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Złapali sprawcę potrącenia 6-latki
Stało się to możliwe, w  dużej mierze, dzięki współpracy policjantów i  mieszkańców miasta. – 
Zaangażowanie wielu osób w tą sprawę pokazało, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na agresywne 
oraz niebezpieczne zachowania na drodze – podkreśla policja.

Do potrącenia 6-letniej 
rowerzystki doszło 25 czerw-
ca 2020 roku na jednym z olsz-
tyńskich skrzyżowań. Oficer 
dyżurny otrzymał zgłoszenie 
o zdarzeniu z udziałem moto-
cyklisty i rowerzystki. Z usta-
leń policjantów pracujących 
na miejscu zdarzenia wyni-
kało, że nieznany mężczyzna 
kierujący motocyklem, prze-
jeżdżając przez przejazd ro-
werowy (w rejonie przejścia 
dla pieszych), potrącił 6-let-
nią dziewczynkę jadącą na ro-
werze. Mężczyzna odjechał 
z  miejsca zdarzenia przed 
przybyciem służb. Na szczę-
ście poszkodowanej dziew-
czynce nic poważnego się nie 
stało, mimo że zdarzenie wy-
glądało groźnie.

Zdarzenie 
nagrała kamera

Policjanci wyjaśniający 
sprawę ustalili, że w  pobli-
żu miejsca kolizji drogowej 
jest zainstalowana kame-
ra monitoringu miejskiego, 
która zarejestrowała mo-
ment zdarzenia. Bazując na 
nagraniu policjanci dowie-
dzieli się także, że w chwili 
zdarzenia w pobliżu miejsca 
kolizji przejeżdżał autobus 
komunikacji publicznej, 
który wyposażony był w ka-
mery. Na podstawie zareje-
strowanego wideo możliwe 
było odtworzenie momen-
tu zdarzenia z  uwzględnie-
niem istotnych detali.

Czynności wyjaśniają-
ce w tej sprawie zostały na 

tym zakończone. Incydent 
zaczęła nagłaśniać matka 
dziewczynki. Nagranie ze 
zdarzenia zostało opubli-
kowane m.in. na portalach 
społecznościowych. Ma-
teriał spotkał się z  bardzo 
dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Funkcjona-
riusze weryfikowali każdy 
otrzymany sygnał.

Kierowca 
bez uprawnień

Wkrótce policjan-
ci dotarli do motocykla, 
który był zaparkowany 
w  jednym z  podziemnych 
garaży na terenie Olsz-
tyna, a  następnie do kie-
rowcy jednośladu. Okazał 
się nim 36-letni mieszka-

niec Olsztyna. Mężczyzna 
został przesłuchany i  zło-
żył obszerne wyjaśnienia. 
Sprawdzenie w  policyj-
nych systemach wykazało, 
że w  ogóle nie powinien 
on wsiadać za kierowni-
cę motocykla, ponieważ 
nie posiada wymaganych 
uprawnień, a  pojazd, któ-
rym się poruszał, nie miał 
tablicy rejestracyjnej.

36-latek odpowie za 
spowodowanie zagroże-
nia bezpieczeństwa w  ru-
chu drogowym, kierowanie 
bez uprawnień oraz pojaz-
dem niedopuszczonym do 
ruchu drogowego. Mężczy-
zna przyznał się do zarzuca-
nych mu czynów.
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Nawałnice nad 
Olsztynem

Gwałtowne burze i nawałnice 28 lipca wyrządziły 
ogromne straty w Olsztynie. Strażacy interwenio-
wali kilkadziesiąt razy.

Do wyładowań doszło 
28 lipca w  godzinach wie-
czornych. Wtedy to mia-
ło miejsce prawdziwe obe-
rwanie chmury, dochodził 
do tego silny wiatr i pioru-
ny. Efekt był przerażający.

Na terenie miasta Olsz-
tyna strażacy odnotowali 34 
zdarzenia, m.in. na odcinku 
między ulicami Olimpijską 
i Dębową (od Plaży Miejskiej 
w  kierunku osiedla Likusy) 
było blisko 50 powalonych 
drzew. Na ul. Kołłątaja i  ul. 

Akacjowej drzewa spadły na 
samochody. Drzewa zostały 
powalone także na ul. Siel-
skiej, jedno z nich spadło na 
dach budynku mieszkalnego.

Pozostałe interwen-
cje dotyczyły głownie 
drzew powalonych na uli-
cy i  chodnikach. Fatalnie 
sytuacja wyglądała m.in. na 
przystani harcerskiej Bry-
za w Olsztynie. Tam kona-
ry uszkodziły zaparkowane 
przy niej auta, wiatr po-
przewracał łodzie.

Ruszyła budowa „wielkiej pętli” 
Ruszyła długo wy-

czekiwana przebudowa 
27-kilometrowego odcin-
ka drogi powiatowej, łą-
czącego drogę krajową nr 
51 w Spręcowie z krajową 
16 w Barczewie. 

Pracownicy Powiatowej 
Służby Drogowej przekaza-
li teren budowy w  ramach 
inwestycji pn. „Przebudo-
wa drogi powiatowej 1442N 
od skrzyżowania z  DK51 

w  miejscowości Spręco-
wo do miejscowości Tuław-
ki, dalej drogą powiatową 
1449N przez Gady do dro-
gi powiatowej 1430N, da-
lej drogą powiatową 1430N 
przez miejscowość Bar-
czewko do DK16″. Wyko-
nawcą robót jest firma CO-
LAS Polska S.A. Wartość 
inwestycji została określo-
na na ponad 47,5 mln zł. Po-
dzielona jest na dwa etapy 

– odcinek w  granicach ad-
ministracyjnych gminy Dy-
wity ma kosztować 27,7 mln 
zł, a  na terenie gminy Bar-
czewo – 19,7 mln zł.

– Mieszkańcy nasze-
go powiatu długo czeka-
li na tę inwestycję. Proble-
mem był brak środków, te 
jednak ostatecznie udało się 
zabezpieczyć dzięki wspar-
ciu unijnemu, a  także do-
brej współpracy pomiędzy 

samorządami powiatu olsz-
tyńskiego oraz gmin Dywity 
i Barczewo. Trzeba też pod-
kreślić zrozumienie i  spo-
łeczną odpowiedzialność 
biznesu, bo tym jest oferta 
przekazania 1 mln zł do bu-
dżetu inwestycji przez lokal-
ne firmy: Primavera Furnitu-
re i Ekwador. Liczę teraz na 
sprawną realizację i  szybki 
postęp prac – mówi Andrzej 
Abako, starosta olsztyński.
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Tramwaje zmienią Olsztyn
Pięć polskich firm, jedno konsorcjum tureckie i jedno hiszpańskie chcą wybudować nową linię tramwajową. Ta radykalnie zmieni oblicze Olsztyna.

