nr 4(38)

www.warminskizakatek.com.pl

Miesięcznik Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

O tym, czy trudno nauczyć się gwary warmińskiej i okolicznościach powstania podręcznika do nauki gwary, rozmawiamy
z Edwardem Cyfusem, Warmiakiem, współautorem pierwszego w historii elementarza gwary warmińskiej.
czytaj str: 2

Jubilatce życzymy rozwoju i miejsc pracy

Rusza nabór wniosków rekrutacyjnych do projektu „Z pomysłem po dotację”

Masz pomysł na biznes? Zgłoś się po dotację na start!
Dobra informacja dla bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo z powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego
i kętrzyńskiego, którzy mają
pomysł na założenie własnego biznesu. LGD „Warmiński
Zakątek” rozpoczyna rekrutację do projektu, w którym
można otrzymać do 40 tys.
zł wsparcia inwestycyjnego!
Wnioski można składać od 10
do 30 kwietnia.

Małgorzata Ofierska, JaN

redakcja@warminskizakatek.com.pl

Jedno z najbardziej zasłużonych i znaczących warmińskich
miast rozpoczyna świętowanie swojego jubileuszu. Orneta ma
już 700 lat! W mieście do końca tego roku zaplanowano szereg
ciekawych wydarzeń.
czytaj str: 3

Furtka dla nowych jest otwarta

Robią jeden z najlepszych festiwali muzycznych w regionie, pomagają zaistnieć młodym, kapelom, a teraz zaangażowali się w produkcję filmu fantastycznego o Warmii i uruchomienie klubu modeli
latających RC – mowa o młodych ludziach działających w dobromiejskim stowarzyszeniu Druga Strona Ognia.
czytaj str: 6

Derc, czyli wieś z duszą

PISMO BEZPŁATNE

Na wiadomość o rozpoczęciu rekrutacji
do projektu „Z pomysłem po dotację” czekało wiele osób. Jak przyznaje Mirosław
Paszotta, koordynator projektu, linie telefoniczne w biurze projektu w Dobrym
Mieście oraz w punktach konsultacyjnorekrutacyjnych w Kętrzynie, Bartoszycach
i Lidzbarku Warmińskim, grzały się od
dłuższego czasu.
- Zainteresowanie udziałem w projekcie
jest olbrzymie – przyznaje Mirosław Paszotta. – Komisja kwalifikacyjna będzie
miała z czego wybierać. Dzwonią dwie
kategorie osób: ci, którzy już mają ciekawy pomysł na założenie własnej firmy oraz
ci, którzy mają niejednoznaczną sytuację
i nie są pewni, czy „załapią się” do projektu.
Warto się pospieszyć
Warto wyjaśnić, że uczestnikiem projektu
może być osoba zamieszkująca na terenie
powiatu bartoszyckiego, kętrzyńskiego lub
lidzbarskiego, która należy przynajmniej
do jednej z poniższych grup: długotrwale
bezrobotni, niepełnosprawni, zamieszkujący tereny wiejskie, w wieku od 18 do 24
lat lub w wieku od 50 do 64 lat, kobiety.
- Wnioski rekrutacyjne będziemy przyjmować od 10 do 30 kwietnia 2013 roku

Fot: www.sxc.hu

Warnijoki nie kokoszy i tyż swojo godka majó

Kwiecień 2013

O dotacje na rozpoczęcie działalności bądź uruchomienie spółdzielni socjalnej będą mogły się ubiegać osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy

w biurze projektu w Dobrym Mieście oraz
w punktach konsultacyjno-rekrutacyjnych
w Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim
i Bartoszycach – informuje Małgorzata
Ofierska, prezes LGD „WZ”. – Warto się
jednak pospieszyć, bo jeśli liczba zgłoszeń
przekroczy 150 możemy zamknąć nabór
wcześniej.
Wszelkie informacje, dane teleadresowe,
formularz zgłoszeń i regulamin projektu są
dostępne na stronie www.warminskizakatek.com.pl w zakładce „Z pomysłem po
dotację”.

otrzymają jednorazową dotację inwestycyjną do wysokości 40 tys. zł – mówi Mirosław Paszotta.
Dodatkowo osoby, które rozpoczną działalność otrzymają też wsparcie pomostowe
do tysiąca złotych miesięcznie przez okres
sześciu miesięcy (12 miesięcy w uzasadnionych przypadkach), a także doradztwo
specjalistyczne w okresie 12 miesięcy od
momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Warto wspomnieć, że w 2014
roku kolejne 55 osób z trzech powiatów
będzie mogło liczyć także na jednorazową
dotację na rozpoczęcie działalności gospoDotacja dla najlepszych biznesplanów darczej. Projekt jest współfinansowany ze
Jak wyjaśnia Mirosław Paszotta komisja środków Unii Europejskiej ze środków
kwalifikacyjna po zakończeniu naboru Europejskiego Funduszu Społecznego.
będzie miała dwa tygodnie na ocenę zgłoszonych formularzy i przyznanie punktów.
Do kolejnego etapu zakwalifikowanych
zostanie 90 osób, które następnie będą
się spotykać z doradcą zawodowym, psychologiem i doradcą biznesowym. Grono
ekspertów oceni predyspozycje chętnych
do prowadzenia działalności, jak i same
pomysły na biznes. Do kolejnego etapu
zakwalifikowanych zostanie 72 beneficjentów, którzy przejdą szkolenie dotyczące zakładania działalności gospodarczej Zdrowych, spokojnych i rodzinnych
i sporządzania biznesplanu. Ten etap za- Świąt Wielkanocnych życzy
kończy się stworzeniem profesjonalnego Zarząd i Pracownicy Biura
biznesplanu.
LGD „Warmiński Zakątek”
- Autorzy najlepszych 55 biznesplanów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia „Nasz Derc” i
wsparciu finansowemu z LGD „Warmiński Zakątek” niewielki,
ale malowniczy Derc w gminie Jeziorany ma wreszcie antologię
swojej wsi.
czytaj str: 7

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oni czekają na Wasze wsparcie!
Wypełniając roczne zeznanie PIT, możemy wybrać szlachetny cel, który zasilimy kwotą równą 1% należnego fiskusowi
podatku. Zachęcamy do wspierania Organizacji Pożytku Publicznego z terenu działania LGD „Warmiński Zakątek”. To
właśnie one pomagają chorym, fundują stypendia młodzieży,
dbają o rozwój swoich miejscowości.
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Zakątkowe rozmowy

Rozmawiamy o pierwszym w historii „Elementarzu gwary warmińskiej”

Warnijoki nie kokoszy i tyż swojo godka majó
O tym, czy trudno nauczyć się
gwary warmińskiej i okolicznościach powstania podręcznika
do nauki gwary, rozmawiamy
z Edwardem Cyfusem, Warmiakiem, współautorem pierwszego
w historii elementarza gwary
warmińskiej.

Fot: Archiwum prywatne
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Fot: Archiwum redakcji

