ełku, Bielsku Podla-
skim, Miłakowie i Szczytnie. 
Od tego czasu zaczęły się 
kłopoty zakładu w Sępopolu 
i  skończyły się sukcesy we 
współzawodnictwie pracy 
w branży.

Dynamiczny rozwój zakła-
du w Sępopolu został zaha-
mowany na rzecz zakładu 
w Szczytnie. Pozostałe zakła-
dy przedsiębiorstwa były tyl-
ko satelitami zakładu, gdzie 
była siedziba firmy. Nowo 
wybudowaną halę w  Sępo-
polu wyposażono w prototypy 
MTŁ 1 produkcji radzieckiej 
i  pakularki IPWŁ, zamiast 
obiecanych nowoczesnych 
maszyn do produkcji włók-
na długiego „DEPORTER”, 
konstrukcji belgijskich spe-
cjalistów.

TyLNy mOST STARA
dO mASZyNy ROSZARNICZEj

Pierwsze lata produkcji 
były bardzo słabe z przyczyn 
awaryjności maszyn i  nie-
dostosowania ich do ciągłej 
produkcji, a tylko dzięki za-
kładowym racjonalizatorom 
po ogromnych przeróbkach 
maszyny dostosowano i  na 
tyle zmodernizowano, że 
mogły pracować do końca 
istnienia zakładu. Cieka-
wostką między innymi było 
zastosowanie tylnego mostu 
od samochodu Star do głów-
nego napędu pasów turbiny, 
zamiast żeliwnych kół zęba-
tych, będących główną przy-
czyną awaryjności tej maszy-
ny. Była to racjonalizacja Jana 
Akutowicza i Alberta Wasz-
kiewicza.

Dla Sępopola była zaku-
piona mała wytwórnia płyt 
paździerzowych, która była 
już złożona na rampie kolejo-
wej. Jednak po przyłączeniu 
zakładu do przedsiębiorstwa 
w  Szczytnie, maszyny za-
brano. Produkcję płyt paź-
dzierzowych uruchomiono 
w  Szczytnie, a  nie w  Sępo-
polu. Podobnych przykładów 
można by przytoczyć więcej. 
Ten czas można scharaktery-
zować powiedzeniem: „bliż-
sza koszula ciału”.

WySIŁKI ZAŁOGI 
I KIEROWNICTWA ZAKŁAdu
NIE PRZyNOSIŁy EfEKTu

Dalszą działalność zakła-
du znaczyły lata tłuste i  lata 
chude w  produkcji i  skupie 

Zakładowe Koło PCK z dyrektorem Aleksandrem Radziszewskim

Węgiel na bocznicy często rozładowywały kobiety
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zakontraktowanej słomy. Za-
kład był cały czas nierentowny, 
sterowany odgórnie i już pod 
koniec lat siedemdziesiątych 
dało się odczuć, że zbliża się 
jego koniec. Wysiłki załogi 
i  kierownictwa zakładu nie 
przynosiły efektu. Stale nad-
rabiano plany pracując w so-
boty, a nawet niedzielę, jednak 
brakowało czasu na przeglądy 
i  remonty. Załoga roszarni 
w  tamtych latach miała już 

wszystkie soboty wolne ze 
względu na szkodliwy charak-
ter produkcji. Kurz na odziar-
nianiu i przeróbce mechanicz-
nej słomy lnianej, para wodna, 
stanowiska mokre i gorące na 
basenach i suszarkach.

W zakładzie zaczynało bra-
kować rąk do pracy – załoga 
pracowała na zmniejszonych 
obsadach, co odbijało się na 
jakości produkcji. W  latach 
sześćdziesiątych zakład za-

trudniał około 600 osób, 
przeważnie kobiety, a w latach 
osiemdziesiątych koło 300. 
Dyrektorem w tych trudnych 
dla zakładu latach był Syl-
wester Sumiński, inżynier 
,technolog roszarnik, racjo-
nalizator i bez reszty oddany 
dla firmy. Jak trzeba było sam 
niejednokrotnie wraz z pozo-
stałym kierownictwem stawał 
do pracy przy maszynach i na 
plantacjach lnu.

W 1988 ROKu ZAKŁAd 
OPuSTOSZAŁ

Na początku lat osiemdzie-
siątych na emerytury za-
częła odchodzić najbardziej 
doświadczona załoga, a  na 
ich miejsce coraz trudniej 
było znaleźć następców tak 
oddanych pracy pomimo jej 
trudnych warunków. Podję-
to próby kontraktowania lnu 
roszonego metodą słania 
u plantatora, ponieważ trady-
cyjny proces był bardzo drogi, 
energochłonny – 1 tona słomy 
potrzebowała 1 tony węgla, 
a zakład posiadał kotły parowe 
o bardzo niskiej sprawności. 
Skonstruowano nawet ma-
szynę do odzysku nasion na 
polu, ale niekorzystny klimat 
w naszym rejonie sprawił, że 
trudno było trafić w optymal-
ny termin zbioru słomy z pola. 
Ponadto ponad trzydziesto-
letni czas uprawy i zbioru lnu 
surowego sprawił, że przeko-
nanie większości rolników do 
zmiany technologii stało się 
rzeczą trudną.

W  zakładzie uruchomiono 
dodatkową produkcję. Była to 
przędzalnia sznurka roszarni-
czego, nabłyszczanego służą-
cego jako sznurek pakunkowy, 
ale szybko rynek nasycono 
i  produkcję wstrzymano. 
W  1984 roku Sylwester Su-
miński odszedł z zakładu na 
stanowisko Naczelnika Mia-
sta i Gminy Sępopol. Potem 
trudno było utrzymać się na 
tym stanowisku osobom przy-

wożonym ze Szczytna dłużej 
niż rok. Zakładem wówczas 
kierowali: Stanisław Kołodziej 
z Malborka, Zdzisław Lipow-
ski ze Szczytna i przygotowy-
wany do funkcji dyrektora 
w Szczytnie Jerzy Różycki, na 
którym kończy się poczet dy-
rektorów zakładu. 30 kwietnia 
1988 roku zakład opustoszał, 
opróżniono hale produkcyj-
ne z maszyn i urządzeń, a co 
wartościowsze przedmioty za-
brano do Szczytna. Pozostałe 
skrupulatnie pocięto na złom 
i porzucono na placu. Wszyst-
ko mimo tego, że roszarnia 
była miejscem pracy wielu 
pokoleń ludzi, mieszkańców 
Sępopola i okolic.

dLACZEGO TAK SIę STAŁO?
dLACZEGO NIE mA LNu?

W niedługim czasie na sku-
tek przemian ekonomiczno-u-
strojowych w kraju, hiperinfla-
cji i braku możliwości spłaty 
kredytów zaciągniętych przez 
roszarnie na skup surowca od 
rolników i w efekcie drogiej 
produkcji włókien zakłady ro-
szarnicze zbankrutowały. Dziś 
opłacalnym jest sprowadzanie 
włókien z  Litwy, Białorusi, 
Francji i wielu innych krajów, 
a skup od polskich rolników 
jest już nieopłacalny? Kiedyś 
uczono mnie, że len to rośli-
na strategiczna, czyżby coś 
się zmieniło?

Dlaczego nikt z rządzących 
nie zadbał pomimo sygnałów 
z zakładów, o to by do niedaw-

na słynny na cały świat „polski 
len” był kluczowym surowcem 
produkcji tkanin. Dziwnym 
zbiegiem okoliczności na nasz 
rynek w miejsce polskiego lnu 
wchodzi „francuski len”. Tym 
razem zachodnia Europa nas 
„wyportkowała”!

Dziś teren zakładu to wielka 
ruina. Może stanowić niezłą 
scenografię do kręcenia filmu 
wojennego. Zapraszamy reży-
serów! Został kupiony przez 
biznesmenów z  Biskupca, 
którzy mieli zatrudniać lu-
dzi. Owszem zatrudnili, ale 
do zdemontowania wszystkich 
cennych urządzeń ze stali 
i żeliwa na złom. Reszty doko-
nali miejscowi „archeolodzy”, 
którzy wykopali wszystkie 
podziemne kable do przesyłu 
prądu na poszczególne daw-
ne hale produkcyjne. Zresztą 
trudno im się dziwić. Obec-
nie tern jest bezpański, bo nie 
można znaleźć właściciela.

Jeden z pierwszych dyrekto-
rów zakładu Pan Aleksander 
Radziszewski, gdy opowiadał 
o  roszarni to łzy napływały 
mu do oczu, nie może zrozu-
mieć, dlaczego tak się stało 
,dlaczego nie ma lnu. Stale 
wracaliśmy do dyskusji na ten 
temat. Był moim pierwszym 
dyrektorem, a ja jego wycho-
wankiem w roszarni. Cały czas 
miał nadzieję, że len wróci 
do łask. Zmarł w nadziei, że 
tak będzie…

Wspomnienia i refleksje zebrał 
Grzegorz Borowski 

Po ciężkiej pracy trzeba było dojechać do domu. Głównym środkiem lokomocji był rower. Z zakładu 
do miasta było 2 km, a do okolicznych, skąd dojeżdżało sporo pracowników, jeszcze dalej

Grupa pracowników pakularek i turbin podczas zbierania wyroszonej słomy lnianej metodą słania

Odziarnianie i sortowanie słomy odbywało się przy stogach gdzie była magazynowana słoma
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#KęTRzyN
Ptasi bufet przy jeziorku
Ptasi bufet powstał z myślą o ochronie zdrowia dzikich 
ptaków. łączy przyjemne z pożytecznym. oferuje czerpa-
nie radości z dokarmiania ptaków w zdrowej dla nich for-
mie – karmą składającą się z wartościowych ziaren i zbóż. 
Porcję karmy kupić można za symboliczne 2 zł, za pomocą 
obrotowego wrzutnika do monet. Wśród wskazówek istotną 
informacją jest, aby karmę rzucać na brzeg, a nie do wody.