Spośród siedmiu ofe-
rentów, najkorzystniej-
szą złożyła spółka ZUE SA 
– nieco ponad 382,2 mln 
złotych. Najdroższe były 
zagraniczne oferty – turec-
kiego konsorcjum, którego 
liderem był Gülermak oraz 
hiszpańskiego Roverpolu, 
które nieznacznie przekra-
czały 467 mln złotych.

Na realizację zadania ra-
tusz zaplanował 479,7 mln 
złotych (z  czego 355 mln 
to dofinansowanie unijne). 
Żadna ze złożonych ofert 
nie przekroczyła zakłada-
nej kwoty.

– Każda z firm zadekla-
rowała 24-miesięczną rę-
kojmię. Poza tym wszystkie 
zobowiązały się do utrzy-
mania kursowania tram-
wajów jeżdżących po już 
istniejącym torowisku pod-
czas prowadzonych prac 
oraz dochowania terminu 
zakończenia budowy w  ra-
zie wystąpienia niespo-
dziewanych kolizji sieci. Co 
ważne – każdy z oferentów 
zadeklarował też sprawdze-
nie jakości 50 proc. spawów 
szyn – informuje prezydent 
Piotr Grzymowicz.

Teraz komi-
sja przetargowa 
sprawdzi złożo-
ną dokumentację 
i jeśli nie będzie 
żadnych uchy-
bień, będzie moż-
na podpisać umo-
wę i zacząć prace. 
Nowe torowi-
sko ma być goto-
we w 2023 roku.

Estakada, strefa Tem-
po 30 i ścieżki rowerowe

Trasa zacznie się w po-
bliżu obecnej pętli auto-
busowej na os. Pieczewo, 
będzie wieźć wzdłuż ul. 
Wilczyńskiego, Krasickie-
go, Synów Pułku, Wyszyń-
skiego i  al. Piłsudskiego. 
Zostanie połączona z  ist-
niejącą infrastrukturą na 
skrzyżowaniu al. Piłsud-
skiego z ul. Kościuszki. Nad 
skrzyżowaniem Krasickie-
go z  Synów Pułku powsta-

nie estakada o długości ok. 
270 m. Poza tym przy Wy-
sokiej Bramie zostanie wy-
budowany węzeł przesiad-
kowy. Nowa linia w sposób 
radykalny odmieni oblicze 
Olsztyna.

W  ramach inwestycji 
zostanie wybudowana es-
takada tramwajowa nad 
skrzyżowaniem ulic Krasic-
kiego z  Synów Pułku, któ-
ra nie zmieni jednak obec-
nego układu drogowego. 
Nie będzie ona zakłócać ru-
chu pojazdów, jednocze-
śnie umożliwi bezkolizyj-
ny przejazd tramwaju nad 
skrzyżowaniem i  pobliski-
mi ulicami.

Projekt zmieni też 
przyzwyczajenia komuni-
kacyjne i  charakter olsz-
tyńskich ulic. Na przy-
kład na al. Piłsudskiego 
oraz ul. Wilczyńskiego bę-
dzie obowiązywała strefa 
„Tempo 30”. „Tempo 30” 
to wydzielone ulice, na 
których obowiązuje ogra-
niczenie prędkości do 30 
km/h. Takie rozwiąza-
nia stosuje wiele polskich 
miast. W  Olsztynie obej-
mie prawie całą aleję Pił-
sudskiego za wyjątkiem 
odcinka pomiędzy Obie-
gową i  Dworcową oraz 
fragment ul. Wilczyń-
skiego (od skrzyżowa-
nia z  Krasickiego do pętli 
tramwajowej). Przy okazji 
powstanie także niemal 10 
km ścieżek rowerowych.

Rewolucja w centrum
Rozbudowa linii tram-

wajowej zrewolucjonizu-
je organizację ruchu w cen-
trum Olsztyna. 

– Podstawowym zało-
żeniem związanym z  zago-
spodarowaniem tego te-
renu w  ramach projektu 
„Rozbudowa linii tramwa-
jowej w Olsztynie", jest wy-
dłużenie toru tramwajowe-
go i  przeniesienie obecnej 
krańcówki „Wysoka Bra-
ma” na pl. Jedności Sło-
wiańskiej – podkreśla pre-
zydent Grzymowicz.

Na wysokości obecne-
go przystanku autobusowe-
go powstaną dwa tory oraz 
dwa perony przystanko-
we, przy czym jeden peron 
będzie obustronny (z  jed-
nej strony do obsługi to-
ru tramwajowego, z  dru-
giej do obsługi przystanku 
autobusowego). 

– Natomiast ul. 11 Listo-
pada według założeń na od-
cinku od skrzyżowania z ul. 
Wyzwolenia do pl. Jedno-
ści Słowiańskiej będzie 
dostępna tylko dla służb 
miejskich, komunikacji pu-
blicznej, taksówek, rowe-
rów oraz dla zaopatrzenia 
w  określonych godzinach 
– zapowiada prezydent 
Olsztyna.

W  tej sytuacji ruch 
uliczny skierowany zosta-
nie na ul. Wyzwolenia, zaś 
ul. Skłodowskiej-Curie bę-
dzie stanowić ciąg pieszo-

-jezdny. Ponadto jezdnia na 
pl. Jedności Słowiańskiej 
zostanie zwężona, a  za-
trzymywać się będą na niej 
także autobusy. Tym sa-
mym większość przestrze-
ni wokół Wysokiej Bramy 
przeznaczona zostanie dla 
pieszych, rowerów i komu-
nikacji miejskiej.

Możliwość rozbudowy 
nowych połączeń

Marcin Bobiński, mi-
łośnik komunikacji miej-
skiej, prowadzący blo-
ga „Olsztynskietramwaje.
pl”, zwraca uwagę, że w grę 
wchodzi około 100 mln zł 
oszczędności z  rozpisane-
go przetargu. 

– Ewentualna nadwyżka 
to doskonała wiadomość, 
bo oszczędności rzędu pra-
wie 100 mln zł powinny 
pozwolić na rozszerzenie 
projektu. W  zanadrzu cze-
kają zadania, z których kil-
ka określilibyśmy jako waż-
ne, a jedno z nich także jako 
pilne. Według planu rozbu-
dowy sieci w  pierwszym 
etapie mamy do wybudo-
wania poza podstawową li-
nią na Pieczewo cztery inne 
odcinki torowisk – podkre-
śla Bobiński.

Jego zdaniem, pierw-
szym z  możliwych rozsze-
rzeń projektu mogłaby być 
budowa torowiska w  uli-
cy Dworcowej od placu 
Inwalidów Wojennych do 
placu Konstytucji 3 Ma-

ja, czyli Dworca Główne-
go. Druga opcja to przedłu-

żenie linii do Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego 
w  głąb Kortowa wzdłuż 
alei Warszawskiej i  ulicy 
Dybowskiego. 