Lista OPP z LGD „WZ”:
1.Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, Dobre Miasto, numer KRS: 0000260433
2.Miejski Klub Sportowy „Błękitni” w Ornecie, numer KRS
0000017464
3.Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Orneta, numer KRS: 0000041111
4.Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Jacek Niedzwiecki
redakcja@warminskizakatek.com.pl
Bartoszycach, Bartoszyce, numer KRS: 0000051822
5.Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Palia- Dlaczego ukazanie się „Elementarza
tywnej w Bartoszycach, Bartoszyce, numer KRS: 0000052186
6.Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście, Dobre gwary warmińskiej” to duże wydarzenie
dla całej Warmii?
Miasto, numer KRS: 0000106099
7.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic, Słupy, numer - Powodów jest kilka, ale najważniejszy to
ten, że nigdy wcześniej nikt nie wydał podKRS: 0000053021
8.Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, Olsztyn, numer KRS: ręcznika do nauki gwary warmińskiej. Zresz- Elementarz z jednej strony ma ułatwiać ludziom nauczenie się gwary, a z drugiej pokatą sama gwara warmińska funkcjonowała zywać co to jest Warmia i warmińskość
0000119787
9.Stowarzyszenie „Glotovia” Głotowo, numer KRS: 0000167390 raczej w języku mówionym niż pisanym.
10.Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnospraw- Regionalni pisarze (np. Seweryn Pieniężny)
publikowali utwory stylizowane na gwarę,
nych, Orneta, numer KRS: 0000174307
11.Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi „Łańcuch Wzajem- ale publikacje te były tak stylizowane, by
były zrozumiałe dla przeciętnego mieszkańności”, Krekole, numer KRS: 0000205924
12.Stowarzyszenie „Ługwałd”, Ługwałd, numer KRS: ca regionu. Wydanie elementarza jest więc
pionierskim działaniem.
0000207261
13.Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich - Skąd wziął się pomysł na napisanie elementarza?
Rodzin – Żardeniki, Żardeniki, numer KRS: 0000211133
14.Fundacja „Prymus” Bukwałd, wojnumer KRS: 0000219132 - Chodziło mi to po głowie co najmniej od
pięciu lat. Żeby jednak zrozumieć potrzebę
15.Fundacja Albatros, Bukwałd, numer KRS: 0000263522
16.Miejski Klub Sportowy Jeziorany, Jeziorany, numer KRS: i motywy wydania podręcznika trzeba się
cofnąć w czasie o wiele więcej. Przed moim
0000294218
17.Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-Sprawnych, Jeziora- wyjazdem do Niemiec w 1981 roku gwara i moje warmińskie pochodzenie było rany, numer KRS: 0000297966
18.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem czej przekleństwem. W poprzedniej epoce
Umysłowym Koło w Dobrym Mieście, Dobre Miasto, numer Warmiacy delikatnie rzecz ujmując nie byli Pierwsza część ma 62 strony, jest bogata ilustrowana wspaniałymi rysunkami Anny
ulubieńcami władz, ale i społeczeństwa. Rok, które ułatwiają zapamiętywanie
KRS: 0000334982
19.Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaźń”, Bartoszyce, numer Gdy wróciłem wydało się, że znam gwarę.
W latach 90-tych poprzedniego stulecia pa- wspólnie, że podręcznik z jednej strony czytać dosłownie tak, jak jest napisany. ZaKRS: 0000342860
20.Edukacyjna Fundacja im. Prof. Romana Czerneckiego EFC, dła propozycja pisania gawęd do „Gazety ma ułatwiać ludziom nauczenie się gwary, lecam głośne czytanie tak, żebyśmy słyszeli
Olsztyńskiej”. Nie byłem do tego przekona- a z drugiej pokazywać co to jest Warmia swoją wymowę. Pomocna w nauce wymoBukwałd, numer KRS: 0000334007
21.Wiejski Klub Sportowy Dąbrówka Wielka, gmina Dywity, ny. Zresztą po ukazaniu się pierwszych kilku i warmińskość. Dlatego w pierwszym ze- wy będzie płyta CD. Warto też pamiętać
dostałem listy od Warmiaków, ale i innych szycie na warsztat wzięliśmy rodzinę, dom o tym, że gwara warmińska różniła się od
numer KRS 0000344018
22.Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pro- ludzi z pytaniami „po cholerę, ja to piszę” i zagrodę, czyli podstawowe wyznaczni- mazurskiej zdecydowanie większą miękkoi „dlaczego chcę ośmieszać Warmiaków”. ki warmińskiej wsi, na której funkcjono- ścią wymowy np. miękko to mniantko, biemyk”, Lidzbark Warmiński, numer KRS 0000149250
23.Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia”, Lidzbark Warmiń- Niektórzy zarzucali mi, że nie piszę prawdy, wała gwara. Słowa i zdania zamieszczone da – bzieda, wiosna – ziosna, pies – psies,
bo po warmińsku inaczej się mówiło, ale tak w elementarzu dotyczą codzienności np. ópa a piwo to psiwo.
ski, numer KRS: 0000315662
24.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jesteś- naprawdę gwara nie jest jednorodna. Inaczej i óma to dziadek i babcia, szurek to chłopiec, - Czy nauka gwary powinna znaleźć się
mówiło się na południowej Warmii, a ina- łobora to podwórze, a kokosz to kura.
My”, Bartoszyce, numer KRS: 0000071714
w warmińskich szkołach?
25.Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzależnień czej gwara brzmiała na pograniczach War- - Powiedziałeś w pierwszym zeszycie, czyli - A dlaczego nie? Pewne elementy można
mii. Jednak z czasem opinie się zmieniły, ga- elementarz będzie miał kolejne części?
„Źródło”, Bartoszyce, numer KRS: 0000044773
byłoby wprowadzić, co na pewno pogłębiłowędy zaczęły się podobać, a piątkowa gazeta - Zamysł jest taki, żeby wydać od trzech by wiedzę o regionie. Jest jedno zastrzeżenie.
uzyskiwała najlepszą sprzedaż.
do czterech zeszytów, które stworzą całość. Najpierw warsztaty dydaktyczne musieliby
- Warmia zaczęła stawać się modna, a za- Kolejne odsłony podręcznika będą dotyczyć przejść nauczyciele, bibliotekarze, czy kieinteresowanie jej historią i kulturą wzro- tradycji, zwyczajów i obrzędów, a także ob- rownicy świetlic. Opracowaliśmy konspekt
sło?
chodzenia świąt na Warmii, czy pór roku. takich warsztatów i zeszyty ćwiczeń, ale co
- Zgadza się. Na forach internetowych po- Pierwsza część ma 62 strony, jest bogata będzie dalej, pokaże życie.
Wydawca:
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
jawiły się pierwsze, początkowo nieudolne, ilustrowana wspaniałymi rysunkami Anny - Słyszałeś już jakieś pierwsze komentarze
ISSN 2081-5581
próby pisania gwarą. Ludzie na spotkaniach Rok, które ułatwiają zapamiętywanie. Do na temat elementarza?
zaczęli wypytywać o gwarę, o Warmię i war- elementarza dołączony jest także krążek CD, - Odbieram mnóstwo telefonów i maili
Redaktor naczelny: Jacek Niedzwiecki
Grafika, rysunki i skład: Krzysztof Matys
mińskość. Tych pytań było coraz więcej. na którym zamieszczono wszystkie teksty z gratulacjami, ale i pytaniami o to, jak
Wreszcie gdzieś w głowie zaświtała myśl z elementarza w formie audio. Nie bez zna- i gdzie można zdobyć książkę. Ostatnio
o elementarzu.
czenia dla lepszego zapamiętania są ćwicze- dzwoniła jakaś kobieta z Grudziądza, oceny
Adres redakcji:
- Koncepcja wykluwała się prawie pięć lat. nia, krzyżówki i zadania opracowane przez i przemyślenia na temat podręcznika przyLGD „Warmiński Zakątek”
Jaki był zamysł przyświecający powstaniu Izabelę Lewandowską. W każdym podręcz- chodzą także z Niemiec. O wydaniu książki
ul.Warszawska 7
elementarza?
11-040 Dobre Miasto
niku będzie też słowniczek wyrazów za- chętnie piszą też regionalne i ogólnopolskie
e-mail: redakcja@warminskizakatek.com.pl
- Na pewno nie chcieliśmy robić kolejne- mieszczonych w kolejnych odsłonach. Za- media. Cieszy tak duże zainteresowanie.
go gadżetu warmińskiego, czy podręczni- leżało nam na tym, żeby elementarz tchnął Może znowu udało się wprowadzić wartoAdres do korespondencji:
ka w stylu „Ala ma kota”. Książki w takim autentyzmem w każdym detalu.
ściową pozycję na rynek? Dzięki tak fajnym
ul. Leśna 10/5, 10-173 Olsztyn
kształcie nie byłoby bez wielkiego wsparcia - Czy trudno nauczyć się gwary warmiń- reakcjom człowiek czuje się potrzebny, a to
i pomocy Izabeli Lewandowskiej, histo- skiej?
nakład 1000 egz.
jeden z ważniejszych sensów życia.
Druk: Agencja Fotograficzno-Wydawnicza MAZURY
ryka, regionalisty i dydaktyka Uniwersy- - Według mnie nie jest to bardzo trudPismo w wersji elektronicznej dostępne na stronie
tetu Warmińsko-Mazurskiego, która jest ny język. Poza kilkoma ważnymi regułami
www.warminskizakatek.com.pl
współautorką elementarza. Wymyśliliśmy i uwagami trzeba po prostu większość tekstu
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Fot: Archiwum UM Orneta