#KęTRzyN
Narasta problem wypalania traw. Jak co roku…
Wypalanie traw jest niedozwolone – przypomina i apeluje straż 
Miejska w Kętrzynie. Wczesną wiosną – wraz z nastaniem cie-
płych dni – dochodzi do powstania pożarów, które związane są 
z wypalaniem traw oraz pozostałości roślinnych nagromadzo-
nych w związku z porządkowaniem terenu po okresie zimowym. 
zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 
21) o odpadach zabrania się spalania odpadów zielonych. oso-
ba, która spala odpady zielone w ogródku lub na działce może 
zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

#KęTRzyN
Kętrzyńscy radni zdecydowali: 
będzie prohibicja w mieście
Na sesji Rady Miasta radni procedowali nad dwoma projek-
tami uchwał dotyczących kwestii związanych ze sprzedażą 
alkoholu. Pierwsza z nich dotyczy zwolnienia restauratorów 
z opłaty koncesyjnej, druga zaś zakłada ograniczenie sprze-
daży alkoholu w godzinach nocnych przy jednoczesnym 
zwiększeniu liczby wydawanych koncesji.
ograniczenia związane z pandemią coVID-19 wciąż uniemoż-
liwiają kętrzyńskim przedsiębiorcom otwarcie restauracji i in-
nych punktów gastronomicznych dla klientów. Tym samym nie 
sprzedają oni napojów alkoholowych w miejscu spożycia. Pra-
wo jest jednak nieubłagane – muszą do końca stycznia uiścić 
opłatę koncesyjną. Jeśli tego nie zrobią, tracą pozwolenie. bur-
mistrz miasta wyszedł z inicjatywą zwolnienia restauratorów 
z 2/3 kosztów rocznych. Radni przychylili się do tej prośby.
Nocna sprzedaż napojów alkoholowych w mieście stała się 
problemem głównie za sprawą sklepów monopolowych przy 
ulicy Mazurskiej. Mieszkańcy od wielu miesięcy skarżą się 
tam na nocne awantury, hałas, a także spożywanie alkoholu 
pod oknami.

#KęTRzyN
Ponad milionowa inwestycja w Komunalniku
Rozbudowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów Komunal-
nych w Kętrzynie – to projekt, który zrealizuje PGK „Komunal-
nik” w Kętrzynie. Umowa na dofinansowanie inwestycji została 
już podpisana.  Wartość całego projektu wynosi 1 057 050 zł, 
z czego 85% stanowi dofinansowania (898 492,50 zł). – Re-
alizacja tej inwestycji pozwoli na wymianę zużytych  maszyn 
i urządzeń, które obecnie są awaryjne  i generują duże koszty 
eksploatacyjne – mówi Dariusz cycan, prezes „Komunalnika”.

#KęTRzyN
W 2023 roku przy ul. Jaśminowej 
w Kętrzynie oddanych będzie 70 mieszkań
Do 2023 roku w Kętrzynie przy ul. Jaśminowej zbudowany 
zostanie blok z 70. nowymi mieszkaniami, dedykowanymi 
osobom, których nie stać na samodzielny zakup własnego 
lokum. Wielkość mieszkań kształtować się będzie od 40 do 
70 metrów kwadratowych. czynsz, wynoszący około 700 
złotych, będzie ratą za mieszkanie, które po trzydziestu 
latach przejdzie na własność najemcy. chętnych na takie 
rozwiązanie jest już 90 rodzin. Niezależnie od tego, po kon-
sultacji z przyszłymi lokatorami, zagospodarowany zostanie 
przyległy teren oraz powstaną niezbędne parkingi.

#KoRszE
Nowy plac zabaw na ul. Słonecznej
budżet obywatelski Miasta Korsze przyczynił się do powstania 
kolejnego kolorowego placu zabaw w mieście. Tym razem na 
ulicy słonecznej w Korszach stworzono bezpieczne miejsce do 
spędzania wolnego czasu przez najmłodszych mieszkańców.
Na osiedlu nr 2, w skład którego wchodzą między innymi. ul. 
Wolności, słoneczna, Wiejska, Długa i zielona, był plac za-
baw, który przez wiele lat intensywnego użytkowania przez 
dzieci, wielokrotnie wymagał naprawy. zabawki były już znisz-
czone i mało interesujące dla najmłodszych mieszkańców.
W ramach tej inwestycji na ulicy słonecznej zamontowano 
urządzenia zabawowe, a wokół placu zabaw wybudowano 
ogrodzenie. zadanie dofinansowano ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 69 987 zł. [zebrał: msz]

#KętrzynWskrócie Kolejna „cmentarna inicjatywa” 
stowarzyszenia Blusztyn
W drugiej połowie marca na komunalnym cmentarzu w Windzie w gm. Barciany kilku członków i przyjaciół 
Stowarzyszenia Blusztyn zebrało się, by rozpocząć prace porządkowe.

Cmentarz w Windzie (do 
1946 Wenden) jest czyn-
nym cmentarzem wie-
lowyznaniowym. Został 

założony na początku XIX, 
kiedy zamknięto przy kościelny 
cmentarz w Wenden.  – Wśród 
powojennych polskich grobów, 
na cmentarzu znajdują się też 
przedwojenne groby niemiec-
kie, pochowanych tu parafian 
parafii ewangelickiej, ale rów-
nież katolickiej, jak na przykład 
rodzina Deutsch – wyjaśnia 
Cezary Korenc, prezes stowa-
rzyszenia Blusztyn. – Te groby 
są pozostałością po tych, któ-
rzy byli tu przed nami. Dopóki 
jest jeszcze dużo miejsca na 
cmentarzu na nowe pochówki, 
należy zachować te świadectwa 
przeszłości i okazać szacunek 
dbając o nie.

W  ramach kontynuacji prac 
przy grobach rodziny Rohde, 
wykonanych dzień wcześniej 
na cmentarzu w Bezławkach, 
priorytetem społeczników było 
rozpoczęcie konserwacji wyso-
kiej klasy artystycznej nagrobka 
dzieci Rohde. Friedrich i jego 
brat Otto byli przedstawicielami 
szóstego pokolenia tej rodziny 
osiedlonej w  Wilkowie (Wil-
kendorf). Friedrich urodził się 
20 czerwca 1882. Na początku 
XX wieku był dzierżawcą fol-
warku Staniszewo (Albertin-
hausen). 11 października 1912 
poślubił Line Antonie Laben-
ski urodzonej 12 czerwca 1893 
w Suśniku w parafii Łękajmy. 
W Staniszewie urodziły się ich 
trzy córki i syn. Wszystkie dzieci 
zostały ochrzczone w kościele 

w  Windzie. Najmłodsza cór-
ka i syn zmarli w Staniszewie 
i są pochowani na cmentarzu 
w  Windzie, w  centralnej alei 
po prawej stronie. Na pomni-
ku pod złamanymi liliami moż-
na odczytać:
   Traute    Hans
   Rohde    Rohde
*7.3.1916 *11.6.1919
+25.12.1916 +3.9.1926

W latach trzydziestych Frie-
drich Rohde kupił majątek 
Skoczewo (Hermannshof) koło 
Barcian. Stamtąd w 1945 roku 
został uprowadzony przez żoł-
nierzy Armii Radzieckiej i ślad 
po nim zaginął. Line Antonie 
Rohde z domu Labenski wraz 
z dwoma córkami przeżyły woj-
nę i ucieczkę na zachód.

– Drugi nagrobek, który za-
służył na naszą pierwszą opiekę 
to grób Else (Elisabeth Marga-
rethe) von der Herberg z domu 
von Ahvensleben, najmłodszej 
córki właścicieli majątku Rodele 
(Rodehlen) i Dębian (Dombeh-
nen) – dodaje prezes Korenc. 
Jej matka, urodzona hrabina 
rzeszy Adele von Schwerin 
(1838+1887), wychodząc za 
mąż w  1859 za Wernera Ge-
bharda Louisa von Ahvensle-
ben (1832-1910), otrzymała od 
swojej ciotki Sophie von Schwe-
rin z domu Dönhoff  600-hek-
tarowy majątek. – Po śmierci 
Adele dobra te przypadły jej 
mężowi, stając się tym samym 
dobrami Alvensleben’ów. Dę-
biany zostały sprzedane przez 

syna w  1928 roku, a  Rodele 
pozostały w rodzinie do 1945 – 
uzupełnia jeszcze prezes sto-
warzyszenia. Elsa urodziła się 
w Rodelach 15 kwietnia 1878. 
26 listopada 1910 w  kościele 
w Windzie poślubiła właścicie-
la majątku Koczarki (Kotzar-
gen), Axela von der Herberg 
(10.11.1877+8.5.1923). Mał-
żeństwo po ślubie przeniosło 
się do nowo nabytego majątku 
Wężowo koło Olecka. Tam Elsa 
zmarła 28 sierpnia 1917. Jej 
ciało zostało przywiezione do 
rodzinnego domu i zostało po-
chowane na cmentarzu w Win-
dzie. Kilka lat później zmarł jej 
mąż. Został pochowany razem 
z żoną.