– Możliwość trzecia jest 
najbardziej prawdopodob-
na, a  z  projektów nowych 
torowisk – najbardziej po-
trzebna. Mowa oczywiście 
o  tramwaju na całej dłu-
gości ulicy Wilczyńskiego, 
a więc nie tylko na Piecze-
wie, ale także na zachód od 
niego – na Jarotach i  osie-
dlu Generałów – twierdzi 
Bobiński.

Ostatnia możliwość to 
rozbudowa zajezdni tram-
wajowej MPK Olsztyn.

Krzysztof Szymański
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Wójt gminy Dywity odebrał 
promesę na nowy wóz strażacki

Dokładnie na 800 tysięcy złotych opiewa promesa na zakup nowego wozu strażackiego, którą w poniedziałek 27 lipca odebrał w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji wójt Daniel Zadworny. To nagroda za wygranie konkursu „Bitwa o wozy” i najwyższą frekwencję w  II turze wyborów 
prezydenckich. 

Środki na zakup samo-
chodu strażackiego to na-
groda dla gminy Dywity 
i  jej mieszkańców za naj-
wyższą frekwencję wybor-
czą w  II turze wyborów 
prezydenckich w  dawnym 
województwie olsztyńskim 
(bez udziału zwycięzców 
I tury). Frekwencja wybor-
cza wyniosła w gminie Dy-
wity 68,96 proc., co wy-
starczyło do zwycięstwa. 
Gmina dodatkowo zaanga-
żowała i  zachęciła miesz-
kańców do głosowania w II 
turze uruchamiając swo-
ją akcję profrekwencyjną 
„My decydujemy! My wy-
grywamy!” Sołectwa będą-
ce w  obwodach głosowa-
nia mogły liczyć na nagrodę 
10 tys. zł za osiągnięcie fre-
kwencji na poziomie 75 
proc. lub więcej. Ta sztuka 
udała się w Różnowie, któ-

re otrzyma dodatkowe 10 
tys. zł na inwestycje. Nie-
wiele zabrakło Kieźlinom, 
Wadągowi i  Mykom-Zalb-
kom, ale prawdopodobne 
jest, że tu również trafi na-
groda pocieszenia. 

Wójt Daniel Zadwor-
ny odebrał promesę na nowy 

wóz strażacki w poniedziałek 
27 lipca w Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i  Administra-
cji. Promesę wręczyli wójtowi 
sekretarze stanu: Maciej Wą-
sik i  Paweł Szefernaker. Pro-
mesy trafiły do wójtów i bur-
mistrzów 49 zwycięskich gmin 
do 20 tysięcy mieszkańców.

– Jeszcze raz dzięku-
ję mieszkańcom za piękną 
i  obywatelską postawę oraz 
tak liczny udział w wyborach 
prezydenckich, co przełoży-
ło się na frekwencję na niemal 
70-procentowym poziomie – 

mówi wójt Daniel Zadworny. 
– Po powrocie z  Warszawy 
zaproszę na spotkanie pre-
zesów wszystkich czterech 
OSP z naszej gminy, aby po-
rozmawiać o tym, gdzie miał-
by trafić nowy wóz. Najpraw-

dopodobniej zakupimy wóz 
z dużym zbiornikiem na wo-
dę o  pojemności 5-6 tysięcy 
litrów, bo takiego samochodu 
nie mamy jeszcze w gminie. 

W tej chwili w gminie Dy-
wity funkcjonują cztery jed-
nostki OSP: w  Kieźlinach, 
Brąswałdzie, Spręcowie i Tu-
ławkach. Każda z tych jedno-
stek ma dość nowe, średnie 
samochody strażackie (naj-
starszy z Kieźlin ma 10 lat, po-
zostałe są młodsze). Najwięk-
szy potencjał rozwojowy, 
ludzki i operacyjny posiadają 
w tej chwili jednostki z Kieź-
lin i z Brąswałdu i to między 
nimi powinna rozstrzygnąć 
się kwestia otrzymania nowe-
go wozu strażackiego. 

– Gdzie samochód by 
nie trafił, to będzie służył 
wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy – uważa wójt 
Daniel Zadworny. 

Wójt Daniel Zadworny (pierwszy z prawej) w towarzystwie Macieja 
Wąsika, sekretarza stanu w MSWiA (w środku) i nadbrygadiera 
Andrzeja Bartkowiaka, komendanta głównego PSP

Wójt Daniel Zadworny odebrał promesę w wysokości 800 tys. zł 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Gminę Dywity opanują rowerzyści
Są jeszcze ostatnie wolne miejsca na IV edycję maratonu rowerowego Warnija – Szlakami Warmii, który odbędzie się w sobotę 8 sierpnia w Dywitach. 
Rowerzyści pojadą na trzech trasach: liczącej 19 km trasie rodzinnej po gminie Dywity oraz dwóch trasach szosowych po Warmii liczących 100 i 225 km. 
Start i meta zawodów na stadionie w Dywitach. 

Mieszkańcy gminy Dy-
wity, Olsztyna, ale i  wszy-
scy Polacy pokochali ro-
wery i  aktywne spędzanie 
czasu na dwóch kółkach. 
Świadczy o  tym duże zain-
teresowanie czwartą edy-
cją maratonu rowerowego 
Warnija – Szlakami War-
mii. Jednak ze względu na 
sytuację epidemiologicz-
ną związaną z koronawiru-
sem i obowiązującymi zasa-
dami prowadzenia imprez 
sportowych organizatorzy 
musieli wprowadzić pewne 
ograniczenia. 

– Start i meta dla pierw-
szej imprezy rowerowej na 
dystansach szosowych na 
100 i  225 km odbywa się 
przez główną bramę wjazdo-
wą na stadion, a start i meta 
drugiej imprezy rowerowej 
na dystansie rekreacyjno-ro-
dzinnym o  długości 20 km 

odbywa się przez bramę 
boczną stadionu od ul. Spor-
towej – wyjaśnia Andrzej Ej-
ma ze Stowarzyszenia War-
nija, które jest głównym 
organizatorem maratonu. 

Dodatkowo wprowa-
dzono zakaz przebywania 
na stadionie w Dywitach po 
zakończeniu imprez rowe-

rowych grup większych niż 
150 osób. Na stadionie obo-
wiązywać będzie dystans 
społeczny między uczestni-
kami imprez rowerowych 
(odległość 2 metrów od sie-
bie) oraz nakaz zasłaniania 
ust i nosa za pomocą mase-
czek, przyłbic itp. Nie sto-
sowanie się do powyższych 

zasad może skutkować wy-
kluczeniem przez organiza-
tora z udziału w imprezie.