Jedno z najbardziej zasłużonych
i znaczących warmińskich miast
rozpoczyna świętowanie swojego jubileuszu. Orneta ma już
700 lat! W mieście do końca
tego roku zaplanowano szereg
ciekawych wydarzeń. Pierwsze
z nich: uroczysta sesja Rady
Miejskiej i wernisaż wystawy „Historia Ornety” zaplanowano na Uroki i malownicze zakątki oraz zabytki Ornety doceniają ostatnio filmowcy
26 marca.
Miejskiej, a także otwarcie wernisażu wystawy (uroczystości nadania imienia Miejskiemu
„Historia Ornety”. Na wystawie znajdą się uni- Domowi Kultury w Ornecie - im. Franciszka
Jacek Niedzwiecki
kalne materiały z życia społecznego w mieście Chruściela, lokalnego animatora kultury), 17
redakcja@warminskizakatek.com.pl
udostępnione przez Państwowe Archiwum maja (Smaki Warmii – konkurs kulinarny orJej uroki i malownicze zakątki oraz zabytki do- w Olsztynie. W tym czasie zaprezentowane ganizowany przez LGD „Warmiński Zakątek”
ceniają ostatnio filmowcy. Na terenie gminy zostaną: wilkierz-księga praw Ornety z 1772 i w tym roku wyjątkowo połączony z najwiękkręcone były filmy i seriale tak uznanych twór- roku, która była pierwszym zbiorem praw na szym Zakątkowym wydarzeniem – FORUM
ców, jak Jan Jakub Kolski („Wenecja”), Krzysz- Warmii, dokumentacja kolejowa z początku 20 AKTYWNOŚCI WIEJSKIEJ), 10 czerwca
tof Krauze („Papusza”), Wojciech Smarzowski w. dotycząca dworca i linii kolejowych, kronika (uroczysta sesja Rady Miejskiej - nadanie ty(„Róża”), czy Wojciech Adamczyk (serial „Siła przebiegu zarazy, inwentarz zamkowy, Księga tułów Honorowego Obywatela Gminy), 11
wyższa”). W czasie kręcenia zdjęć mieszkańcy Bractwa Kurkowego, mapy miasta z różnych czerwca (Dni Dziedzictwa Kopernikowskiego
mogą sobie dorobić jako statyści, zadowoleni są okresów Ornety. Z kolei na sesji zaplanowa- „M. Kopernik - samorząd Miejski na Warno referat na temat Ornety, który wygłosi prof. mii”), 12 czerwca (finał wojewódzkiego piłteż hotelarze, restauratorzy i handlowcy.
karskiego Pucharu Polski), 14-16 czerwca (Dni
- Filmowcy rzeczywiście zauroczyli się Ornetą – Stanisław Achremczyk.
przyznaje Ireneusz Popiel, burmistrz Ornety. – - Orneta miała w przeszłości niebagatelne zna- Ornety 2013 m.in. z koncertami Kasi KowalNazwali ją nawet „małym Hollywood”. Wyko- czenie dla samorządności i prawa Warmii – skiej, Starego Dobrego Małżeństwa, czy zesporzystujemy naszą filmowość w promocji, choć mówi prof. Stanisław Achremczyk. – Właśnie łów disco polo), 23 czerwca (motocross V runwidząc ostatnie zmiany i inwestycje w mieście w Wilkierzu mamy pięknie określenie, czym da warmińsko-mazurskich mistrzostw okręgu)
filmowcy proszą o to, żeby już nic nie zmieniać, jest samorząd. Myślę, że jest ono aktualne także oraz 31 sierpnia-1 września (Zlot Grup Rekonbo miasto straci swój urok i klimat. Myślę że dzisiaj. W Ornecie odbywały się też sejmiki, strukcji Historycznych).
zjazdy miast. Słynna Ordynacja Grabowskiego - Na przełomie sierpnia i września na stadionie
można to jednak pogodzić.
z 1766, w której było spisane, jak rządzić War- miejskim odbędą się także dożynki powiatowogminne z atrakcyjnym programem – dodaje
mią też ma związek z Ornetą.
Ośrodek samorządności i prawa
Ireneusz Popiel.
Warmińska Orneta obchodzi w tym roku swoCzego w takim razie życzyć Ornecie z okazji
je urodziny. Miastu stuknęło 700 lat! Początek Mnóstwo imprez i wydarzeń
miasta i potwierdzenie praw miejskich jest da- Jak mówi burmistrz Ireneusz Popiel z okazji 700-lecia?
towane na 26 marca 1313 roku. Z tej okazji 700-lecia nadania miejskich praw w najbliż- - Na pewno rozwoju i miejsc pracy, bo to jest
dokładnie 700 lat później na dzień 26 marca szych miesiącach odbędzie się wiele cieka- najważniejsze – odpowiada burmistrz.
2013 roku zaplanowano uroczystą sesję Rady wych imprez kulturalno-sportowych. Kolejne Czego niniejszym życzymy miastu i jego mieszspotkania w Ornecie odbędą się 19 kwietnia kańcom.

Fot: Archiwum redakcji

Jubilatce życzymy rozwoju i miejsc pracy

Sztuka Kobiet
w Dywitach po raz czwarty

Piąta edycja konkursu „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła V edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów
wiejskich pod nazwą „Polska wieś
– dziedzictwo i przyszłość”. Termin
nadsyłania prac upływa 31 lipca
2013 roku, a patronat nad konkursem objął Polski Komitet ds.
Unesco.
W poprzednich edycjach na prace uczestników składały się monografie wsi, osobiste
wspomnienia, cenne opisy tradycji i życia
mieszkańców wsi, sagi rodzinne, opowiadania, powieści, wiersze oraz scenariusze teatralne. Celem Konkursu jest promocja polskiego
rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz
wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane

Fot: Ewa Maculewicz

Czekają na sagi, wiersze i powieści

Na ciekawe prace na temat malowniczej
polskiej wsi kapituła konkursowa czeka do
31 lipca. Zwycięzcy kategorii otrzymają po
5 tys. zł

w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl), będącym
partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca
w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.
Przedsięwzięciu patronują: www.kulturaludowa.pl ; www.witrynawiejska.pl. Minione cztery edycje Konkursu cieszyły się ogólnopolskim
zainteresowaniem. Poziom, problematyka oraz
liczba zgłaszanych prac mile zaskakują Fundację oraz Kapitułę Konkursową, w skład któ-

LUBOMINO

ORNETA

LIDZBARK
WARMIŃSKI

rej wchodzą wybitni naukowcy zaangażowani
w rozwój obszarów wiejskich: prof. dr hab.
Izabella Bukraba-Rylska, prof. dr hab. Józef Styk, prof. dr hab. Roch Sulima, prof. dr
hab. Jerzy Wilkin, dr Andrzej Hałasiewicz, dr
Dorota Klepacka-Kołodziejska oraz dr Barbara Perepeczko. W gronie autorów opracowań
znajdują się przedstawiciele świata nauki, studenci, dziennikarze, regionaliści i pasjonaci,
którzy z zamiłowaniem dokumentują historie i
zwyczaje polskiej wsi. Z sylwetkami laureatów
i tematyką nagrodzonych dotychczas prac
można zapoznać się na stronie internetowej
www.fdpa.org.pl oraz portalu www.facebook.
com/Fundacja.FDPA.
Szczegóły dotyczące konkursu wraz z dokumentacją znajdują się na stronie internetowej
www.fdpa.org.pl. Dodatkowych informacji
na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: s.konopacka@fdpa.org.pl, tel.
22 864 03 90; 531 829 506, fax 22 864 03
61. Red.

DOBRE
MIASTO

Praca „Sahar – Świt” Urszuli Czernikiewicz zwyciężyła
w ubiegłorocznej edycji przeglądu

Rusza czwarta edycja Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Kobiet
„Kobiece_ Impresje”. Organizatorami przeglądu są: Gminny
Ośrodek Kultury w Dywitach i VI Oddział Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”.
Celem konkursu jest integracja środowisk plastycznych kobiet,
wymiana doświadczeń i form pracy twórczej oraz wychwycenie
nowych zjawisk i osobowości artystycznych.
- W ubiegłym roku w artystyczne szranki stanęło ponad 40 artystek, które namalowały 75 wspaniałych obrazów - informuje
Aneta Fabisiak-Hill, dyrektor GOK w Dywitach.
Najwyżej oceniono pracę Urszuli Czernikiewicz za obraz „Sahar –
Świt”. Po przejściu na emeryturę Urszula Czernikiewicz postanowiła rozwijać swoje artystyczne pasje, co zaowocowało nagrodą.
W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie plastyczki-amatorki
z terenu Powiatu Olsztyńskiego, które do dnia 12 kwietnia 2013
roku dostarczą do GOK w Dywitach maksymalnie dwie prace (malarstwo, grafika, rysunek, kolaż). Nadesłane prace będzie
oceniać profesjonalne jury złożone z artystów-plastyków. Szczegóły Przeglądu, Regulamin oraz Karta Uczestnictwa dostępne
są na stronie www.gokdywity.eu lub pod numerem telefonu 89
5120123. JaN

Szkolenie Krav Maga

Centrum Kultury w Dobrym Mieście serdecznie zaprasza na
BEZPŁATNY cykl szkoleń (Krav Maga - samoobrona na
bazie Israeli Combat System) poświęconych ochronie osobistej. Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 15
lat. Zapraszamy osoby chętne: zapisy w Centrum Kultury w
Dobrym Mieście nr tel. 89-616-15-91. Zajęcia poprowadzi
mgr. inż. Krzysztof Lewicki
Spotkanie organizacyjne 13 kwietnia 2013 r. godz. 16:00
galeria II piętro, Miejsko - Gminna Bibioteka Publiczna
w Dobrym Mieście.
Centrum Kultury w Dobrym Mieście
Brzostek Milena

Dobre Miasto z certyfikatem Lidera

Wyróżnienie odebrane zostało przez zastępcę burmistrza Beatę Harań podczas targów Interbud w Łodzi

Ogólnopolski dwutygodnik budowlany „Profile” wyróżnił
Urząd Miejski w Dobrym Mieście Certyfikatem Lidera Aktywności Inwestycyjnej. Certyfikat ten przyznany został za
przedsiębiorczość i podejmowanie szeroko zakrojonych działań na rzecz rozwoju miasta.
W dniu 1 marca 2013 roku wyróżnienie odebrane zostało
przez zastępcę burmistrza Beatę Harań podczas targów Interbud w Łodzi.
UM Dobre Miasto

GÓROWO
IŁAWECKIE
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BISZTYNEK
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Fot: Archiwum gminy

Orneta obchodzi w tym roku 700-lecie!

str
Fot: Archiwum sołectwa

Dzień Seniora w Henrykowie

Uroczystość w Henrykowie była znakomitą okazją do zabawy i tańców
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Dobre Miasto chce się przyłączyć do sieci Cittaslow

Duży potencjał małych miast
Życie nieśpieszne, zgodne z
rytmem natury i twórczym poszanowaniem tradycji – to cechy, którymi charakteryzują się
miasta z Międzynarodowej Sieci
Miast Dobrego Życia „Cittaslow”.
Czy Dobre Miasto znajdzie się
w tym gronie? Wola przystąpienia już jest, teraz trzeba spełnić wymogi postawione chętnym
miastom.