źródło: stowarzyszenie Blusztyn
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Szanowni Państwo,
z okazji zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych 
pragnę złożyć 

najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności, pogody ducha, 

wielu radosnych spotkań 
w gronie najbliższych 

oraz Wesołego Alleluja!
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Jego marzeniem jest własna wiolonczela
Pochodzący ze Srokowa Paweł Sawicki ma – jak na 19-latka – dość nietypową pasję: grę na wiolonczeli. – W przeszłości uczyłem się gry na gitarze i pianinie, ale to gra na 
wiolonczeli sprawia mi największą przyjemność – mówi ten utalentowany chłopak.

Marzeniem Pawła jest wła-
sna wiolonczela. To dla-
tego założył zbiórkę na 

portalu crowdfundingowym. 
– Jak dotąd udało mi się ze-
brać ponad 2000 złotych! Od 
samego początku wiele osób 
udostępniło moją zrzutkę i 
wpłacało pieniądze. Bez pań-
stwa pomocy nie mogłoby się 
to stać. Z całego serca już 
teraz dziękuję za wsparcie – 
pisze chłopak w mediach spo-
łecznościowych.

Młody muzyk jest obecnie 
uczniem drugiej klasy Szkoły 
Muzycznej II stopnia i trze-
ciej klasy liceum w Olsztynie. 
– Uczę się gry na wioloncze-
li drugi rok w klasie u pani 

Sylwii Broneckiej. Wcześniej 
przez cztery lata byłem pod-
opiecznym pani Magdaleny 
Cisło w Szkole Muzycznej 
w Kętrzynie. Te dwie panie 
są wspaniałymi pedagogami, 

u których zawsze mogłem 
i mogę liczyć na wsparcie i 
pomoc. Stanowią dla mnie 
ogromny wzór – deklaruje 
wiolonczelista z niewielkie-
go Srokowa.

– Paweł jest osobą bardzo 
sumiennie wykonującą swoje 
obowiązki w szkole muzycznej 
– rekomenduje mgr Sylwia Bro-
necka, nauczycielka Pawła. – Jest 
uczniem szybko rozwijającym 
swoje umiejętności, pomimo 
że późno rozpoczął edukację w 
zakresie gry na wiolonczeli. Jako 
uczeń jest bardzo zdetermino-
wany, aby w przyspieszonym 
tempie osiągnąć poziom gry 
umożliwiający mu zdawanie na 
uczelnię artystyczną.

Za ostatni semestr w olsztyń-
skiej szkole młody wiolonczelista 
z powiatu kętrzyńskiego osiągnął 
wysoką średnia ocen (4,86). Jest 
zawsze zdyscyplinowany i przy-
gotowany do zajęć. Ma spore 

ambicje, dlatego zajęcia są dla 
niego często za… krótkie. Ko-
rzysta więc z pozalekcyjnych 
źródeł zdobywania wiedzy, bio-
rąc udział m.in. w seminariach 
i modnych w czasach pandemii 
webinarach. Jeśli trafi się możli-
wość chętnie korzysta też ze sta-
cjonarnych warsztatów. – Mam 
wielka nadzieję, że uda mu się 
osiągnąć zamierzone cele – do-
daje od siebie mgr Bronecka.

– Chciałbym dalej się mu-
zycznie rozwijać. Marzę o 
nauce w Akademii Muzycz-
nej. Będę próbował się tam 
dostać za dwa lata – snuje 
odważne plany artysta. – Ak-
tualnie gram na wypożyczo-
nym instrumencie, który będę 

zmuszony wkrótce zwrócić do 
szkoły. W związku z tym będę 
potrzebował własnego instru-
mentu –dodaje.

Instrument jest jednak na 
tyle drogi, że chłopak nie jest 
w stanie sam pozyskać tyle 
środków. Rodzice obiecali 
mu pomoc jeśli uzbiera okre-
śloną kwotę. Zrzutkę założył, by 
zgromadzić chociaż część kwo-
ty. – Będę bardzo wdzięczny za 
każdą dołożoną cegiełkę. Nawet 
tą najmniejszą. [msz]

Link do zrzutki:
https://zrzutka.pl/xv3cs5
Krótki pokaz umiejętności:
https://www.youtube.com/
watch?v=7jUIonesQqy

Historia przeplatana kulturą. 
KcK tworzy kulturalne archiwum
Ciekawe wydarzenia, ludzkie emocje, rozwój kulturalno-społeczny to tylko część elementów zachowanych na starych fotografiach, które teraz mogą ujrzeć światło 
dzienne. Przyszedł czas na zarchiwizowanie wydarzeń związanych z kulturą. 

Otwórz szafę, przejrzyj 
strych i  odszukaj pa-
miątki dorobku arty-
stycznego miasta. Kę-

trzyńskie Centrum Kultury 
rusza z  nową akcją zbierania 
wspomnień i archiwalnych fo-
tografii o nazwie „Historia prze-
platana kulturą”. Poszukiwane 
są zdjęcia lub materiały wideo 
m.in. z wydarzeń, spotkań, wer-
nisaży, spektakli, występów, kon-
certów czy działań społecznych. 
– Chcemy zachęcić tych młod-
szych i starszych mieszkańców 
by wspólnie przeszukali swoje 
archiwa. Z pewnością, gdzieś 
kryją się wyjątkowe perełki któ-
re warto zaprezentować – mówi 
Kinga Biedulska z Informacji 
Turystycznej. 

Z  zebranych materiałów 
organizatorzy planują stwo-

rzyć wystawę, a nawet galerię 
online, by w ten sposób przy-
pomnieć i  utrwalić dorobek 
artystyczny i  kulturalny na-
szego miasta. – Szczególnie 
cenne będą dla nas wszelkiego 
rodzaju informacje na temat 
uwiecznionych na nich miej-
scach, osobach czy autorach 
fotografii – podkreśla koordy-
nator akcji.

Organizatorzy czekają za-
równo na fotografie przesła-
ne w  formie elektronicznej, 
jak i papierowej. Archiwalne 
materiały można przynosić 
osobiście do punktu Infor-
macji Turystycznej lub prze-
syłać na adres: KCK ul. Gen. 
Wł. Sikorskiego 24A, 11-400 
albo w formie elektronicznej 
na adres e-mail: itketrzyn@
it.ketrzyn.pl. Justyna DrozdLetnie imprezy w centrum miasta zawsze przyciągały tłumyGwiazdą jednej z edycji Kętrzyńskiego Lata był Grzegorz Ciechowski
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Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Pieniężnie

Krzysztof Kisiel

Burmistrz 
Pieniężna

Kazimierz Kiejdo

WyszKoWo

Kłusownik 
poszukiwany

czy młody łoś padł w wy-
niku wykrwawienia się po 
postrzale? Tak twierdzą in-
spektorzy z braniewskiego 
oToz animals.
o martwym zwierzęciu leżą-
cym na polu w Wyszkowie 
(gm. Lelkowo) poinformowa-
no animalsów z braniewa. 
łoś jest objęty całoroczną 
ochroną gatunkową. od 
2001 r. odstrzał tych zwie-
rząt jest zawieszony.
— Wykrywacz metalu ujawnił 
kulę w środku ciała łosia — 
mówi Monika Hyńko, inspek-
tor oToz animals w branie-
wie. — samiec wykrwawiał 
się wewnątrz, bardzo cier-
piał. Miał około dwóch lat.
Kłusownika, który zabił ło-
sia, szukają policjanci z Po-
sterunku Policji w Pienięż-
nie.
— Policjanci z Posterunku 
Policji w Pieniężnie prowa-
dzą postępowanie pod ką-
tem art. 53 Ustawy Prawo 
łowieckie [dotyczy ogólnie 
ujmując kłusownictwa – 
przyp. red.] — potwierdza 
podkom. Jolanta sorkowicz, 
oficer prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w braniewie. 
— oględziny zostały przepro-
wadzone z udziałem lekarza 
weterynarii. W trakcie tej 
czynności zabezpieczono 
śrut. czynności w tej sprawie 
trwają.
Kłusownikowi grozi nawet 5 
lat więzienia. 
— To już drugie zwierzę ob-
jęte ochroną, które wpadło 
w łapy zwyrodniałych ludzi, 
zajmujących się kłusow-
nictwem — mówi inspektor 
oToz animals. — Nie tak 
dawno leśnicy znaleźli zła-
panego we wnyki wilka. 
Teraz znaleziono zabitego 
łosia. Ile jeszcze zwierząt 
musi umierać w straszliwych 
cierpieniach, zanim ktoś z 
mieszkańców małych wio-
sek powiadomi nas, kto z ich 
sąsiadów zajmuje się tym 
bestialskim zajęciem?
animalsi czekają na wszel-
kie sygnały związane z tym 
zdarzeniem. zapewniają 
anonimowość. Kontakt z 
oToz animals pod nume-
rem tel. 781 015 201.

wan

Martwego łosia znaleziono na 
polu w Wyszkowie
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Młody, ambitny, z małego miasteczka
PIENIĘŻNO. Dr Mariusz Szkoda jest adiunktem w Politechnice Gdańskiej. Pracuje na Wydziale Chemicznym. Pochodzi z Pieniężna. 