Limit na pierwszą impre-
zę szosową na dystansach 100 
i 225 km wynosi 150 osób, po-
dobnie jak limit na druga im-
prezę na dystansie rekreacyj-
no-rodzinnym. I  właśnie na 
ten ostatni dystans zostało kil-
kanaście wolnych miejsc. Za-
pisać się na maraton można 
pod linkiem: www.facebook.
com/szlakamiwarmii.

Wpisowe na dystans ro-
dzinny w  dniu maratonu 
wynosi 30 zł płatne w  biu-
rze zawodów. 

Podobnie jak w  po-
przednich latach do mara-
tonu zgłosili się mieszkań-
cy gminy Dywity, Olsztyna, 
ale są też osoby z  Gdań-
ska, Warszawy i  innych re-
gionów Polski. Wydarzenie 
rozpocznie się i zakończy na 

dywickim stadionie. Start 
pierwszych zawodników na 
najdłuższym dystansie już 
o godz. 7, następnie o godz. 
10 ruszą zawodnicy na dy-
stansie 100 km, a  o  godz. 
11 rozpocznie się impreza 
rekreacyjno-rodzinna. 

– Cieszymy się, że aż 
150 osób zwiedzi naszą 
piękną gminę i jej urokliwe 
zakątki z  pozycji roweru – 
mówi wójt Daniel Zadwor-
ny. – Miłe doznania wzro-
kowe gwarantowane. 

W  tym roku trasa ro-
dzinna wyjedzie z  Dywit 
i dalej przez Kieźliny, Słupy, 
Różnowo, Dąbrówkę Wiel-
ką i  przez Różnowo, nową 
ścieżką pieszo-rowerową 
wróci do Dywit. 

Trasę po gminie, jak co 
roku, przygotował i  wytyczył 
Piotr Moszczyński, gminny 
geodeta i zapalony rowerzysta. 

– Trasa rodzinna nie po-
winna stanowić wyzwania 
nawet dla początkujących 
rowerzystów – mówi Piotr 
Moszczyński.

Maraton Warnija – Szla-
kami Warmii na dobre przy-
jął się w kalendarzu imprez 
rowerowych regionu. 

– Cieszę się, że nasz 
maraton, którego głów-
nym celem jest promocja 
aktywnego spędzania cza-
su wolnego, a  także gminy 
Dywity i  Warmii spotyka 
się z tak pozytywnym odze-
wem – mówi Mirosław Cza-
pliński, ultramaratończyk 
rowerowy z  Dywit i  jeden 
z pomysłodawców imprezy. 

Organizatorami ma-
ratonu są Stowarzyszenie 
Warnija, nieformalna grupa 
Morsy Dywity, a współor-
ganizatorem gmina Dywi-
ty i gminne jednostki OSP. 
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W sobotę 8 sierpnia w Dywitach znowu będzie mnóstwo rowerzystów



“Nowe Życie Olsztyna” nr 14 (281) 2020  5Facebook.com/ZycieOlsztyna LUDZIE

Podróże zwiększyły moją 
otwartość i tolerancję na inność

Karol Fryta to zapalony podróżnik, który, kiedy tylko może, wyrusza na szlaki – raczej te mniej uczęszczane. Szczególnie upodobał sobie Wschód – byłe 
republiki radzieckie czy Iran. Rozmawiam z nim o istocie podróżowania oraz o tym, jak przygotować się do dłuższej, kilkumiesięcznej eskapady.

Skąd wzięła się u Pana 
pasja do podróży?

Chciałem przełamać 
swoje lęki. Świat poza gra-
nicą naszego kraju wydawał 
mi się niedostępny i  dale-
ki. Ciężko mi było wyobra-
zić sobie, że można gdzieś 
pojechać, dogadać się w in-
nym języku. Trochę też za-
zdrościłem swojemu przy-
jacielowi, który latał już za 
ocean, przeżywał przygody 
życia i  częstował mnie hi-
storiami z  tych wyjazdów 
podczas piwnych spotkań 
w akademiku. 

W jednym z wywiadów 
wspomniał Pan, że nigdy 
nie był na zorganizowanej 
wycieczce. Dlaczego?

Wydaje mi się, że cięż-
ko byłoby mnie wtłoczyć 
w  zorganizowane ramy ta-
kiego wyjazdu. O  tej po-
rze śniadanie, o  tej obiad, 
a  wszystko to wokół ho-
telu czy w  pędzie mię-
dzy atrakcjami, popędzany 
przez animatora wycieczki. 
Zbyt dużo we mnie prze-
kory, by zaakceptować taki 
stan rzeczy (śmiech). Mam 
trudność w  podróżowaniu 
z  kolegą czy z  partnerką, 
bo muszę dostosować się 
do czyichś oczekiwań, a  tu 
musiałbym podporządko-
wać się kilkunastu czy kil-
kudziesięciu osobom. Nie 
dałbym rady.

Lubię także wszystko 
sam zaplanować, bo to, że 
gdzieś przyjadę, jest naj-
częściej efektem wieloty-
godniowych czy wielomie-
sięcznych przygotowań. 
Sprawia mi przyjemność 
wyszukiwanie ofert prze-
lotów, noclegów, spraw-
dzanie dojazdów z  lotnisk, 
atrakcji i cała ta szeroko ro-
zumiana logistyka. Wiele 
osób to przeraża, zniechę-
ca lub nie mają po prostu na 
to czasu, ale dla mnie jest to 
naturalne przedłużenie po-
dróży, której zwieńczeniem 
jest właściwy wyjazd. 

Zwiedził Pan wiele 
miejsc. Ostatnimi czasy 
Wschód – byłe republiki 
radzieckie czy Iran. Skąd 

to zamiłowanie do tam-
tych terenów?

Trochę z przekory, tro-
chę ze wspomnianych lę-
ków. Kilkanaście lat temu, 
gdy wyjeżdżałem pierw-
szy raz poza Bug, wydawa-
ło mi się, że jeśli będę miał 
problemy z  komunikacją, 
to poradzę sobie, bo ję-
zyk ukraiński jest podob-
ny do polskiego. Nie wie-
działem jednak, że tak mi 
się tam spodoba i u naszych 
wschodnich sąsiadów poja-
wię się potem jeszcze osiem 
razy. A  skoro odwiedziłem 
Ukrainę, to potem pojecha-
łem na Mołdawię, Biało-
ruś i tak jakoś poszło. Z by-
łych republik ZSRR została 
mi do odwiedzenia Estonia, 
ale nie traktuję tego spor-
towo, żeby za wszelką ce-
nę zaliczyć wszystkie kraje. 
Lubię do niektórych wra-
cać, więc na wizytę w  Tal-
linnie muszę jeszcze pocze-
kać (śmiech). 