Fot: Archiwum UM Olsztyn
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Na wernisażu gościli uczniowie gimnazjum z Górowa Iławeckiego, którzy czynnie brali udział w dyskusji poświęconej sztuce młodych ludzi

W minioną środę 6 marca w Miejskim Domu Kultury
w Górowie Iławeckim odbył się wernisaż malarstwa i rysunku Weroniki Ulejczyk i Karoliny Ciach. Dziewczęta
pochodzą z Sarnowa, są uczennicami gimnazjum z Zespołu Szkół w Kraszewie. Zaprezentowały prace o tematyce
pejzażowej, portretowe, martwa natura oraz rysunek. Na
wernisażu gościli uczniowie gimnazjum z Górowa Iławeckiego, którzy czynnie brali udział w dyskusji poświęconej
sztuce młodych ludzi. Dziewczęta uczęszczają na zajęcia
plastyczne, które prowadzi Józef Mika, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku.
Katarzyna Banasiak

Szkoła we Franknowie w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Pierwszaki pasowane na czytelników
O tym, jak ważnym i rozwijającym wyobraźnię zajęciem jest
czytanie książek przekonali się
uczniowie ze Szkoły Podstawowej we Franknowie w gminie
Jeziorany. Szkoła po raz kolejny
wzięła udział w ogólnopolskiej
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Dnia 5 marca 2013 roku w samo południe
w Szkole Podstawowej we Franknowie odbyło się pasowanie na czytelnika połączone
z podsumowaniem akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”.
Na samym początku klasa pierwsza wystąpiła w przedstawieniu pt. „Czerwony Kapturek”, a zaproszeni goście przenieśli się do
świata baśni. Następnie uczennice klasy piątej recytowały wiersze o książkach. Potem
pierwszaki obiecywały, iż będą szanować

Fot: Archiwum SP Franknowo

Fot. Archiwum GOKiS

Dnia 9 lutego w Henrykowie odbyły się obchody Dnia
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie przedstawicieli miast zrzeszonych
Seniora. O godzinie 16 odbyła się uroczysta msza święta
w Cittaslow i pretendujących do tego stowarzyszenia
w kościele św Katarzyny w Henrykowie. Mszę prowadzoną przez proboszcza parafii księdza Kazimierza Kordecz- Jacek Niedzwiecki
ko w intencji wszystkich seniorów z Henrykowa i Nowe- redakcja@warminskizakatek.com.pl
go Dworu, upiększał Mariusz Dyba. Po uroczystej mszy
świętej dalsze obchody odbywały się w Świetlicy Wiejskiej Radni i władze Dobrego Miasta przekonaw Henrykowie. Zebranych gości powitali serdecznie opie- li się do idei „Cittaslow”, której symbolem
kun świetlicy wiejskiej w Henrykowie Renata Perczyńska, jest ślimak oznaczający powolne i dobre żyoraz sołtys wsi Henrykowo Emil Rońda, którzy przedsta- cie. Międzynarodowa sieć to propozycja dla
wili program uroczystości i zachęcili wszystkich do wspól- małych miast o dobrej jakości życia miesznej zabawy. A zabawa rozpoczęła się programem arty- kańców.
stycznym przygotowanym przez dzieci ze świetlicy. Dzieci - Dobre Miasto chce należeć do stowarzyszezaprezentowały piękne i wzruszające wiersze i piosenki, nia, które pozwala cieszyć się mieszkańcom
oraz kabaret, również złożyły seniorom życzenia. Porusza- i gościom z uroków i zalet życia w niewieljący występ został nagrodzony burzą oklasków. Po części kim mieście – mówi Anna Pogorzelska
artystycznej nadszedł czas na wniesienie tortu z okazji dnia z Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. jest już zrealizowana przez miasto, natomiast sąsiedztwie. Stanowi to podstawę do podseniora, jak i również nie zabrakło życzeń od zastępcy bur- - Wyrazem naszego dążenia do sieci jest wobec innych niezbędne będzie wykazanie jęcia działań, celem odkrycia/odbudowy
mistrza Ornety Andrzeja Gierlofa oraz od sołtys z Nowego uchwała kierunkowa przyjęta przez Radę chęci i zobowiązanie się do doskonalenia. i podkreślenia własnej tożsamości. WydaDworu Katarzyny Szefler i od sołtysa Emila Rońdy. Sołtys Miejską.
Przykładowe obszary do poprawienia to je się, że Dobre Miasto spełnia wymagania
wsi Henrykowo wręczył Pelagii Olechnowicz najstarszej
m.in. polityka środowiskowa i infrastruk- w wielu punktach i dysponuje ciekawym
seniorce z Nowego Dworu bukiet kwiatów
turalna, a także technologie i wyposażenie potencjałem rozwojowym. Obecnie do siePraca do wykonania
„Przyjaźń jest najdelikatniejszym kwiatem, który rozwija Podczas 37. sesji Rady Miejskiej w Do- w zakresie jakości miejskiej oraz waloryzacja ci należy 135 miast z 20 krajów na całym
się z wzajemnych kontaktów międzyludzkich. Jeżeli nie brym Mieście, która odbyła się w dniu 21 produktów lokalnych.
świecie (m.in. z Włoch, Niemiec, Norwegii,
dbamy o niego cierpliwie i niestrudzenie, więdnie i usycha,
lutego 2013 roku, radni podjęli bezwzględ- - Ważne są także gościnność czy poinformo- Hiszpanii, Australii). W Polsce członkami
zanim otworzy wszystkie swoje pączki”. Zaproszony didżej
wanie lokalnej społeczności o idei Cittaslow Stowarzyszenia są miasta z województwa
wodzirej z Ornety zapewnił seniorom wspaniałą wielogo- ną większością głosów uchwałę w sprawie – dodaje Anna Pogorzelska.
warmińsko-mazurskiego: Reszel, Biskudzinną zabawę, tańce i rozmowy przy kawie i herbacie oraz przystąpienia miasta Dobre Miasto do miępiec, Bisztynek, Lidzbark Warmiński, Nowe
ciasteczkach upieczonych przez panie ze stowarzyszenia dzynarodowego stowarzyszenia „Cittaslow
W
sieci
jest
już
135
miast
Miasto Lubawskie, Olsztynek, Lubawa, Ryn
–
Międzynarodowej
Sieci
Miast
Dobrego
,,Henrykowianie Razem”. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Stanisława Jasiny oraz Tadeusza Per- Życia”. Zanim jednak obecni członkowie W filozofii Cittaslow jakość życia stanowi i z województwa wielkopolskiego: Muroczyńskiego, oraz mieszkańcom za pomoc przy organizacji. stowarzyszenia przyjmą w swój poczet Do- główne źródło sukcesu. Potencjał małych wana Goślina. Jak dotąd główne korzyści
bre Miasto przed samorządem gminnym miast tworzy m.in. ich atrakcyjne położenie to przede wszystkim dodatkowa promocja,
Obchody Dnia Seniora prowadził Mateusz Pstrągowski.
stoi kilka zadań do wypełnienia. Przed zdo- geograficzne, dziedzictwo kulturowe, natu- a także możliwość wymiany doświadczeń,
Renata Perczyńska
byciem certyfikatu niezbędna jest akceptacja ralne krajobrazy, cisza, lokalne i autentycz- lepszy dostęp do zastosowanych rozwiązań,
wytycznych organizacji Slow Food, a także ne rzemiosło, rękodzieło, produkty, oferta w tym korzystanie z pracy Komitetu Nadziałań na rzecz poprawy atmosfery kulinarna, tradycja, zwyczaje, ale także do- ukowego, który funkcjonuje przy StowaWystawa gimnazjalistek w Górowie podjęcie
życia lokalnej społeczności i ochrony środo- stęp do wysokiej jakości usług i miejsc pracy rzyszeniu.
wiska. Może się okazać, że część wymogów w miejscu zamieszkania lub w jego bliskim

Przed pasowaniem pierwszaki wystąpiły z przedstawieniem „Czerwony Kapturek”

książki. I nareszcie odbyło się długo oczekiwane pasowanie. Uczniowie złożyli jeszcze
przysięgę, że będą dobrymi czytelnikami,
a pani bibliotekarka pasowała ich wielką
księgą. Z książką związana jest również akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, do której
Szkoła Podstawowa we Franknowie włączyła
się również w tym roku. Przez luty i pierwsze dni marca nauczyciele czytali uczniom

lekturę pt. „Jaśki”, którą napisał Jean – Philippe Arrou – Vignod. Podczas uroczystości
wskazano, jak wielką rolę w życiu młodego
człowieka odgrywa czytanie. Pamiętajmy,
że książki rozwijają wyobraźnię, wzbogacają słownictwo i poszerzają naszą wiedzę
o świecie, a akcja głośnego czytania pozwoliła jedynie przypomnieć o tym. Kółko
dziennikarskie
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Wystarczyła odrobina pracy, wytrwałości i chęci, żeby wykonać
oryginalne rękodzieło na święta.
Z możliwości czynnego udziału
w warsztatach, które odbyły się
w sobotę 23 marca w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych
w Gadach, skorzystało ponad 70
osób. Najmłodsza uczestniczka
wydarzenia miała nieco ponad
rok, a najstarszy ponad 60 lat.