Urodziłem się 3 paździer-
nika 1990 r. i  od tego 
roku, aż do 2009 całe 
moje życie było związa-

ne z Pieniężnem — opowiada 
dr Szkoda. — Szkołę podsta-
wową i gimnazjum ukończy-
łem w Pieniężnie, zaś szkołę 
średnią w Braniewie – Liceum 
Ogólnokształcące im. Felik-
sa Nowowiejskiego.

PASjA NAuCZyCIELEK
— Moją pasją, poza nauką, 

był sport, w  szczególności – 
jak to na Pieniężno przystało 
– siatkówka — wspomina mło-
dy naukowiec. — Wolny czas 
spędzaliśmy na graniu. A  je-
żeli chodzi o naukę, to byłem 
dobry, ale nie idealny. Jakieś 
tam paski czerwone oczywi-
ście miałem.

Od początku pana Mariusza 
ciągnęło do przedmiotów ści-
słych. Jak sam przyznaje „ro-
bienie zadań obliczeniowych 
było dla niego przyjemnością”.

— Za sprawą Wioletty Wo-
lak w gimnazjum pokochałem 
chemię — mówi dr Szkoda. 
— Charyzma pani Wolak do 
prowadzenia zajęć była i pew-
nie nadal jest doskonała. Od 
pierwszej klasy gimnazjum 
wiedziałem, że moje dalsze 
kształcenie będzie związane 
z chemią, dlatego na dalszym 
etapie mojej edukacji wybra-
łem profil biologiczno-che-
miczny.Tak mi się poszczę-
ściło, że w  liceum również 
trafiłem na wspaniałą nauczy-
cielką od chemii – Jolantę 
Żywiczkę. Lekcje z  nią były 
dla mnie przyjemnością, a do 
matury z rozszerzonej chemii 
pani Żywiczka przygotowała 
mnie idealnie.

WZOROWy STudENT
Po szkole średniej Mariusz 

Szkoda rozpoczął studia na 
Politechnice Gdańskiej na Wy-
dziale Chemii. Ze względu na 
to, że dodatkowo interesował 
się ochroną środowiska, wybrał 
kierunek technologie ochrony 
środowiska (pierwszy i drugi 
stopień studiów).

— Przez cały okres studiów 
otrzymywałem stypendium 
rektora dla najlepszych stu-
dentów oraz stypendium 
w programie „Kierunek zama-
wiany na Politechnice Gdań-
skiej” — mówi naukowiec. 
— W  roku 2013 obroniłem 
pracę inżynierską z wynikiem 
bardzo dobrym. Tytuł pracy: 
„Krystalizacja ciągła kwasu 
cytrynowego z  roztworu”. 
A  w  2014 obroniłem pracę 
magisterską z wyróżnieniem. 
Tytuł pracy: „Właściwości fo-
toelektrochemiczne związków 
tlenkowych z grupy BiMeVOx 
w  kontakcie z  elektrolitami 
ciekłymi”. Otrzymałem rów-
nież Złotą odznakę Rektora 
Politechniki Gdańskiej dla 

najlepszych absolwentów. Moja 
praca również zdobyła nagro-
dę I stopnia ogólnopolskiego 
XXIV konkursu prac dyplomo-
wych o nagrodę im. Profesora 
Jerzego I. Skowrońskiego or-
ganizowanego przez Komitet 
Materiałów Elektrotechnicz-
nych Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich we Wrocławiu za 
najlepszą pracę magisterską.

NATuRALNIE: dOKTORAT
Przy takiej wiedzy i dorobku 

było wiadomym, że pan Ma-
riusz pozostanie na uczelni. 

Studia doktoranckie rozpo-
czął w 2014 roku, na kierunku 
technologia chemiczna pod 
opieką prof. Anny Lisowskie-
j-Oleksiak oraz dr hab. inż. 
Katarzyny Siuzdak.

— Głównym celem prowa-
dzonych przeze mnie prac 
badawczych było opracowanie 
metod otrzymywania fotoanod 
półprzewodnikowych o właści-
wościach elektrochemicznych 
i  fotoelektrokatalitycznych, 
umożliwiających zastosowanie 
w urządzeniach do konwersji 
i  magazynowania energii — 
wyjaśnia dr Szkoda. — W prze-
ciągu 4 lat udało mi się opu-
blikować 46 prac naukowych, 
otrzymałem 2 patenty. Wielo-
krotnie prezentowałem swoje 
wyniki na konferencjach kra-
jowych i międzynarodowych.

Pracę doktorską pan Mariusz 
obronił w 2018 roku. Jej tytuł: 
„Warstwy tlenkowe TiO2 oraz 
MoO3 jako fotoanody aktywne 
w świetle widzialnym”.

POChŁANIAją GO 
fOTO-SuPERKONdENSATORy

Pan Mariusz spełnia się na 
uczelni zarówno naukowo jak 
i  dydaktycznie. Nie ukrywa, 
że praca naukowa jest dla nie-
go najważniejsza.

— W ostatnim czasie zajmu-
ję się – i przez najbliższe lata 
będę się zajmował – głównie 
realizacją projektu pod nazwą 
„Zintegrowany prototyp foto
-superkondensatora do maga-
zynowania energii elektrycznej 
otrzymanej w wyniku konwersji 
promieniowania słonecznego”.

Projekt dotyczy skonstru-
owania innowacyjnego, zin-
tegrowanego prototypu fo-
to-superkondensatora do 

magazynowania energii elek-
trycznej otrzymanej w wyniku 
konwersji promieniowania sło-
necznego. Foto-superkonden-
sator to zintegrowane urządze-
nie do magazynowania energii, 
które zgodnie z przedstawio-
nym projektem, składać się 
będzie z fotoanody, która jest 
głównym elementem „elek-
tronotwórczym” oraz super-
kondensatora, czyli elementu 
działającego jako magazyn do 
przechowywania elektronów.

jAKIE Będą Z TEGO 
KORZyśCI?

— Otrzymany prototyp 
urządzenia będzie miał cechy 
zarówno układu do konwersji 
jak i magazynowania energii — 
mówi naukowiec. — Konden-
sator będzie można naładować 
bez potrzeby dostępu do prą-
du elektrycznego, ponieważ 
ładowanie będzie zachodziło 
w warunkach ekspozycji urzą-
dzenia na światło słoneczne, 
będzie miał wysoką wytrzyma-
łość mechaniczną, efektywność 
produkcji i będzie ekologiczny 
– będą w nim stosowane nie-
szkodliwe elektrolity wodne, 
co jest zaletą w  przypadku 
częstego stosowania w super-
kondensatorach szkodliwych 
elektrolitów organicznych.

PLANy, mARZENIA, TO...?
— Plany związane z pracą to 

oczywiście zdobywanie kolej-
nych awansów naukowych — 
nie ukrywa pieniężnianin. — 
Chciałbym w przeciągu 2-3 lat 
zrobić habilitację, a następnie 
uzyskać tytuł profesora. Zaś 
prywatnie marzę o wybudowa-
niu domu samowystarczalnego 
energetycznie, który zawierał-
by ogniwa fotowoltaiczne, ale 
również pompy ciepła, rekupe-
rację i może – ogromne moje 
marzenie – moje foto-super-
kondensatory...

oprac. Justyna Masiewicz- Grodź

Doktor Mariusz Szkoda pochodzi z Pieniężna, jego pasją – od czasów gimnazjum – była chemia. 
Dzisiaj pracuje na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej
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Wielkanoc przyniesie nadzieję, miłość i siłę 
na ten trudny covidowy czas
Wiosna to dla mnie najpiękniejsza pora roku. Razem z pierwszymi, ciepłymi promieniami słońca wszystko wydaje się wyglądać znacznie lepiej. Lubię ten czas.  
Te jeszcze chłodne poranki, ale już z bajecznym wschodem słońca, zapach wilgotnej ziemi po pierwszym wiosennym deszczu na rozległych polach. Dni stają się coraz 
cieplejsze. Lubię szeroko otworzyć okno, żeby z nadchodzącą wiosną wpuścić może złudną nadzieję, że nagle wszystko stanie się łatwiejsze. A kiedy, jak nie wiosną, 
mam snuć plany i marzenia? Kiedy, jak nie teraz, chociaż na chwilę nie miałabym zapomnieć o rzeczywistości? Dzisiaj wraz z wiosną nasze życie nie zmienia się 
w kolorową bajkę. Otaczający świat krzyczy, że to niemożliwe.