Drugim powodem jest 
przekora. Wszystkich cią-
gnie na Zachód, to mnie 
na Wschód. Trochę ten re-
gion świata pewnie sobie 
wyidealizowałem, ale czu-
ję się tam naprawdę do-
brze, a mieszkańcy Mińska, 
Tbilisi, Erywania czy Du-
szanbe wydają mi się bliżsi 
niż mieszkańcy Amsterda-
mu czy Londynu. Łatwiej 
mi z  nimi złapać nić po-
rozumienia. Wsiąkłem już 

trochę w  ten specyficzny 
świat, a gdy to już się stało, 
to oddałem mu serce bez 
reszty, choć muszę uczci-
wie dodać, że ostatnio uwo-
dzi mnie Iran (śmiech). 

Ostatnia podróż – po 
Armenii, Iranie, Azerbej-
dżanie i  Rosji trwała bli-
sko 4 miesiące. Co z pracą? 
Chcąc się wybrać na ta-
ką wyprawę, nie powiem 
przecież szefowi: Słuchaj, 
jadę na kilka miesięcy, aby 
poznawać świat. Jak to 
można rozwiązać?

Chciałbym mieć takiego 
szefa i  taką pracę (śmiech). 
Na decyzję o  poprzednim 
wyjeździe miało wpływ kil-
ka czynników. Skończyłem 
pracę u jednego pracodaw-
cy, rozglądałem się za in-
nym zajęciem, więc czas na 
podjęcie takiej decyzji był 
odpowiedni. Od zawsze też 
chciałem wyjechać na dłu-
żej, przeżyć tzw. przygodę, 
więc jeśli nie w  takim mo-
mencie, to kiedy? 

Zazdroszczę przedsta-
wicielom wolnych zawo-
dów, które wręcz są idealne 
do prowadzenia nomadycz-
nego trybu życia, a  tak-
że nauczycielom, szczegól-
nie akademickim, bo mogą 
w  wakacje wygospodaro-
wać niemal dwa miesiące 
wolnego. A  w  takim cza-
sie można zobaczyć już na-
prawdę dużo. 

Jak się trzeba przygo-
tować na taki wyjazd?

Najpierw trzeba odpo-
wiedzieć sobie: po co to ro-
bię i znaleźć cel tej podróży, 
bo nawet takiemu wałęsa-
niu się powinna przyświe-
cać jakaś idea.

A  potem rzeczy tech-
niczne. Zebranie wszyst-
kich dokumentów niezbęd-
nych do wyjazdu, kupno 
ubezpieczenia, dokładne 
i przemyślane sporządzenie 
listy rzeczy, które chce się 
zabrać. Przecież przez na-
stępne parę miesięcy mój 
plecak będzie moim ma-
łym przenośnym domem. 
Muszę spakować wszystko, 
co potrzebne, ale nie mogę 
przesadzić, bo będę się mę-
czył. Potrzebny jest wstęp-
ny zarys podróży, w  mia-
rę dokładnie opracowany 
na pierwsze kilka-kilkana-
ście dni, żeby wejść w  wy-
jazd łagodnie, mając świa-
domość, że nad wszystkim 
ma się kontrolę.

No i  warto udać się do 
dentysty, żeby nie musieć 
przekonywać się, na jakim 
poziomie są usługi stoma-
tologiczne w  innych kra-
jach (śmiech).

Planując podróż, 
wszystkiego nie da się 
przewidzieć. Czy miał Pan 
jakieś kłopoty?

Podczas ostatniego wy-
jazdu złamałem szufladkę 

do karty telefonicznej, bo 
często musiałem przekła-
dać w  telefonie obce karty 
i  wkładać polską, na którą 
przychodziły kody do reali-
zacji transakcji bankowych. 
Podczas takiego wyjaz-
du trzeba płacić za miesz-
kanie w Polsce, na miejscu 
dokonywać zakupów bile-
tów, rezerwować noclegi. 
Musiałem znaleźć w  Kaza-
niu salon firmowy Samsun-
ga i  zamówić odpowiednią 
część i ją odebrać. I to chyba 
największy problem, z  ja-
kim miałem do czynienia. 

Część kwoty potrzeb-
nej na wyjazd zebrał Pan 
przez internetowy portal. 
Czy to jest dobry kierunek 
na szukanie funduszy na 
podróże?

Nie wiem, czy dobry. 
Na pewno nie dla każde-
go, bo trzeba mieć twar-
dą skórę i liczyć się ze spo-
łecznym ostracyzmem, bo 
nie wszystkim podoba się, 
że ktoś może zbierać pie-
niądze na podróż. Interne-
towa zbiórka kojarzy się ra-
czej z pomaganiem osobom 
chorym. Zdrowy gość, któ-
ry wyciąga rękę po pienią-
dze na „jakiś tam wyjazd”, 
kojarzy się negatywnie. 

Postanowiłem, że pod-
czas podróży spotkam się 
z  przedstawicielami orga-
nizacji polonijnych rozsia-
nymi po Syberii, napiszę 
artykuły na ten temat (kil-
ka ukazało się już w  „Ty-
godniku Powszechnym”), 
będę dzielił się szczegóło-

wymi relacjami tekstowymi 
z  tego, co się u  mnie dzie-
je podczas tej tułaczki. Wy-
szedłem z  założenia, że je-
śli dam coś od siebie, a ktoś 
będzie chciał wesprzeć tę 
inicjatywę, to czemu nie 
spróbować? Finansowa-
nie społecznościowe nie 
jest niczym nowym w  ta-
kich przedsięwzięciach, 
ale w  Polsce wciąż budzi 
emocje. 

Do jakiego miejsca/
miejsc chciałby Pan wró-
cić i dlaczego?

Bardzo lubię wracać 
do Tbilisi, z  chęcią poje-
chałbym ponownie do Da-
gestanu i  Czeczenii, prze-
ślizgnąłem się ledwie po 
Kirgistanie, więc koniecz-
nie muszę zawitać do Bisz-
keku. Zawsze pewnie będę 
chętnie wracał do Iranu za 
sprawą fantastycznych lu-
dzi, którzy tam żyją.

Jednak najbardziej 
chciałbym wrócić do Turk-
menistanu. Wydaje się, że 
w  tym środkowoazjatyc-
kim kraju nie ma nic prócz 
pustyni, ale poprzez skraj-
ną izolację, niemal całkowi-
ty brak turystów i pewnego 
rodzaju enigmatyczność, 
jest ona dla mnie szalenie 
atrakcyjny. 

Czego Pana nauczyły 
podróże?

Ostatnia na pewno była 
momentami potężną lekcją 
cierpliwości i  pokory, kie-
dy po 5-7 godzin czekałem 
na odludziu Kołymy na au-
tostop. Naprawdę człowiek 
musi siebie lubić, żeby spę-
dzić ze sobą tyle czasu i nie 
zwariować (śmiech).