Fot: Archiwum redakcji

Wyczarowali świąteczne cuda

Rogóżanie byli „wisienką na torcie” w programie „Dzięki
Bogu już weekend”

Fot: Archiwum UG Lidzbark Warmiński

Rogóżanie w TVP2

Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach

Uczestnicy warsztatów znakomicie się bawili i odpoczywali przy ozdabianiu jajek wielkanocnych ze styropianu w technice decoupage

Jacek Niedzwiecki

redakcja@warminskizakatek.com.pl

Pamiątkowe zdjęcie z Alą Janosz i kabaretem „Neo-Nówka”
Z plastycznej gliny powstały baranki wielkanocne. Po wypaleniu w piecu będą idealnie
prezentowały się na świątecznym stole

cu będą idealnie prezentowały się na świątecznym stole.
Kolejna grupa chętnych wzięła się za malowania filiżanek, na których pojawiały się świąteczno-wiosenne wzory i motywy. Małe arcydzieła
były malowane specjalną farbą do szkła.
- Po wyschnięciu trzeba filiżanki wypalać
Gliniane baranki
w piekarniku przez 45 minut w 150 stopniach
Uczestnicy warsztatów zorganizowanych przez – instruowała Aneta Fabisiak-Hill, prowadząca
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach mieli warsztaty. - I już możemy z nich korzystać.
duży wybór technik, dzięki którym mogli wykonać prawdziwe świąteczne cuda. Agnieszka Śpiewanie daje radość
Sakowska-Hrywniak uczyła, jak z ogólnie do- Furorę i duże zainteresowanie wzbudzało ozdastępnych przedmiotów można wyczarować tra- bianie styropianowych, wielkanocnych jaj
dycyjną palmę wielkanocną.
w technice decoupage oraz wykonywanie kar- Do dyspozycji mamy susz roślinny, trawy, tek świątecznych w technice quillingu (to twobukszpan, bazie oraz bibułę – mówi Agnieszka rzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwinięSakowska-Hrywniak. - Po 30 minutach pracy tych w kształt sprężyny spiralnej i odpowiednio
piękna palma jest już gotowa.
uformowanych przez zagniecenie zewnętrzWarsztaty ceramiczne przyciągnęły głównie nych warstw papieru).
najmłodszych. Z plastycznej gliny wykonywali - Ta technika wymaga cierpliwości, czyli jest
oni baranki wielkanocne. Po wypaleniu w pie- podobnie jak w życiu – rzuciła filozoficznie

jedna z uczestniczek warsztatów.
Wszystko odbywało się w miłej i serdecznej
atmosferze przy śpiewie Zespołu Wokalnego
„Cantemus” z Tuławek.
- Zespół działa od trzech lat, śpiewa w nim
około 20 osób – mówi Krzysztof Włodarski,
szef zespołu. - W repertuarze mamy piosenki
ludowe, warmińskie, kościelne, ale także utwory międzywojenne np. walce.
Bycie w zespole to dla jego uczestników oderwanie się od codzienności, czas na rozmowy
i spotkanie fajnych ludzi.
- Śpiewanie daje nam radość i zmienia pozytywnie nasze życie – twierdzą zgodnie Krystyna
i Piotr Żuk, jedno z dwóch małżeństw w zespole „Cantemus”. - Zachęcamy do dołączenia do
nas, bo na śpiewanie nigdy nie jest za późno.
Z możliwości wzięcia udziału w warsztatach
skorzystało ponad 70 osób. Najmłodsza uczestniczka wydarzenia miała nieco ponad rok,
a najstarszy ponad 60 lat.

Dobre Miasto ma Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP
Dobra wiadomość dla dobromiejskiej młodzieży poszukującej pracy
lub chcącej poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. W poniedziałek 11 marca Warmińsko-Mazurska
Komenda Ochotniczych Hufców
Pracy wraz z władzami samorządowymi Dobrego Miasta otworzyła
oficjalnie Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP.
Ośrodek w Dobrym Mieście mieści się
w budynku tzw. Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Grudziądzkiej 9b. Jest już trzecią
tego typu placówką na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego. Tym samym młodzi ludzie zyskają możliwość wzięcia udziału
w atrakcyjnych szkoleniach i kursach zawodowych oferowanych przez OSZ, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia szans na
znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia.
Na uroczystości oficjalnego otwarcia placówki
obecni byli m.in. Urszula Pasławska, podse-

Utworzenie Ośrodka Szkolenia Zawodowego to zasługa władz Dobrego Miasta i
W-M Komendy OHP w Olsztynie

Fot: Archiwum UM Dobre Miasto

Większa szansa na znalezienie pracy

kretarz stanu w Ministerstwie Skarbu, Izabela
Smolińska-Letza, wicestarosta olsztyński, Stanisław Trzaskowski, burmistrz Dobrego Miasta, Jarosław Dzioba, komendant wojewódzki
OHP w Olsztynie. Zgodnie z założeniami
projektu „OHP jako realizator usług rynku
pracy” zakres działalności Młodzieżowych
Centrów Kariery, Punktów Pośrednictwa Pracy oraz Ośrodków Szkolenia Zawodowego
OHP, obejmuje ułatwienie młodzieży w wieku 18-25 lat , nie uczącej się, bezrobotnej, zagrożonej wykluczeniem społecznym dostępu

do usług z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, kursów i szkoleń oraz
wsparcie nauki aktywnego planowania kariery
zawodowej. Wszystkie kursy są organizowane
po zbadaniu lokalnego rynku i na podstawie
analiz potrzeb szkoleniowych, dzięki którym
Ośrodek będzie mieć klarowny obraz specjalności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Obecnie
trwa nabór na kurs stolarza oraz kurs spawacza – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – 141 i MAG - 135
w którym weźmie udział łącznie 20 młodych
osób. Kursy są bezpłatne, refundowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Warto wspomnieć, że 28 stycznia także władze powiatu olsztyńskiego podpisały stosowne porozumienie z Warmińsko-Mazurską
Komendą OHP. Na jego mocy pod koniec
kwietnia w budynku olsztyńskiego starostwa
ruszy kolejny OSZ OHP. Z jego usług będą
mogli korzystać młodzi ludzie z powiatu, ale
także z Olsztyna. Red.

Dzień 15 marca przyniósł dla Kapeli Rogóżanie wiele pozytywnych emocji. Kapela miała swój debiut w telewizyjnym show
w TVP2 „Dzięki Bogu już weekend”. Gospodarzami programu
był przez wszystkich lubiany Kabaret Neo-Nówka, który zaprezentował skecze m.in: Teleexpress, Baba Jaga i „Sukces na szansę”.
Swoje umiejętności wokalne zaprezentowali goście: Ala Janosz,
Piotr Cyrwus, Damian Ukeje, Gang Marcela oraz gminny Zespół Ludowy Rogóżanie, który - jak to powiedział Roman Żurek
z Kabaretu Neo-Nówka w „Pytaniu na śniadanie” – był wisienką
na torcie podczas piątkowego programu.
Gow

Warszawska do remontu
Fot: Archiwum UM Dobre Miasto

Przedświąteczna impreza „Gady Folk-Art Festiwal” przyciągnęła do znakomicie wyposażonego Ośrodka Rzemiosł Zapomnianych ponad
70 osób, wśród których znaleźli się miejscowi,
ale także mieszkańcy pobliskich Tuławek, Frączek, Dywit, czy Olsztyna.
- Przyjechaliśmy z całą rodziną, bo zależy nam
na palmie wielkanocnej własnego wykonania
– mówi pani Justyna z Olsztyna. - Słyszeliśmy
wiele dobrego o warsztatach w Gadach i nie zawiedliśmy się. Córka zrobiła wspaniałą palmę,
a ja znakomicie się bawiłam i odpoczywałam
przy ozdabianiu jajka wielkanocnego ze styropianu.

Remont Warszawskiej i części Zwycięstwa będzie kosztował 850 tys. zł

W dniu 4 marca 2013 roku w Urzędzie Miejskim
w Dobrym Mieście podpisana została umowa na remont ul. Warszawskiej i części ul. Zwycięstwa w Dobrym Mieście. W ramach remontu wykonane zostaną m.in. nowe chodniki, zatoki postojowe oraz nowe
nawierzchnie jezdni.. Wprowadzone też zostanie
z myślą o poprawieniu bezpieczeństwa mieszkańców,
aktywne oznakowanie przejść dla pieszych. Koszt remontu 850.885 zł, a termin wykonania do 15 lipca br. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu
nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych sp. z o.o. z Lidzbarka Warmińskiego.
UM Dobre Miasto
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Przedstawiamy stowarzyszenie Druga Strona Ognia

Furtka dla nowych jest otwarta
Robią jeden z najlepszych festiwali muzycznych w regionie,
pomagają zaistnieć młodym, kapelom, a teraz zaangażowali się
w produkcję filmu fantastycznego o Warmii i uruchomienie klubu modeli latających RC – mowa
o młodych ludziach działających
w dobromiejskim stowarzyszeniu Druga Strona Ognia. Są żywym przykładem powiedzenia,
że „chcieć, to móc”.