Kiedy rok temu, po raz 
pierwszy pisałam w „No-
winach Północnych” 
o  swoich przygotowa-

niach do świąt wielkanocnych 
w czasie covidowej pandemii, 
z dziecięcą naiwnością, ale też 
z wiarą i nadzieją myślałam, 
że zaraza minie i wszystko, co 
dobre będzie dopiero przed 
nami. Wtedy po raz pierwszy 
w życiu mieliśmy Wielkanoc 
inną, przez szkło smartfona, 
telewizora, okna. Strach, oba-
wy, bezsilność, strasznie mę-
czyły. Pandemia w mig prze-
wartościowała wszystkie nasze 
wartości. Nie minęła, nadal 
trwa. Tylko my nauczyliśmy 
się z nią żyć. Właśnie dlatego 
przygotowania do Wielkanocy 
w tym roku będą bardziej tra-
dycyjne. Próbowaliśmy więc 
na swój sposób zaczarować 
covidową zarazę, uciec od tej 
szarej rzeczywistości, żeby 
w  bezpiecznych warunkach 
przypomnieć sobie o ważnych 
tradycjach w naszym życiu.

SęPOPOLSKIE KAZIuKI
W gronie zespołu Warmian-

ki Sępopolskie powstał pomysł, 
żeby przypomnieć tradycję Wi-
leńskich Kaziuków. Opiekun 
zespołu, Tomasz Miroński, na-
pisał scenariusz i wyreżysero-
wał sępopolskie Kaziuki. Dzię-
ki jego uporowi i poświęceniu, 
a także pracy i zaangażowaniu 
całego zespołu, wraz z pania-
mi Koła Gospodyń Wiejskich 
w  Sępopolu, pracownikami 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury, na scenie ośrodka 
przenieśliśmy się w  czasie 
do Wilna lat 30., na Jarmark 
Kaziukowy. Chcieliśmy, choć 
w niewielkim stopniu wprowa-
dzić wszystkich w świąteczny 
nastrój. Kiermasz kaziukowy to 
największe, ale też i najstarsze 
wydarzenie w Wilnie, które od-
bywa się ku czci świętego Ka-
zimierza 4 marca. Wileńskie 
jarmarki często wspominają 
mieszkańcy naszej ziemi sępo-
polskiej. Co czwarty z nich ma 
wileńskie korzenie. Pamiętają 
i śpiewają wileńskie piosenki, 
do tej pory gotują i przekazu-
ją sztukę gotowania potraw 
wileńskich młodszym poko-
leniom. Na scenie Miejsko
-Gminnego Ośrodka Kultury 
roznosiły się zapachy wileń-
skiego jadła. Były tam cepeliny, 
kołduny w rosole, kibiny, bab-
ki ziemniaczane, placki i kwas 
chlebowy. Oczywiście też czar-
ny, wileński chleb. Zabrzmia-
ły melodie i pieśni wyszukane 

i ocalone od zapomnienia. Sły-
chać w nich miłość i tęsknotę 
za ukochanym Wilnem. Rado-
sne i zalotne piosenki miłosne 
uświetniały nastrój Kaziuków. 
Słychać było gwarę wileńską, 
toczyły się różne pogawędki. 
Radośnie obdarowywaliśmy 
się nawzajem piernikami wy-
pieczonymi przez nasze panie 
z  Koła Gospodyń Wiejskich. 
Czytaliśmy wiersze o jarmarku 
i o kapuście. Dostarczone z sę-
popolskiej kwiaciarni „Florina” 
przepiękne kolorowe kwiaty 
i  palmy, porozumiewawczo 
mrugały do nas, roztaczając na 
scenie najpiękniejsze obrazy. 
Przygotowywałam tam swoją 
wileńską palmę. Podobnie jak 
w  poprzednim roku wyszła 
duża i  dostojna. Sępopolski, 
kaziukowy jarmark odwiedził 
nasz ksiądz proboszcz Ma-
rek Dzięgielewski z  parafii 
świętego Michała Archanioła 
w Sępopolu. Opowiadał nam 
o  palmie jako nieodłącznym 
elemencie Kwietnej Niedzie-
li, nawiązując do palmowych 
gałązek, jakimi witano Jezusa 
w  Jerozolimie. Symbolizują 
one zmartwychwstanie i życie 
wieczne. Okazuje się, że tra-
dycja nakazuje przechowywać 
palmę do następnego roku, nie 
wolno niszczyć, czy wyrzucać. 
Przed nastaniem wielkiego po-
stu palmę palono, a uzyskanym 
popiołem posypywano głowy 
w  Popielec. Postanowiliśmy, 
że tegoroczna palma zostanie 
ustawiona w kościele, a prze-
mienioną w  popiół w  Środę 
Popielcową zostaną posypane 
nasze głowy na znak pokuty. 
Ksiądz proboszcz błogosła-
wił nam na czas przygotowań 
i świętowania Wielkanocy. Te 
sentymentalne, marcowe, ka-
ziukowe spotkanie zarejestro-
wała niezawodna Telewizja 
Kablowa Bartsat Bartoszyce. 
Powstał program telewizyjny, 
który w  ten przedświąteczny 
czas mogli obejrzeć widzowie 
Bartoszyc, Sępopola i  oko-
lic. Mam nadzieję, że dzięki 
telewizji Bartsat, sępopolski 
jarmark kaziukowy zdążył 
trafić do wielu oczu i serc, by 
w szarym covidowym świecie 
choć przez chwilę zapomnieć 
o rzeczywistości i móc cieszyć 
się nadchodzącymi świętami.

WIELKANOCNA PALmA
Tworzenie palm to moje 

zamiłowanie od czasów dzie-
ciństwa. Pamiętam jak babcia 
robiła palmy. Zawsze prosi-
ła, aby przynieść wierzbowe, 

srebrne bazie (czyli kotki 
– tak je nazywała). Dodawa-
łyśmy zielony asparagus albo 
bukszpan i zasuszone kwiat-
ki. Z uśmiechem niosłam po-
święcić do kościoła palmę na 
Wierzbną Niedzielę. Po po-
święceniu babcia mówiła, że 
muszę zjeść chociaż jednego 
srebrnego bazia – kotka (żeby 
nie bolało gardło). Palmę 
umieszczało się za obrazem, 
by chroniła domowników od 
nieszczęść i  chorób. W  Ma-
sunach ojciec Rafał razem 
ze Zdziśkiem, moim mężem, 
zatykali wierzbowe gałązki 
w ziemi na polu, żeby chro-
niły zasiewy od różnych klęsk. 
Gałązkami palmy do dziś 
uderzamy bydło wypędzane 
po raz pierwszy na pastwisko. 
Ojciec Rafał pokruszone ga-
łązki z palmy wkładał do uli, by 
zaskarbić sobie przychylność 
pszczół, a tym samym obfitość 
miodu. W  moją tegoroczną 
palmę, oprócz kłosów, traw 
i  bukszpanu wplotłam dużo 
zasuszonych kwiatów. Siałam 
je, zbierałam na łąkach, za-
suszałam, teraz dobierałam, 
układałam, przyczepiałam 
i  myślałam o  tym, że kwiaty 
towarzyszą nam od urodze-
nia. Kwiaty naznaczają dla 
nas szczególne dni, wydarze-
nia, utrwalają naszą pamięć, 
wzbogacają przekaz. Bez kwia-
tów nie ma przyjaźni, miłości. 
Dlatego znalazły się w mojej 
palmie. Są w niej moje myśli 
o bliskich dla mnie osobach, 
o ich troskach, kłopotach, ale 
też i radościach i nadziejach. 
Tworzenie palmy zawsze przy-

wodzi niejedno wspomnienie, 
zadumę, tęsknotę za kimś bar-
dzo bliskim sercu.

mAŁA, BAjKOWA ChATKA
Jak co roku, do głębszego 

talerza posiałam jęczmień. 
Wyrośnie zielona łączka, na 
której postawię baranka wiel-
kanocnego z  chorągiewką 
i  położę kraszanki – symbol 
nadziei i  zwycięstwa. Bardzo 
lubię ten czas przygotowań do 
świąt. Przenoszę się myślami 
do czasów swojego dzieciństwa, 
gdzie najczęściej z babcią Bro-
nią malowałyśmy jajka, siałyśmy 
jęczmień do talerza. Zanim 
babcia zamieszkała z  moimi 
rodzicami w  Brasławiu, jeź-
dziłam do niej na wieś do nie-
dalekiego Żwiryna. Ta mała 
chatka była po prostu bajkowa. 
W maleńkich okienkach wisia-
ły białe, koronkowe firanki. Na 
parapetach kwitły pelargonie, 
zieleniły się asparagusy, mirty 
i aloes. Czyste, pobielone ścia-
ny oraz wyszorowane podłogi 
lśniły czystością. W tym domu 
unosił się zapach, który kojarzy 
mi się do dziś z dzieciństwem. 
W domku tykał zegar za szkla-
ną szybą szafki. Babcia była 
stonowana i  spokojna, miała 
gładko zaczesane siwe wło-
sy i  spracowane ręce. Często 
zakładała na głowę lekką chu-
steczkę. Pilnowała, żeby jęcz-
mień do talerza siać dokład-
nie, układać na ziemi ziarenko 
za ziarenkiem, a nie sypać tak 
palcami, jak teraz mnie korci 
to zrobić. Później musiałam 
jęczmień dokładnie przykryć 
ziemią i uklepać paluszkami. 