To banał, że podróże 
kształcą, ale tak naprawdę 
jest. Ile ja się rzeczy naczy-
tałem i dowiedziałem o kra-
jach, narodach, miastach 
w trakcie wyjazdów i przy-
gotowań do nich. I  to jest 
wiedza bardzo mierzalna. 
Ale podróże, i znów truizm, 
zwiększyły moją otwartość 
i tolerancję na inność. 

Marcin Cichy

Ojmiakon, Jakucja, z jedną z mieszkanek

Autostopem w drodze do 
Jakucka
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Regionalna tarcza dla przedsiębiorców – granty i dotacje
Zarząd województwa rozwija ofertę pomocową dla regionalnej gospodarki o kolejny instrument. – Niezwłocznie po uzyskaniu zielonego światła od 
Komisji Europejskiej podjęliśmy uchwałę o uruchomieniu bezzwrotnych dotacji na pokrycie najpilniejszych kosztów. Łącznie przekazujemy ok. 64 mln zł 
– relacjonuje marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Mowa o  dotacjach 
i  grantach, o  które będą 
mogły ubiegać się mikro-, 
małe i  średnie przedsię-
biorstwa z  województwa. 
Wspomnianą kwotę 64 mln 
zł przeznaczono na nastę-
pujące typy projektów:

1. Dostosowanie firmy 
do pracy w  trudnych wa-
runkach – 19,2 mln zł,

2. Pokrycie kosztów ob-
rotowych – 40,2 mln zł,

3. Produkcję materia-
łów i narzędzi przeciwpan-
demicznych – 4,4 mln zł.

W pierwszym typie pre-
miowane będą podmio-

ty prowadzące działalność 
w sektorach: turystyka, ga-
stronomia, transport zbio-
rowy oraz innych branżach 
objętych restrykcjami. Po-
moc udzielana będzie we-
dług stawki w  przeliczeniu 
na liczbę etatów w  firmie 
– od 7,8 tys. zł dla jed-
noosobowej działalności 
gospodarczej. 

Projekty drugiego typu 
będą mogły być dofinan-
sowane w wysokości do 90 
proc. kosztów kwalifikowa-
nych (maksymalnie 500 tys. 
zł). Celem wsparcia jest uła-
twienie działalności gospo-

darczej w  okresie zagroże-
nia epidemicznego poprzez 
m.in. wyposażenie w  środ-
ki ochrony indywidualnej 
i  ochrony zbiorowej, testy 
zdrowotne dla pracowni-
ków, a  także zakup sprzę-
tu/usług pod kątem za-
pewnienia ciągłości pracy 
i działalności. 

W  trzecim typie dofi-
nansowanie otrzymają pro-
jekty obejmujące produk-
cję wyrobów służących 
zwalczaniu epidemii CO-
VID-19, takich jak np. respi-
ratory, szczepionki, środ-
ki odkażające, itp. Poziom 

dofinansowania wynosi 90 
proc. dofinansowania kosz-
tów kwalifikowanych. Mi-
nimalna wartość wydatków 
kwalifikowanych to 100 tys. 
zł, maksymalna to aż 1 mln 
zł. 

– Odbyliśmy wiele roz-
mów z  przedstawicielami 
strategicznych branż dla re-
gionalnej gospodarki. Do-
brze znamy ich potrzeby, 
wychodzimy naprzeciw te-
mu wyzwaniu – komentu-
je marszałek Gustaw Marek 
Brzezin. – Obok pożycz-
ki płynnościowej, urucha-
miane dotacje i  granty to 

obecnie największy projekt 
antykryzysowego wspar-
cia gospodarki w  naszym 
województwie. Kładziemy 
szczególny nacisk na mi-
nimalizowanie procedur 
i maksymalizowanie korzy-
ści dla przedsiębiorców. Li-
czymy, że nasze działanie 
przyczyni się do uniknięcia 
recesji – dodaje.

Wspomniana zaś po-
życzka płynnościowa jest 
funkcjonującym już pro-
duktem, który powstał we 
współpracy samorządu wo-
jewództwa z  Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego. Je-

go łączna wartość wynosi 
ok. 31 mln zł. Środki mo-
gą zostać przeznaczone na 
sfinansowanie bieżących 
kosztów.

Pomoc udzielana będzie 
w  formie grantów przez 
tzw. grantodawcę. Jego wy-
bór i  uruchomienie przy-
znawania grantów nastąpi 
w  najszybszym możliwym 
czasie. Wszyscy zaintere-
sowani mogą śledzić stro-
ny internetowe: warmia.
mazury.pl, rpo.warmia.ma-
zury.pl oraz biznes.warmia.
mazury.pl.

Aktywna wieś i małe granty sołeckie marszałka
Do wsi i sołectw na Warmii i Mazurach popłynęło 750 tys. zł. – Wspieramy lokalne inwestycje służące integracji mieszkańców, poprawiające jakość życia 
w niewielkich zakątkach regionu – podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin. 

Konkursy „Małe Gran-
ty Sołeckie Marszałka Wo-
jewództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego” i „Aktywna Wieś 
Warmii, Mazur i  Powiśla” 
realizowane są w  oparciu 
o środki finansowe z budże-
tu samorządu województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

Wspieranie przedsięwzięć 
inwestycyjnych w  gminach 
służy modernizacji terenów 
wiejskich oraz przyczynia 
się do zwiększenia poziomu 
zaangażowania społeczno-
ści lokalnych w sołectwach.

Wpłynęło 157 wnio-
sków na łączną kwotę dofi-

nansowania ponad 2 mln zł. 
62 wnioski nie spełniły wy-
mogów formalnych, na-
tomiast  37 wniosków nie 
uzyskało minimalnej licz-
by punktów oceny meryto-
rycznej. 36 projektów uzy-
skało dofinansowanie na 
łączną kwotę 500 tys. zł.

– Budowanie infra-
struktury to zadanie własne 
gmin, my jako samorząd 
województwa wspieramy 
oddolne inicjatywy i  in-
spirujemy wsie i  sołectwa 
do aktywności –  mówi 
marszałek Gustaw Marek 
Brzezin.  – Obydwa kon-

kursy cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem, 
a  wartość zakładanych in-
westycji wielokrotnie prze-
kroczyła pulę środków na 
nie przeznaczonych.

W  konkursie „Aktywna 
wieś…” na dofinansowanie 
mogą liczyć projekty, któ-

rych efektem będą: popra-
wa warunków życia ludno-
ści wiejskiej, zachowanie 
dziedzictwa kulturowego, 
w  tym utrzymanie i  rozwi-
janie krajobrazu wiejskie-
go oraz wzrost atrakcyjno-
ści turystycznej obszarów 
wiejskich.