Jacek Niedzwiecki

redakcja@warminskizakatek.com.pl

Młodzi ludzie coraz lepiej interpretują teksty, co w czasach
Internetu na pewno cieszy

Osiemnastu wrażliwych młodych ludzi z ośmiu gmin powiatu
olsztyńskiego wzięło udział w 11. edycji Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego, który odbył się w sobotę 23 marca w Dobrym
Mieście. Konkursowe występy poprzedziły warsztaty prowadzone przez profesjonalnych trenerów. W sobotę 23 marca 2013
r. w Restauracji Wiktoria w Dobrym Mieście odbył się po raz
jedenasty Powiatowy Konkurs Recytatorski – od ubiegłego roku
noszący imię Krystyny Spikert, zmarłej w 2012r. mistrzyni żywego słowa, która wielokrotnie wspierała młodych uczestników
dobromiejskich zmagań poprzez ich ocenę i udzielanie wskazówek. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Gimnazjum Publicznego w Dobrym Mieście dzięki
środkom pozyskanym ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
Starosta Olsztyński Mirosław Pampuch objął konkurs patronatem. Patroni medialni to TVP Olsztyn i Radio Olsztyn.
Poprzednie edycje odbywały się w Gimnazjum Publicznym im.
Jana Pawła II w Dobrym Mieście. Tym razem organizatorzy zaplanowali warsztat dla uczestników i opiekunów, który odbył
się w piątek 22 marca. Dlatego też skorzystano z gościnności
właścicieli Restauracji Wiktoria i możliwości noclegu. Wypoczęci
i znakomicie przygotowani do występów przez trenerki panie
Martę Andrzejczyk i Agnieszkę Reimus Knežević recytatorzy wystąpili przed znakomitą publicznością. Ich występom przyglądały
się m.in. Izabela Smolińska-Letza, wicestarosta olsztyński, Elzbieta Bilińska-Wołodźko, radna Powiatu Olsztyńskiego, Katarzyna
Włodarska, dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła
II w Dobrym Mieście. W przeglądzie wzięło udział 13 gimnazjalistów i 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Gietrzwałdu,
Biskupca, Barczewa, Jonkowa, Purdy, Olsztynka, Tuławek i Dobrego Miasta. Recytatorów oceniało jury w składzie: Marta Andrzejczyk, Michalina Wołodźko-Matzliah oraz Agnieszka Reimus
Knezević. Laureatami konkursu zostali:
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Edyta Falkiewicz z Zespołu Szkół Zawodowych
w Dobrym Mieście
II miejsce – Magdalena Weroniecka z Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynku, Lidia Krakowiak z Liceum Ogólnokształcącego
w Biskupcu.
W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Natalia Moskiewicz z Gimnazjum Publicznego
w Dobrym Mieście
Wyróżnienia - Sara Słomińska z Gimnazjum w Purdzie, Urszula
Jabłońska z Gimnazjum Gminnego w Gietrzwałdzie.
Tradycyjnie już jurorki krótko omówiły zaprezentowane wiersze
i fragmenty prozy. Panie zgodnie przyznały, że z roku na rok
uczestnicy prezentują wyższy poziom interpretacji tekstów, co
w czasach internetu i wirtualnej rzeczywistości pozwala optymistycznie myśleć o wrażliwości młodzieży na piękno literatury
i języka polskiego. EG

Wydarzenia

Żeby napisać o genezie stowarzyszenia Druga Strona Ognia trzeba się cofnąć jakieś siedem lub osiem lat wstecz. Grupa nastolatków
z Dobrego Miasta chciała zrobić coś ciekawego dla siebie, swoich kolegów i całej lokalnej
społeczności.
- Chodziło o to, żeby samemu zorganizować
w Dobrym Mieście jakieś fajne wydarzenie,
imprezę, czy inne działanie, które wniosłyby
twórcze ożywienie do miasta – wspomina
Kamil Wolski, prezes stowarzyszenia Druga
Strona Ognia.
Muzyka i rozmowy o świecie
Pomysł nastolatków i ich duża chęć działania uzyskały aprobatę lokalnych władz,
a młodzież zaczęła funkcjonować pod szyldem
Młodzieżowej Rady Miasta. Pierwszym dużym wydarzeniem zorganizowanym przez dobromiejskich zapaleńców były Dni Młodzieży
w 2008 roku. W czasie festiwalu zorganizowano imprezy sportowe (zawody pływackie,
skateboard, turnieje „dzikich drużyn” w piłce
nożnej i plażowej), debatę nt. „Młodzi w społeczeństwie” z udziałem lokalnych polityków
oraz przegląd zespołów muzycznych z regionu. Wydarzenie cieszyło się dużym powodzeniem, podobnie jak kolejna edycja w 2009
roku. Jednak kadencja MRM skończyła się,
a młodzież stanęła na rozdrożu.

Sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez stowarzyszenie jest Dobremiastock Festival

- Chcieliśmy kontynuować to, co nam tak
fajnie wyszło i zintegrowało wiele dobromiejskich środowisk – mówi Mariusz Kwiatkowski, wiceprezes stowarzyszenia DSO. W 2010 roku postanowiliśmy założyć stowarzyszenie.
Dzięki przychylności władz i sponsorów
DSO zorganizowała pierwszą edycję Dobremiastock Festival, poniekąd kontynuatorkę
Dni Młodzieży. Zestaw takich zespołów, jak
StarGuardMuffin, Enej, Transsexdisco, czy
Habakuk sprawił, że do Dobrego Miasta zjechało mnóstwo młodych fanów pozytywnych
dźwięków. Podobnie było w kolejnych latach,
gdy festiwal rozrósł się jeszcze bardziej, na scenie pojawiały się zespoły z polskiej i europejskiej czołówki reggae, ska czy rock.
- Dobremiastock Festival to nie tylko muzyka
z pozytywnym, wartościowym przesłaniem,
ale także spotkania, rozmowy o świecie i spieranie się o ważne sprawy – wyjaśnia Kamil
Wolski.
Czego potrzebuje młodzież
Do optymistycznej ekipy z Dobrego Miasta
zaczęły dochodzić kolejne osoby, a stowarzyszenie zwiększyło swój stan członkowski z 15
do obecnych 40 osób.
- Jesteśmy otwarci na kolejne osoby, które
chcą nam pomagać lub zrealizować swoje pomysły – podkreśla Emil Grela, członek zarządu stowarzyszenia DSO. - Furtka dla nowych

osób jest cały czas otwarta.
Członkowie stowarzyszenia podkreślają, że
główna zasada ich działania opiera się na poszanowaniu innych i wsłuchaniu się w głos
każdego członka. Potem jest czas na wypracowanie kompromisu. Na horyzoncie klarują
się już kolejne projekty, które chce realizować
stowarzyszenie. Pierwszym z nich jest film
fantastyczny o Warmii, który chce nakręcić
Przemysław Gołowacz.
- Spodobała nam się idea pokazania Warmii
w nowy, nieszablonowy sposób – mówi Kamil Wolski.
Kolejny pomysł w fazie realizacji to utworzenie dobromiejskiego klubu RC latających
modeli zdalnie sterowanych.
- Chcemy przeprowadzić kurs pilotażu modeli latających dla 30 młodych osób – mówi
Mariusz Kwiatkowski, który jest pasjonatem
lotnictwa i modeli RC. - To może być znakomity sposób na spędzanie czasu wolnego,
odreagowanie stresów, a w przyszłości może
jakieś pieniądze np. z wypożyczalni modeli.
Mariusz chce w ten sposób kontynuować
tradycje modelarskie w Dobrym Mieście
(w latach 80-tych ubiegłego stulecia ojciec
Mariusza prowadził modelarnię). W głowach
zapaleńców kiełkują już kolejne pomysły.
- Ale chcemy je skonsultować za pomocą ankiet z naszą młodzieżą szkolną – mówi Kamil
Wolski. - Z ankiet na pewno wyjdzie, czego
potrzebuje młodzież.

Myśliwy, wędkarz i pasjonat przygód w szkole w Sątopach

Ciekawi ludzie są blisko nas
Podróżnicy, pasjonaci, ciekawi
ludzie, którzy chętnie opowiedzą o swych pasjach, są bardzo
blisko nas. Mieszkają tuż obok.
Uczniów szkoły w Sątopach odwiedził mieszkaniec Sątop-Samulewa, myśliwy i wędkarz oraz
podróżnik - Ignacy Paszkowski.