Przebierałyśmy z  nią cebulę, 
żeby odebrać ładne łupinki 
do malowania jajek. W domu 
był garnuszek używany raz do 
roku, wyłącznie do kraszenia. 
Wyciągałyśmy z wywaru z  łu-
pin cebuli żółte, pomarańczowe 
i prawie brązowe jaja. Kolory 
były różne, bo zależało to od 
ilości łupin i czasu trzymania 
kraszanek w wywarze. Później 
byłam dumna, jak pozwolono 
mi posmarować malowane jaj-
ka szmatką namoczoną w ole-
ju. Od razu błyszczały i wesoło 
lądowały jako główny element 
święconki do koszyczka obok 
chleba, wędlin chrzanu.

dREPTAŁAm ZA BABCIą
Nie mogłam doczekać się, 

kiedy w Wielką Sobotę zanie-
siemy do kościoła poświęcić 
koszyczek ze święconką. Bab-
cia nie miała wielu strojów, ale 
w  szykownej, zapinanej pod 
szyją garsonce szła do kościoła. 
Dreptałam za nią. Wracałyśmy 
ze święconką i koszyczek mu-
siał stać w szafce w ganku do 
śniadania wielkanocnego. Gdy 
było ciepło, to siadałyśmy na 
wysokim progu domu. Babcia 
obierała przechowywane przez 
zimę jabłka i opowiadała o zwy-
czajach wielkanocnych. Co 
roku słuchałam, a  jak podro-
słam, to razem bywałyśmy na 
wielkoczwartkowej mszy Wie-
czerzy Pańskiej. Jest to wspo-
mnienie ustanowienia Eucha-
rystii i  kapłaństwa. W Wielki 
Czwartek po raz ostatni przed 
Wielkanocą grają organy 
i  dzwonią dzwonki. Później 
milkną, a  ich głos zastępuje 

klekot drewnianych kołatek. 
Wszyscy życzą sobie miłości 
Wielkiego Czwartku, szczegól-
nie kapłanom. W Wielki Piątek 
u  babci obowiązywała cisza 
i skupienie. Zabraniała stukać, 
brzęczeć i hałasować. Był ści-
sły post i modlitwa. Dla mnie 
gotowała rybkę złowioną przez 
ojca w naszych brasławskich je-
ziorach. Nie widziałam, żeby 
sama jadła. Pewnie przestrze-
gała ścisłego postu. Zabierała 
mnie na drogę krzyżową. Wiel-
ki Piątek jest jedynym dniem 
w roku, w którym nie odprawia 
się mszy. W kościele sprawo-
wana jest wtedy liturgia Męki 
Pańskiej, celebruje się Drogę 
Krzyżową. Wszyscy życzą sobie 
wiary Wielkiego Piątku.

WOdA śWIęCONA 
nA zdroWie

W Wielką Sobotę odwiedza-
łyśmy z  babcią grób Pański. 
Babcia długo klęczała i  się 
modliła. Wracając do domu 
milczała i była wzruszona. Ba-
łam się zapytać, dlaczego się 
nie odzywa. Próbowałam o je-
den krok przeskakując wyprze-
dzać ją i zaglądałam czy nie za 
mocno jest umartwiona. A ona 
przytulała mnie do siebie swo-
imi dłońmi i mówiła, że tylko 
modliła się za nas wszystkich 
o  zdrowie i  łaskę zbawienia. 
Na poświęcenie ognia i wody 
podczas Wigilii Paschalnej ni-
gdy mnie nie zabierała, pewnie 
dlatego, że liturgia rozpoczy-
nała się po zmroku. Ale dawała 
wypić odrobinę wody święconej, 
co gwarantowało zdrowie, siłę 
i szczęście. Resztę wody prze-
chowywała pieczołowicie. Kro-
piono nią pola, zostawiano do 
kolędy. Z nadzieją już czekało 
się zmartwychwstania Pańskie-
go. Wszyscy sobie życzą nadziei 
Wielkiej Soboty.

Z POKORą CZEKAm 
NA WIELKANOC

Mocno bym chciała być znów 
taką małą dziewczynką i choć 
jeden dzień spędzić z babcią, 
poczuć ciepło jej dłoni i  ra-
zem czekać na zmartwych-
wstanie. Popatrzeć na otacza-
jący nas świat tak, jak kiedyś, 
gdy byliśmy jeszcze dziećmi. 
Z  dziecięcą naiwnością, ale 
też z  wiarą, że wszystko, co 
interesujące i dobre, dopiero 
przed nami. Dzisiaj, tak, jak 
rok temu z pokorą czekam na 
Wielkanoc i  głęboko wierzę, 
że przyniesie nadzieję, miłość 
i siłę na ten trudny covidowy 
czas. Ałła Zarembo

W gronie zespołu Warmianki Sępopolskie powstał pomysł, żeby przypomnieć tradycję Wileńskich Kaziuków
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Niech nadchodzące świętaNiech nadchodzące świętaNiech nadchodzące święta   

Zmartwychwstania PańskiegoZmartwychwstania PańskiegoZmartwychwstania Pańskiego   
staną się okazjąstaną się okazjąstaną się okazją   

do duchowych refleksji,do duchowych refleksji,do duchowych refleksji,   
natchną siłąnatchną siłąnatchną siłą   

do stawiania czoła trudnościom,do stawiania czoła trudnościom,do stawiania czoła trudnościom,   
pozwolą stać się lepszymi ludźmi,pozwolą stać się lepszymi ludźmi,pozwolą stać się lepszymi ludźmi,   

dadzą nadzieję na lepszą przyszłość.dadzą nadzieję na lepszą przyszłość.dadzą nadzieję na lepszą przyszłość.

Życzy
 

Urszula Pasławska
 Poseł na Sejm RP

1 szklanka Mąki Tortowej (pszennej T-450)
1/2 szklanki mąki ziemniaczanej 
4 duże jajka
200 g masła lub oleju roślinnego
skórka i sok z 1 cytryny
1 szklanka cukru 
1 łyżka cukru wanilinowego
1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżka masła i 3 łyżki bułki tartej 
na wierzch: cukier puder lub lukier 

SKŁADNIKI:
  

DO POSMAROWANIA FORMY: 

 
 
  

Jajka ocieplić (lepiej się ubijają). 
Przygotować formę na babkę z kominem pośrodku
(śr. ok. 22 - 25 cm), posmarować ją 1 łyżką masła 

Masło roztopić (olej delikatnie podgrzać w kąpieli). Do
letniego tłuszczu dodać sok i skórkę z cytryny,
odstawić.
Do większej miski wbić jajka, dodać cukier i ubijać
przez około 10 minut na jasną, gęstą i puszystą
masę. W międzyczasie dodać cukier wanilinowy.
Do drugiej miski przesiać mąkę pszenną razem 

Do ubitych jajek dodać mieszankę mąki i zmiksować
krótko na małych obrotach miksera do połączenia się
składników w jednolite ciasto (można przez chwilę
miksować mikserem, później przez chwilę mieszać
delikatnie szpatułką, później znów zmiksować).
Do ciasta wlać masło lub olej i zmiksować do
połączenia się składników w jednolite ciasto. Ciasto
będzie miało konsystencję podobną do budyniu. Masę
wylać do przygotowanej formy i wstawić do
piekarnika. Piec przez ok. 45 minut (do suchego
patyczka).
Po upieczeniu wyjąć i ostudzić. Można upiec dzień
wcześniej i trzymać w formie pod przykryciem.
Po ostudzeniu wyjąć babkę na paterę i posypać
cukrem pudrem lub polukrować.

PRZYGOTOWANIE:

    i wysypać bułką tartą. Piekarnik nagrzać do 170 
    stopni C (grzanie góra i dół bez termoobiegu).

    z mąką ziemniaczaną oraz proszkiem do pieczenia,
    wymieszać.

Zdrowych, spokojnych, 
pełnych rodzinnego ciepła 

oraz pachnących aromatycznie

 
życzy

Smacznego!

 
 Wiesław Szarek

Przewodniczący
Rady Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz
Wójt

Gminy Mrągowo

Mazurska Wielkanoc, czyli czas 
radości, nadziei i smacznego ucztowania
Dawna mazurska Wielkanoc 
łączyła liczne elementy – 
religijne i ludowe, germańskie, 
słowiańskie i bałtyjskie. 
To święto jak mało które 
pokazywało wielokulturowy 
charakter mazurskości, pięknej 
formy odrębności poprzez 
kreatywne łączenie tendencji 
z różnych stron.

Tradycje mazurskie łączą 
w sobie elementy wielu kultur. 
Wynika to przede wszystkim 
z  położenia geograficznego 
i historii tegoż małego narodu. 
Żyjący na dawnych ziemiach 
Prusów, na styku kultury pol-
skiej, niemieckiej i bałtyjskiej, 
wytworzyli odrębną kulturę.

Dziś niestety ta tradycja jest 
w zaniku, ustępując ogólnopol-
skiej. Popularne u  Mazurów 
w Wielkanoc chowanie sma-
kołyków to rzadkość, smaganie 
od lat nie jest praktykowane, 
gdzieniegdzie jeszcze trzyma 
się tradycja wykupek. Dlatego 
warto wspominać i opowiadać, 
także najmłodszym.