Małe Granty Sołeckie
1. Warpuny, gm. Sorkwity, „Miodowa Strefa Relaksu”, 15 tys. zł
2. "Zielony zakątek w Wydminach", 15 tys. zł
3. Radzieje, gm. Węgorzewo, „Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej", 11,5 tys. zł
4. Piasek, gm. Górowo Iławeckie, „Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej przy świetlicy w Bądlach poprzez budowę obiektów 
małej architektury, retencję wód opadowych – ogród deszczowy, 
permakulturowy ogród ziołowy", 12 tys. zł
5. Nitki, gm. Biała Piska, „Zielnik wiejski", 15 tys. zł
6. Gm. Orzysz, „Dziubiele Mazurskim Morzem pachnące", 12 tys. zł
7. Stanclewo, gm. Biskupiec, „Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej”, 15 tys. zł
8. Zyndaki, gm. Sorkwity, „Ziołowa Przystań”, 14,5 tys. zł
9. Kal, gm. Węgorzewo, „Uatrakcyjnienie krajobrazu wsi poprzez 
postawienie tradycyjnej łodzi wędkarskiej w sołectwie", 14,4 tys. zł   
10. Różaniec, gm. Pieniężno, „Budowa rosarium – różanego 
ogrodu", 10 tys. zł
11. Czarny Kierz, gm. Kiwity, „Utworzenie infrastruktury 
rekreacyjno-wypoczynkowej przy stawie wioskowym", 12,1 tys. zł
12. Wikrowo, gm. Gronowo Elbląskie, „Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej", 14 tys. zł   
13. Franciszkowo, gm. Iława, „Rowerowe wyprawy Doliną Drwęcy", 
15 tys. zł
14. Stoczek, gm. Kiwity, „Zagospodarowanie skweru w Stoczku", 
12 tys. zł
15. Lipowiec, gm. Kurzętnik, „Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej poprzez budowę altany z grillem murowanym", 15 tys. zł
16. Gronowo, gm. Lubomino, „Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej", 12 tys. zł
17. Górne, gm. Gołdap, „Budowa miejsca integracji społeczności 
lokalnej", 15 tys. zł

18. Wronka, gm. Giżycko, „Wronka piecze, wędzi i Grilluje – w ten 
sposób się integruje", 15 tys. zł
19. Dajny, gm. Zalewo, „Budowa altany z pomieszczeniem 
gospodarczym", 15 tys. zł
20. Rzeck, gm. Biskupiec, „Poprawa estetyki przestrzeni 
publicznej", 15 tys. zł
21. Burkat, gm. Działdowo, „Kultura w zgodzie z naturą. 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej lokalnej 
społeczności", 15 tys. zł
22. Popielno, gm. Ruciane-Nida, „Modernizacji terenu wspólnego 
wsi w celu urządzeni wiejskiej strefy relaksu", 15 tys. zł
23. Szczęsne, gm. Purda, „Reaktywacja placu wiejskiego", 15 tys. zł
24. Bartoszki, gm. Nidzica, „Wykonanie wiaty rekreacyjno-
turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowanie 
terenu zielonego", 15 tys. zł
25. Babki, gm. Gołdap, „Dogońmy przyszłość. Stworzenie 
nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości 
popegeerowskich", 15 tys. zł
26. Michałowo, gm. Susz, „Kącik EKO Integracji mieszkańców", 
14,2 tys. zł
27. Ruszkowo, gm. Działdowo, „Utworzenie Dworskiego Folwarku 
Rekreacyjno–Edukacyjnego. Zagospodarowanie wypoczynkowej 
przestrzeni publicznej", 15 tys. zł
28. Sząbruk, gm. Gietrzwałd, „Świerkówka – miejsce integracji  
i edukacji", 14,5 tys. zł
29. Karwik, gm. Pisz, „Mazurska wiata – nasze miejsce spotkań  
i występów artystycznych", 15 tys. zł
30. gm. Banie Mazurskie, „Zagospodarowanie terenu w msc. 
Rapa" 9,9 tys. zł 
31. gm. Janowiec Kościelny, „Budowa wiaty Przystankowej w 
miejscowości Krajewo Małe", 8,8 tys. zł
32. Krzywka, gm. Kisielice, „Zagospodarowanie ogólnodostępnej 
przestrzeni publicznej poprzez budowę drewnianej wiaty", 15 tys. zł
33. Sąpłaty, gm. Dźwierzuty, „Słoneczna Aleja", 15 tys. zł

34. Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno, „Zagospodarowanie 
miejsca integracji lokalnej", 15 tys. zł
35. Markowo, gm. Morąg, „Poprawa atrakcyjności Miejscowości poprzez 
zagospodarowanie nieużytkowanego terenu wokół stawu", 15 tys. zł
36. Lipowo, gm. Ostróda, „Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego", 13,2 tys. zł

Aktywna Wieś
1. Aniołowo, gm. Pasłęk, „Anioły i urokliwe zakątki", 20 tys. zł
2. Mołtajny, gm. Barciany, „Gościu, siądź pod mym liściem,  
a odpocznij sobie", 19,3 tys. zł
3. Trygort, gm. Węgorzewo, „Lino-statkiem po zdrowie  
i integrację", 20 tys. zł
4. Wierzbowo, gm. Mrągowo, „Budowa przystanku z 
zagospodarowaniem terenu", 20 tys. zł
5. Węgój, gm. Biskupiec, „Poprawa estetyki – zagospodarowanie 
terenu plaży wiejskiej", 18 tys. zł
6. Wymój, gm. Stawiguda, „Rewitalizacja przystanku 
autobusowego", 16 tys. zł
7. Żelazna Góra, gm. Braniewo, „Centrum Aktywności Lokalnej", 20 tys. zł
8. Jurki, gm. Morąg, "Nowa przestrzeń rekreacyjna – 
zagospodarowanie stawu w centrum miejscowości", 15,8 tys. zł
9. Lichtajny, gm. Ostróda, „Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego nad jeziorem", 20 tys. zł
10. Łęgno, gm. Dobre Miasto, „Łęgno miejscem Wypoczynku  
i edukacji”, 20 tys. zł
11. Gąski, gm. Olecko, „Gęsia Zatoka – zagospodarowanie terenu 
nad jeziorem Przytulskim", 20 tys. zł
12. Osiniak, gm. Ruciane-Nida, „Poprawa warunków życia 
mieszkańców poprzez utworzenie plenerowego obiektu 
rekreacyjno-wypoczynkowego", 20 tys. zł
13. Nowa Wieś, gm. Iława, „Galeria sztuki ludowej im. Józefa 
Kuleszy – plenerowe miejsce spotkań mieszkańców ", 20 tys. zł
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Grunwald symbolem braterstwa, 
odwagi i pojednania 

Bez inscenizacji i tysięcy widzów, ale z wizytą prezydentów i premierów Polski i Litwy. Uczciliśmy pamięć o bitwie sprzed 610 lat, która na wieki ukształ-
towała Europę i od lat przyciąga uwagę na Warmię i Mazury. 15 lipca 1410 roku Pola Grunwaldzkie były świadkiem zwycięstwa wojsk polsko-litewskich 
nad armią krzyżacką, które uczyniło Królestwo Polskie mocarstwem i stało się spoiwem pierwszej unii w Europie.