Ciekawych ludzi nie trzeba daleko szukać.
Mieszkaniec Sątop-Samulewa, pan Ignacy
Paszkowski - człowiek z pasją, zorganizował
uczniom szkoły w Sątopach lekcję geografii i przyrody. Opowiadał o swojej ostatniej
podróży do Afryki zachodniej, a dokładniej,
do Gwinei Bissau nad Oceanem Atlantyckim, która jest wielkości woj. mazowieckiego.
Przebywał na jednej z najmniejszych wysepek
(spośród 88.) Archipelagu Bijagós - wielkości około 200 m x 240 m. Pokazując zdjęcia
opowiadał o życiu ludzi w tym kraju, jakże
odmiennym od naszego. Ciekawostką były

Podróżnik z Sątop-Samulewa zaprezentował dzieciom zdjęcia z egzotycznych miejsc

zdjęcia tamtejszej szkoły, w której pomoce
stanowiły jedynie tablica, kreda oraz ławki,
a nauka odbywa się tylko jeden miesiąc
w ciągu roku. Na wyspie nie ma elektryczności. Uczniowie mieli okazję zobaczyć króla
wyspy. Dowiedzieli się także, że średnia życia mieszkańców wynosi 35 lat. Na twarzach
uczniów pojawiło się zdumienie i niedowierzanie, kiedy zobaczyli, w jaki sposób ludzie

Fot: Archiwum prywatne Ignacego Paszkowskiego

Laureatki konkursu wspólnie z jurorkami

Wydarze
yda e

Fot: Archiwum stowarzyszenia DSO

Fot: Archiwum organizatora

Powiatowy konkurs recytatorski

6

na wyspie pozyskiwali wodę do spożycia.
Wybierali ją z wykopanych dołów w ziemi.
Na wyspie kobiety i dziewczynki pracują najciężej. Do mieszkańców wyspy dociera pomoc z Unii Europejskiej. Spotkanie upłynęło
w przyjemnej atmosferze, a czas minął bardzo
szybko. Uczniowie czekają już na kolejne opowieści - tym razem o Mongolii.
Barbara Zasada
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Derc, czyli wieś z duszą

Fot: Archiwum E. Maculewicz

Dzięki zaangażowaniu członków
stowarzyszenia „Nasz Derc”
i wsparciu finansowemu z LGD
„Warmiński Zakątek” niewielki,
ale malowniczy Derc w gminie
Jeziorany ma wreszcie antologię
swojej wsi. - W książce „Nasz
Derc – wieś z duszą” promujemy
też liczne atrakcje naszej miejscowości – mówi Ewa Maculewicz, sołtys Derca.

Fot: Archiwum ZS Dobre Miasto

Bard „Solidarności” został
patronem auli

Urokliwa wioska z gminy Jeziorany doczekała się książki

Jacek Niedzwiecki

redakcja@warminskizakatek.com.pl
Serce i centrum Derca stanowi rondo, na którym łączą się obsadzone przepięknymi alejami
drzew, drogi z Olsztyna, Jezioran i Barczewa.
Rondo jest niezwykłe, na jego środku widać
artystyczną instalację. To otwarte okno na
świat ze spisanymi na okiennicach dziejami
wsi i specjalną mapą świata . Obrazu dopełnia
mały drewniany płotek i donica z kwiatami.
- Okno z ronda stało się naszym herbem i logo
– śmieje się Ewa Maculewicz, sołtys Derca.
- Dzięki niemu widać od razu, że wieś jest
z artystycznym zacięciem.
Magiczne miejsca
Miejsc charakterystycznych i magicznych jest
w Dercu zdecydowanie więcej. Podobnie jak
i ludzi z pomysłami, którzy realizują się w rękodziele, rzeźbieniu, gotowaniu, malowaniu,
prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego
z jazdą konną, czy po prostu lokalnych gawędziarzy.
- Już wiele lat temu pomyśleliśmy z sąsiadami,
że dobrze byłoby stworzyć książkę o Dercu,
jego atrakcjach i wspaniałych, otwartych ludziach – mówi Ewa Maculewicz.
Komitet redakcyjny składający się z członków
stowarzyszenia „Nasz Derc” rozpoczął prace
trzy lata temu. Trzeba było opisać historię
wsi (w tym historię OSP oraz Koła Gospodyń Wiejskich i szkoły), przybliżyć czytelnikom walory przyrodnicze i turystyczne oko-

Wielkim i smacznym zaskoczeniem na promocji książki okazał się być wielki tort
w kształcie książki ozdobiony słynnym „oknem na świat” z ronda (tort wykonała
Hanna Zielińska z Derca)

licy, przeprowadzić wywiady z mieszkańcami,
zdobyć zdjęcia i stare mapy, porobić aktualne
zdjęcia, a nawet namalować mapę wsi, na której niczym w fachowym, turystycznym przewodniku zaznaczono i opisano najważniejsze
miejsca. Pracowali nad tym społecznie m.in.:
Ewa Olender, Ewa Maculewicz, Tadeusz Maculewicz, Danuta Czekała, Adam Fierkowicz,
Waldemar Gajewski, Ewa Patrycja i Ewa
Anna Gajewskie, Bogdan Olender.
Tort w kształcie książki
Wydanie książki „Nasz Derc – wieś z duszą”
okazało się możliwe dzięki dofinansowaniu
w wysokości 25 tys. zł, które stowarzyszeniu
przyznała Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” w konkursie na „Małe projekty”. Książka została wydana pod koniec
lutego 2013 w nakładzie tysiąca egzemplarzy.
Jest kolorowa, ma twarde okładki i liczy około
90 stron. Pozycja cieszy się olbrzymią popularnością, o czym można było się przekonać
na spotkaniu promocyjnym zorganizowanym
15 marca w Jezioranach.
- Promocja książki okazała się wielkim sukcesem, w kulminacyjnym punkcie na sali było
200 osób – relacjonuje sołtys Derca.
W czasie promocji były występy chóru „Mo-

Muzyczną gwiazdą wieczoru był Piotr Kajetan Matczuk. W
jednym z utworów towarzyszyła mu uczennica ZS w Dobrym Mieście

derato” z Barczewa (w składzie ma dwie osoby
związane z Dercem), zagrał cymbalista i zespół Medium. O walorach turystyki wiejskiej
mówiła Mariola Platte. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć także cudów z Derca, a więc
drewnianych Aniołów z pracowni Maculewiczów, pysznych przetworów i kwiatów z bibuły autorstwa Genowefy Dreźniak, czy przejażdżek konnych na rumakach z gospodarstwa
państwa Gajewskich. Wielkim i smacznym
zaskoczeniem okazał się być wielki tort
w kształcie książki ozdobiony słynnym
„oknem na świat” z ronda (tort wykonała
Hanna Zielińska z Derca).
- To była zupełna niespodzianka! - cieszy się
Ewa Maculewicz.
Książka ma promować walory wsi. Będzie dostępna w gospodarstwie agroturtystycznym,
domostwach usytuowanych przy rondzie, czy
w Urzędzie Miejskim w Jezioranach. Znając
ambitnych i twórczych mieszkańców Derca
można się spodziewać, że to nie będzie ostatnia publikacja o wsi.
- Kolejni ludzie się otworzyli, zaczynają opowiadać intrygujące historie dotyczące wsi, a ja
to wszystko spisuję – mówi Ewa Maculewicz.
- Może uda się coś opublikować?

Gmina Lidzbark Warmiński pod specjalną opieką inwestycyjną
Widząc potrzebę zmian, w zakresie rozwoju gospodarczego
gminy oraz pobudzenia przedsiębiorczości, gmina Lidzbark
Warmiński dołączyła do projektu
realizowanego przez Warmińsko–Mazurską Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A. w Olsztynie
pn. „Specjalna Opieka Inwestycyjna edycja I 2013”.
Celem Projektu SIC I jest pomoc jednostkom
samorządu terytorialnego z regionu w podniesieniu atrakcyjności oferty inwestycyjnej poszczególnych gmin z regionu Warmii i Mazur.
Dzięki udziałowi w projekcie, Gmina Lidzbark Warmiński we współpracy z WMARR
opracuje ofertę inwestycyjną zgodną z międzynarodowymi standardami, podwyższy
kwalifikacje osób odpowiadających za obsługę
inwestora w gminie, udrożni i wzmocni kanał

Pierwsze spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli gmin zakwalifikowanych do projektu

komunikacji z najprężniej działającymi podmiotami odpowiedzialnymi za obsługę inwestora w regionie i kraju oraz wdroży indywidualnie opracowany plan działania z zakresu
promocji gospodarczej gminy.
- Gmina Lidzbark Warmiński jest przykładem
gminy, w której warto inwestować. Atutem
jest położenie gminy, dobry układ szlaków
komunikacyjnych i ciągle rozwijająca się infrastruktura techniczna. Ze względu na walory

Fot: Archiwum UG Lidzbark Warmiński

Przygotują się pod inwestorów

krajobrazowe, posiadamy także dobre warunki do rozwoju turystycznego. Jesteśmy otwarci na współpracę z przedsiębiorcami. Udział
w projekcie umożliwi nam stworzenie profesjonalnej oferty inwestycyjnej pokazującej
atrakcyjność naszej gminy ale przede wszystkim spełniającej wymogi międzynarodowe –
powiedział wójt gminy Lidzbark Warmiński,
Artur Jankowski. Gow