— Święta to świetna okazja, 
aby przypomnieć nasze lokal-
ne mazurskie tradycje — mówi 
Urszula Pasławska, posłanka 
na Sejm RP, której bliskie są 
tradycje mazurskie. — Przed 
1945 rokiem Mazurzy nie zna-
li zwyczaju święcenia potraw. 
W Wielką Sobotę po domach 

chodzili chłopcy z kołatkami, 
gospodynie częstowały ich tra-
dycyjnym „kuchem” czyli cia-
stem z twarogiem, a gospodarz 
kropił izbę wodą święconą.

A jak wyglądał wielkanocny, 
mazurski stół?

— Niedzielę Wielkanocną 
na Mazurach rozpoczynała 
msza rezurekcyjna. Śniada-
nie nie było szczególnie bo-
gate. Jadano twarożek, ma-
sło, chleb, kuch i oczywiście 
jajka — pisanki malowane 
w cebulaku. Prawdziwa uczta 
rozpoczynała się wieczorem. 
Na kolację podawano wędli-
ny, szynki, boczek, pieczony 
drób oraz mazurskie nalewki. 

Zgodnie z tradycją spotykano 
się wyłącznie w  gronie ro-
dzinnym. Dopiero w Wielka-
nocny Poniedziałek Mazurzy 
odwiedzali sąsiadów i wspól-
nie świętowali — odpowiada 
posłanka.  Śmigus-Dyngus, 
czyli zwyczaj oblewania się 
wodą, nie był tutaj szcze-
gólnie znany. W zamian za to 
młodzież uderzała się rózgami 
ze świeżych gałązek wierzby 
czy jałowca.

Przez ten czas jedno się nie 
zmieniło: Wielkanoc to czas 
radości, nadziei i smacznego 
ucztowania. Szanujmy lokalne 
tradycje — apeluje Urszula Pa-
sławska.

— Święta to świetna okazja, aby przypomnieć nasze lokalne ma-
zurskie tradycje — mówi Urszula Pasławska, posłanka na Sejm RP, 
której bliskie są tradycje mazurskie
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Jak licealiści reszelskiego „Rolka” zostali ratownikami
Ostatnie weekendy okazały się być niezwykle pracowite dla ósemki licealistów z klasy trzeciej pożarniczej z elementami ratownictwa medycznego Zespołu Szkół im. Macieja 
Rataja w Reszlu.

Z ogromną motywacją i we-
wnętrznym przekonaniem, 
iż swoją przyszłość zwiążą 

z ratownictwem, zdecydowali 
się rozpocząć kurs Kwalifi-
kowanej Pierwszej Pomocy 
i  przystąpić do egzaminu 
państwowego, z  nadzieję 
uzyskania tytułu „Ratownika”. 
Jest to najwyższy możliwy sto-
pień przeszkolenia z zakresu 
ratownictwa dla osób niepo-
siadających wykształcenia me-
dycznego.

Zanim jednak przyszli ra-
townicy stanęli przed komi-
sją egzaminacyjną, przeszli 
przez wielogodzinne (łącznie 
66 godzin) wykłady, ćwiczenia, 
i  pozoracje. Wszystkie pod 
okiem instruktorów Mazur-
skiego Ratownictwa Medycz-
nego R-MED. W  programie 
szkolenia znalazły się m.in.: 
elementy anatomii i  fizjolo-
gii, taktyka działań ratowni-
czych czy udzielanie kwalifi-

kowanej pierwszej pomocy 
w sytuacjach symulowanych. 
A  celem tych działań było 
przygotowanie do realizacji 
zadań z zakresu ratownictwa 
w czasie akcji ratowniczych, 
w tym w szczególności udzie-
lania osobom w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy 
w miejscu zdarzenia do czasu 

przekazania ich personelowi 
zakładów opieki zdrowotnej.

Z nadejściem wiosny uczest-
nicy pozytywnie zakończyli 
szkolenie i  z  radością ode-
brali zaświadczenia o ukoń-
czeniu kursu w zakresie kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy 
i uzyskaniu tytułu „RATOW-
NIKA”.

Julita Woźniakowska

Wolontariusz z Kętrzyna szykuje kolejną akcję rowerową
Jacek Szwark, człowiek-instytucja, nie próżnuje. Po niezliczonej ilości akcji „Jaca – pomoże jak może” rusza na kolejną akcję rowerową. Tym razem do „wykręcenia” 
ma ponad półtora tysiąca kilometrów, a wszystko dla podopiecznych z kilku Domów Dziecka.

Przygoda Jacka z pomaga-
niem zaczęła się cztery 
lata temu, kiedy sam mu-
siał walczyć o zdrowie swo-

jej córki. To chyba wtedy coś 
w nim „pękło”. Dziś wolonta-
riusz z Kętrzyna ma na koncie 
wiele akcji, które skierowane 
były na pomoc innym. On sam 
nie jest w stanie zliczyć tych 
akcji i  chociaż nie wszystkie 
przyniosły pozytywne rozwią-
zania dla osób, do których były 
skierowane – Jacek żadnej nie 
żałuje. Kieruje się zasadą, że 
jak może – zawsze pomoże. 
Obecnie szykuje się do ro-
werowego maratonu, który 
przynieść ma radość dzieci 
z Domów Dziecka w Kętrzy-

nie, Reszlu, Bartoszycach 
i Giżycku. 

– Ponieważ trochę tych kilo-
metrów będzie, zacząłem „krę-
cić” już teraz  – mówi „Jaca”. 
– Niestety nie mam możliwości 
jeżdżenia kilkanaście dni pod 
rząd. Na razie zrobiłem 50 
kilometrów. Następne będę 
jechał wstając wcześnie rano 
przed pracą, a  w  weekendy 
planuję dłuższe trasy. Jakoś 
się wykręci, jeszcze tylko 1650 
km – nie traci optymizmu.

To nie pierWszA 
TAKA AKCjA

Wolontariusz Roku 2019 na 
Warmii i Mazurach w  różny 
sposób pomógł wielu oso-

bom z  naszego regionu. Na 
rowerze też już jeździł cha-
rytatywnie. Dla trójki sióstr 
z Reszla, które walczą z nowo-
tworami „wykręcił” 1800 km 
i był to jak dotąd największy 
rowerowy wyczyn Jacka. Ma 
on na koncie także 850 km na 
rzecz Klaudii, którą wspierał 
podczas jej pobytu w szpitalu, 
560 km przejechane dla po-
gorzelców, a także 300 km dla 
cierpiącego na SMA Ksawere-
go, co miało wesprzeć chłopca 
w jego walce o najdroższy lek 
świata. – Za każdy kilometr, 
który przejechałem na konta 
trafiało 5 zł. Dziękuję wszyst-
kim wspierającym – dodaje Ja-
cek. W tym roku chce ruszyć 

z akcją rowerową, dzięki któ-
rej zgromadzi środki na rzecz 
dzieci z  Domów Dziecka. – 
Chcę dać im trochę radości 
na Dzień Dziecka – deklaruje 
kętrzyński wolontariusz. Z po-
mocy ma skorzystać blisko 
setka dzieci, dlatego warto do-
łączyć się do wsparcia. Pomóc 
może każdy, w dodatku Jacek 
nie chce tego za darmo. Jest 
w stanie poświęcić swój czas, 
by „odrobić” te pieniądze, 
które wpłyną. Przelicznik jest 
prosty: 5 zł za każdy przeje-
chany kilometr.

Marek Szymański

Szczegóły akcji pod adresem 
https://zrzutka.pl/cks3gm

Jacek Szwark pomaga jak może. Aby sprawić odrobinę radości 
dzieciom z okolicznych Domów Dziecka gotów jest „kręcić” na 
rowerze ponad 1600 km
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Wciąż zdobywającej 
doświadczenie dru-
żynie z  Braniewa 
w wielu momentach 

brakowało doświadczenia, któ-
re przecież wnosi pewność 
siebie i  jest prostą drogą do 
zwycięstw. A  wygrywać bę-
dzie trzeba, zaczynając już 
od pierwszego meczu w Mal-
borku.

INTERWAŁy NA PLAŻy
Zanim jednak napiszę 

o  bardzo ciekawym meczu 
w  Malborku, winien jestem 
kilka zdań na temat naszych 
zimowych przygotowań do 
tego i kolejnych meczów o mi-
strzowskie punkty. Twierdzę, 
że bardzo solidnie przepraco-
waliśmy ten okres, trenując od 
5 stycznia 1998 r. w Branie-
wie. Po miesiącu – 2 lutego 
– jedziemy na zgrupowanie 
sportowe. Dzięki życzliwości 
EB korzystamy z bazy nocle-
gowej ośrodka wypoczynkowe-
go w Krynicy Morskiej.

Takie to były czasy, że przy-
gotowanie motoryczne było 
w  tym momencie najważ-
niejsze, choć martwił brak 
codziennych zajęć na boisku 
piłkarskim. Biegamy zatem 
do oporu po zimowej plaży. 
Interwały wychodzą każde-
mu bokiem.