Był film, sala nabita do ostatniego miejsca, transmisja „na żywo”
i porywający koncert pod tytułem „Drzewo i gwiazda” – tak
w skrócie wyglądała uroczystość nadania auli Zespołu Szkół
w Dobrym Mieście imienia Przemysława Gintrowskiego, barda
„Solidarności”. Wydarzenie odbyło się w sobotę 2 marca.
Na początku miało być trzęsienie ziemi… Później napięcie powinno stale rosnąć, dokładnie jak w filmach Hitchcocka! Takie
były założenia. Licznie przybyłą publiczność zaskoczyła jednak…
ciemność. Potem uderzenia werbla przykuły uwagę widzów do
ekranu. Tak zaczynał się film o Przemysławie Gintrowskim zmontowany w powiatowym Zespole Szkół w Dobrym Mieście. Film
rozpoczynał koncert pod tytułem „Drzewo i gwiazda”.
- Dysponujemy sprzętem, który pozwala nam na montowanie
filmów na profesjonalnym poziomie. Również transmisja telewizyjna zaskoczyła gości – mówi Andrzej Wonia, dyrektor ZS
w Dobrym Mieście. - Widzowie na telebimie oglądali odsłonięcie
tablicy poświęconej Przemysławowi Gintrowskiemu, która została umieszczona przed wejściem do auli. To chyba pierwsza szkolna
impreza, w której część uroczystości transmitowano na żywo.
Odsłonięcia tablicy dokonali: Mirosław Pampuch, starosta olsztyński, Grażyna Przasnyska, warmińsko-mazurski kurator oświaty, dyrektor Andrzej Wonia oraz przedstawiciel młodzieży, Mirosław Paź. Zaproszeni goście wielokrotnie powracali do słynnego
wiersza „Mur” autorstwa Zbigniewa Herberta, a także do całej
jego twórczości. W dużej mierze to właśnie Przemysław Gintrowski w znakomity sposób propagował twórczość Zbigniewa
Herberta.
– Postacie Herberta i Gintrowskiego są fundamentem, na którym
można oprzeć podwaliny wychowania młodzieży, budować nie
tylko uczucia patriotyczne, ale i poszanowanie piękna, ową słynną
herbertowską „potęgę smaku” - uważa Andrzej Wonia.
Przed uroczystością w szkole odbyły się dwa konkursy dotyczące
Przemysława Gintrowskiego.
- Zainteresowanie uczniów przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania – mówi Maria Pudłowska, pedagog, organizatorka konkursów.
Zwycięzcą został Szymon Piskunowicz z drugiej klasy Technikum Mechanicznego. Powstały też fantastyczne albumy dotyczące
kompozytora. Tego dotyczył drugi konkurs. Najlepszy wykonała
Żaneta Soćko z klasy IV Technikum Ekonomicznego.
Publiczność miała także okazje zapoznać się z wystawą niepublikowanych fotografii Przemysława Gintrowskiego „Bal u Pana
Boga”.
- Materiały dostaliśmy od Jacka Pechmana, jednego z najbliższych
przyjaciół artysty – mówi Barbara Kożuszko współorganizatorka koncertu. - Jesteśmy wdzięczni wielu osobom i firmom które
wspomogły nas w zorganizowaniu imprezy.
Przed występem Piotra Kajetana Matczuka, wieloletniego współpracownika Gintrowskiego, na scenie z utworami barda „Solidarności” zaprezentowały się uczennice ZS w Dobrym Mieście. - Są
bardzo zdolne i cała publiczność miała dreszcze słuchając ich piosenek – mówi Małgorzata Postek, wicedyrektor szkoły.
Piotr Kajetan Matczuk wykonał starsze i nowsze utwory Gintrowskiego. Zakończył piosenką, którą bard zawsze rozpoczynał
koncerty: „Modlitwą o wschodzie słońca.”
- To po to, by koncert Gintrowskiego w tej auli trwał zawsze stwierdził wykonawca.
Wyrz, JaN
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Najpiękniejsze kartki wybrane

8

Na konkurs pocztówek wielkanocnych nadesłano około 200 kartek

W poniedziałek 18 marca rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejsze pocztówki wielkanocne, który zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku. Nadesłano około 200 kartek
wykonanych techniką wyklejanek, rysunku czy wyszywanek. Jury
w składzie Jolanta Parol, Andrzej Lewoniec i Wiesław Bożomański
miało problem z wybraniem najciekawszych prac. Tak naprawdę
wszystkie prace zasługiwały na nagrody. Red.

Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 19 marca 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Pilniku odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych wypełniali test zamknięty dotyczący zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej
i funkcjonowania straży pożarnej. W eliminacjach udział wzięło
14 uczestników: 7 uczniów ze Szkół Podstawowych w Kraszewie,
Rogóżu i Runowie oraz 7 uczniów z Gimnazjum w Kraszewie
i Rogóżu.
Wyniki:
I grupa wiekowa – szkoły podstawowe: 1 miejsce - Michał Bąk
– SP Kraszewo, 2 miejsce - Paweł Żechowski – SP Kraszewo,
3 miejsce - Klaudiusz Nowosielski – SP Runowo
II grupa wiekowa – gimnazja: 1 miejsce - Mateusz Szczepański –
PG Kraszewo, 2 miejsce - Bartosz Baliński – PG Rogóż, 3 miejsce
- Arkadiusz Pawlak – PG Kraszewo
Eliminacje powiatowe zaplanowano na 27 marca 2013 roku
o godz. 10 w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim.
Uczestniczyć w nich mogą laureaci, którzy zajęli pierwsze dwa
miejsca w poszczególnych grupach wiekowych w eliminacji gminnych. Gow

Pisz do miesięcznika LGD!
Zapraszamy Państwa do współtworzenia miesięcznika LGD „Warmiński Zakątek”. Jeśli realizujecie ciekawe projekty, dzieje się u Was coś pozytywnego, a Wasze
miejscowości rozwijają się, napiszcie nam o tym, a my to
opublikujemy! Do dnia 15-go każdego miesiąca czekamy na Wasze materiały, zdjęcia i teksty. Przysyłajcie je na
adres redakcji: redakcja@warminskizakatek.com.pl lub
do biura LGD: warminskizakatek@wp.pl

Wiosna?
Takam zadowolona, że we w tym roku
u moich państwa Święta Wielkanocne są osobno. Paninie tera, a paninego
męża z początkiem maja. Bardziej uroczyście i świątecznie będą obchodzone
te święta we w maju, a to za sprawą
pogody. Tera nie ma jak robić porządków, mycia okien, trzepania dywanów
– przecie zimno, mrożnie i śnieżnie. No
i nie będzie wydziwiania z gotowaniem
we w kwietniu bo pan będzie miał post.
Tak żem już się nastawiła na święta majowe.
Marcyśka zmartwiona bardzo, bo agroturystyka świeci pustkami. Nikt nie
chce jechać do lasu zasypanego śniegiem co by spędzić święta wielkanoc-

ne. Marcyśka gdzieś tam naczytała się,
że wiosny nie będzie tylko w maju od
zraz lato.
- Ty wiesz Franka, że już od paru lat
najzimniej jest w marcu i kwietniu?
- Jakoś nie odczuwam. Ciepłe bielizne
zawsze odrzucam z nastaniem maja.
– Franka! Taki jeden uczony mówi co
będą coraz dłuższe zimy u nas, a śnieg
i mróz może hulać do końca kwietnia.
Będą tylko trzy pory roku, bez wiosny.
Kapujesz co może się stać? - Nie martw
się na zapas. Co uczony się trafi, to zawsze cóś wymyśli. Jak nie będzie wiosny
to kiedy ogródek obsiejesz? Będziesz
siała do koniczków, a potem rozsadzała? Marcyśka znam takie działkowicz-

Zakątkowy kącik felietonowy Frani
ki, które już od początku marca stojo
w dołkach startowych co by biec na
działki, a i nerwowe jakieś się zrobiły.
Popatrz jak to nie trza iść do psychiatry
z nerwami tylko na działke. Wszystko
mija. I Ty uważasz, że nie będzie wiosny? Przecie zawsze z wiosną przyjeżdża
z Angly Anetka. Już przyjechała. No
wiesz ta córka Małgośki, która pogoniła męża z torbami bo pił, za babami
inszymi latał. Ta Anetka była taka dobra, potulna dziewczyna. Myślała, że
jak będzie przymykała oczy na wybryki
gogusia to będzie bardziej ją kochał.
– No i co? – zaptała Marcyska.
– No jak to co? Wyciągał łapy. Uderzył. I ta spokojna Anetka spakowała

walizki, zabrała dziecko i wyjechała do
Angly. Tam odżyła. Pracuje, kupiła se
mieszkanie, rozwiodła się z gogusiem,
ale wiesz zawsze wiosną przyjeżdża do
Małgośki. Mówi, że piękniejszej wiosny jak u nas nie ma nigdzie na świecie.
I ty Marcyśka mówisz, że wiosny nie
będzie?
- Franka, ale jeszcze nawet nie widać
bocianów. – Słuchaj Marcyśka bociany
to bardzo mądre ptaki. Wiedzą kiedy
mogą pozamarzać im dzioby.
Alleluja !
Frania
Marzec 2013