OBIECująCE SPARINGI
Przerywnikiem tych uciążli-

wych zajęć są gry kontrolne. 
Przez miesiąc – od 28 stycz-
nia do 28 lutego rozegraliśmy 
sporo sparingów. Odnieśliśmy 
zwycięstwa z Polonią Elbląg 
(7:0), Żuławami Nowy Dwór 
(4:0), Potokiem Pszczółki 
(6:2), Stomilem II Olsztyn 
(7:1), Błękitnymi Orneta 
(3:2). Wygraliśmy turniej ha-

lowy w Chojnicach. Zdarzały 
się też remisy z  takimi ze-
społami jak Polonia Gdańsk 
(0:0), Warmia Olsztyn (3:3) 
czy Gwardia Warszawa. Po 
tych meczach mamy „dobrą 
prasę”. Gazety piszą, że np. 
naszym atutem będzie do-
świadczona i silna druga linia 
oraz jak dotychczas dynamicz-
ny atak. Duetu Fedoruk – Bo-
ros powinien nam zazdrościć 
każdy ligowy zespół w Polsce.

mECZ BEZ fEdORuKA
7 marca 1998 r. – mecz 

Pomezania Malbork – Zato-
ka Braniewo.

Świetnie spisała się drużyna 
braniewskiej Zatoki w  Mal-
borku na inaugurację rundy 
wiosennej. Ambitny i dobrze 
przygotowany zespół poradził 
sobie z  trudnym przeciwni-
kiem, jakim była Pomezania 
Malbork i z fatalnymi warun-
kami atmosferycznymi.

Przed meczem było jednak 
bardzo nerwowo. Okazało się 
bowiem, że w meczu tym nie 
może wziąć udziału Fedoruk. 
Do dzisiaj nie mam pojęcia 
jak to się stało, że ten za-
wodnik nie mógł grać i został 
odesłany na trybuny. „Komuś 
widocznie bardzo zależało, 

aby osłabić Zatokę w meczu 
z  Pomezanią. Ten plan się 
jednak nie powiódł. Udało 
nam się wygrać i bez Adama” 
– komentowali braniewscy 
działacze. Natomiast wybrze-
żowa prasa pisała też o innym 
naszym piłkarzu: „bohaterem 
sobotnich derbów wojewódz-
twa elbląskiego był napastnik 
Zatoki Braniewo, Marek Za-
wada. 22-letni Zawada cztery 
razy pokonał bramkarza Po-
mezanii, Dariusza Gładysia”.

CZTERy BRAmKI ZAWAdy
Fatalna aura prze cały mecz 

mocno utrudniała piłkarzom 
poruszanie się po grząskim 
boisku. Pierwsza połowa 
meczu nie wskazywała jed-
noznacznie zwycięzcy. To za-
wodnicy z Malborka mogli pro-
wadzić już w 8 minucie, kiedy 
to Tomasz Mazurek strzałem 
głową po dośrodkowaniu An-
drzeja Nowogrodzkiego, mógł 
pokonać Rybarczyka. Z kolei 
w  34 minucie Piotr Włodar-
czyk zbyt słabo uderzył piłkę 
z  rzutu karnego i  bramkarz 
z Braniewa zdołał obronić.

W drugiej połowie to praw-
dziwy piłkarski rollercoaster. 
W 53 min. Zawada zdobywa, po 
dośrodkowaniu Jacka Graczyka, 
pierwszą bramkę, ale już trzy 
minuty później Nowogrodzki 
wyrównuje z  rzutu wolnego. 
To jednak my dyktujemy wa-
runki gry. Groźnymi strzałami 
popisywał się Adam Boros. 
Naszą przewagę dokumentu-
je w 68 minucie Zawada. Mi-
nutę później znów jest remis. 
Kozłowski wyrównuje na 2:2. 
Końcówka spotkania należy 
jednak do Zatoki. W głównych 
rolach wystąpili Lisiewicz i Za-
wada. W 78 min. dośrodkował 
ten pierwszy, a do bramki trafił 

ten drugi. Decydująca bramka 
padła w  88 min. Po kontrze 
Lisiewicz dograł do Zawady, 
który ustalił ostateczny wynik 
meczu na 2:4.

mECZ, dO KTÓREGO SIę 
WRACA

Redaktor Andrzej Prus za-
uważył, że to pierwsza po-
rażka malborczan od piątej 
kolejki i dopiero drugi przy-
padek w sezonie, kiedy jeden 
zawodnik zdobywa cztery 
bramki w jednym meczu.

Po meczu, mój kolega – tre-
ner Pomezanii – Edward Bu-
dziwojski, określił grę swoich 
defensorów i bramkarza jako 
skandaliczną. Pełni emocji 
wyjeżdżamy z Malborka. Je-
steśmy bardzo zadowoleni 

ze zwycięsko rozpoczętej pił-
karskiej wiosny, dzięki której 
wskakujemy na szóste miejsce 
w III ligowej tabeli. Mam ten 
mecz nagrany na płycie DVD 
i z chęcią przypominam sobie 
tę malborsko-braniewską bi-
twę.

Zatoka grała w tym meczu 
w  składzie: Rybarczyk – C. 
Brzeski (80’ D. Brzeski), Żu-
ralski, Król (46’ Gawryś) – 
Graczyk, Barnat, Lisiewicz, 
Boros, Cierlicki (75’ Furtak) 
– Reginis (65’ Spyra), Zawada.

Lech Strembski
braniewo@nowiny24.net

W kolejnym odcinku: od zwy-
cięstwa do zwycięstwa (już 
z Fedorukiem), czwarta siła 
w lidze „Pomorze”.
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Malborskie zmagania na grząskim boisku
Na początek dwie świetne wiadomości. Pierwsza – Adam Boros wraca na boisko; druga – grę w Zatoce przedłuża Adam Fedoruk. Nie ukrywam, że bardzo o to 
zabiegałem, mając w perspektywie przeszkody piłkarskiej wiosny, która zawsze jest trudniejsza od rundy jesiennej.

Adam Boros ponownie na boisku

Kadra zespołu Zatoki Braniewo – zima 1997/98
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Kickbox. obostrzenia utrudniają i uniemożliwiają rozgrywanie turniejów
Kickbokserzy z Bartoszyckiej Szkoły Taekwon-do rozpędzają się przed nadchodzącym sezonem startowym. W marcu uczestniczyli w otwartych konsultacjach szerokiej kadry Polski 
Kadetów. W Lubawie pod okiem trenerów kadry doskonalili umiejętności, konfrontowali swoje przygotowanie z najlepszymi zawodnikami tej kategorii wiekowej w Polsce.

Takie konsultacje to rów-
nież okazja do zbierania 
doświadczenia, analizy 

i  wyciągania wniosków do 
dalszego przygotowywania się 
do Mistrzostw Polski. To rów-
nież okazja do pokazania się 
trenerom kadry, którzy poza 
aspektem sportowym weryfi-
kują również zaangażowanie, 
motywację oraz poziom przy-
gotowania mentalnego każde-
go zawodnika.

— Tydzień po konsultacjach 
zawodnicy mieli zaplanowany 
start kontrolny w  Mistrzo-
stwach Pomorza. Z przyczyn 
pozasportowych wyjazd mu-

sieliśmy odwołać w ostatniej 
chwili, a  do Wejherowa na 
własną rękę pojechał tylko 
Kacper Maćkiewicz, który 
w kat. +69 kg stanął na najniż-
szym stopniu podium. Walkę 
eliminacyjną wygrał jednogło-
śnie. Walczył mądrze, stwarzał 
presję i  realizował założenie 
taktyczne — mówi Tomasz 
Zaremba trener Kickboxing 

Bartoszyce. — W  wale pół-
finałowej przeciwnik był już 
bardziej wymagający, a  Kac-
prowi zabrakło pomysłu i był 
za bardzo pasywny. Trochę 
szkoda, bo walka półfinałowa 
była do wygrania. Jednak start 
w  Mistrzostwach Pomorza 
traktujemy jako kontrolny, więc 
wynik nie jest najważniejszy. 
Musimy tu podziękować za 
pomoc trenerowi Tomaszowi 
Kalinowskiego z  Mrągowa, 
który siedział w  narożniku 
Kacpra — dodaje.

Niestety wprowadzane 
w ostatnich dniach nowe ob-
ostrzenia utrudniają i  unie-

możliwiają rozgrywanie tur-
niejów.

— Planowany na koniec 
marca Mistrzostwa Służb 
Mundurowych i Puchar Woj-
ska Polskiego, do których przy-
gotowywali się Michał i  Se-
bastian Kuźniakowie zostały 
przeniesione na inny termin. 
Podobnie Mistrzostwa Polski 
Juniorów i  Seniorów w  for-
mule Kicklight. Czekamy te-
raz na Mistrzostwa Polski Ka-
detów oraz Mistrzostwa Polski 
Seniorów w K1. To są dla nas 
priorytetowe turnieje w sezo-
nie 2021 jasno stawia sprawę 
Tomasz Zaremba.

— Do Wejherowa na własną 
rękę pojechał tylko Kacper 
Maćkiewicz, który w kat. +69 
kg stanął na najniższym stop-
niu podium