Od wielu lat Dni Grun-
waldu są największym świę-
tem współczesnych rycerzy 
i  sympatyków średniowie-
cza. W cyklu imprez histo-
ryczno-edukacyjnych oraz 
w  utworzonych obozach 
z warunkami życia średnio-
wiecznego brało udział bli-
sko 5 tys. rekonstruktorów. 
Punktem kulminacyjnym 
była inscenizacja średnio-
wiecznej bitwy, w  której 
uczestniczyło ponad 2 tys. 
rycerzy z całego świata. Te 
wyjątkowe historyczne wi-
dowisko oglądało co roku 
ok. 100 tys. widzów. 

Grunwald jest za-
tem marką rozpoznawal-
ną nie tylko w regionie, ale 
również w  Polsce i  całej 
Europie. 

Tegoroczna edycja mia-
ła mieć charakter wyjątko-
wy, ze względu na okrągłą, 
610. rocznicę pamiętnej bi-
twy. Zagrożenie spowodo-
wane epidemią sprawiły, że 
organizatorzy podjęli decy-
zję o odwołaniu Dni Grun-
waldu oraz inscenizacji 
walk. Z  zachowaniem za-
sad reżimu sanitarnego na 
Polach Grunwaldu odby-
ły się jednak uroczystości 
zwycięstwa nad siłami Za-
konu Krzyżackiego. 

Zebranych gości przy-
witał marszałek wojewódz-
twa Gustaw Marek Brzezin. 

– Bitwa na długie lata 
stała się symbolem chwa-
ły oręża polskiego. Była 
nadzieją w  czasach zabo-
rów i wojen na wolną, silną 
i niepodległą Polskę. Obec-
nie Pola Grunwaldu to dużo 
więcej niż legenda wielkiej 
wiktorii. To tętniący życiem 
ośrodek kultury o  niezwy-
kłej kreatywności i energii. 
Stolica europejskiego ry-
cerstwa. Tu przeszłość spo-
tyka się z  teraźniejszością, 
by razem dawać świadec-
two na przyszłość. Dzięku-
ję za wspólne świętowanie 
w  tym szczególnym cza-
sie i  mam wielką nadzie-
ję, że w przyszłym roku już 
w  gronie rycerzy, insceni-

zatorów oraz członków naj-
znakomitszych chorągwi 
spotkamy się na tradycyj-
nej inscenizacji Bitwy pod 
Grunwaldem, by ponownie 
w ten widowiskowy sposób 
sławić wielkie zwycięstwo 
polskiego i  litewskiego ry-
cerstwa – mówił podczas 
uroczystości.

W  apelu grunwaldz-
kim oraz uroczystościach 
złożenia wieńców pod Po-
mnikiem Grunwaldzkim 
uczestniczył Andrzej Duda, 
prezydent RP. 

– 610 lat temu ta zie-
mia spłynęła krwią – do-
szło do wielkiej bitwy, któ-
ra ukształtowała na stulecia 
obraz Europy. Unia pol-
sko-litewska była następ-
stwem tamtych wydarzeń. 
Dzięki temu powstała i  za-
istniała na scenie politycz-
nej jedna z  najwspanial-
szych dynastii w  Europie 
– Jagiellonów. Bardzo wie-
lu historyków uważa, że to 
był najlepszy czas w  histo-
rii Polski. Dzisiejsza roczni-
ca jest dla nas, Polaków, nie 
tylko symbolem wielkiej 
średniowiecznej bitwy, ale 
przede wszystkim symbo-
lem rozkwitu i  braterstwa. 
Symbole budują politykę, 
relację i  historię. Niech to 
będzie znak, że dzisiaj Pol-
ska i  Litwa już bez mieczy 

rozwijają Europę i  świat – 
mówił prezydent RP An-
drzej Duda. 

Na zaproszenie marszał-
ka województwa warmiń-
sko-mazurskiego w  grun-
waldzkich uroczystościach 
uczestniczył wielki mistrz 
Zakonu Szpitala Najświęt-
szej Maryi Panny Domu 
Niemieckiego w  Jerozoli-
mie Frank Bayard. 

– Wspominamy dziś bi-
twę i  ludzi, którzy walczy-
li w tym miejscu. Dziś, 610 
lat po bitwie, stoimy tu ra-
zem i możemy podać sobie 
ręce na znak pokoju. To Po-
le stało się jednocześnie po-
lem pojednania. Grunwald 

może być dziś symbolem 
nad wspólną pracą i  przy-
szłością. Konflikt zbrojny 
ustąpił miejsca pojednaniu. 
Miejmy wiarę w  miłość, 
szacunek i  pojednanie. 
Wiem, że takie jest przesła-
nie z dzisiejszego dnia. 

Podczas wydarzenia 
został również uroczyście 
odsłonięty kamień upa-
miętniający udział wojsk li-
tewskich w bitwie. Ważący 
12 ton kamień pomnikowy 
przywieziono z  Litwy. Jest 
na nim wykuty herb Pogoni 
i  napis w  dwóch językach: 
„Od narodu litewskiego za 
wspólne zwycięstwo”. Ka-
mień ustawiono w  pobli-

żu pomnika krakowskiego 
przy głównej alei na Wzgó-
rzu Pomnikowym.

– Jest to dar od naro-
du litewskiego dla narodu 
polskiego – mówił Gitanas 
Nausėda, prezydent Repu-
bliki Litewskiej. – Pogoń 
to symbol oddania oraz od-
wagi naszych narodów. Dzi-
siaj możemy mówić jeszcze 
o nowym symbolu – twór-
czej pracy i  rozwoju oby-
dwu państw. Spotykamy 
się w legendarnym miejscu, 
było to jedno z  najwięk-
szych zwycięstw w  histo-
rii naszych narodów. Budo-
wa własnej państwowości 
i  wartości jest nadal naszą 

codzienną walką, ale jedno-
cześnie ciągle musimy szu-
kać pokojowych rozwiązań. 

Pamiątkową kapsu-
łę pod pomnikiem złożyli 
Perlis Vasieta (przewodni-
czący Królewskiego Związ-
ku Szlachty Litewskiej), 
Bronius Zaranskis (prze-
wodniczący Stowarzysze-
nia Armii Rezerwowych), 
Romas Žibas (honorowy 
przewodniczący Unii Ofi-
cerów Rezerwowych) oraz 
mjr Donatas Mazurkevičius 
(przedstawiciel Biura Na-
czelnego Dowództwa Woj-
ska Litewskiego). 

Organizatorami wy-
darzenia byli: Samorząd 
Województwa Warmiń-

sko-Mazurskiego, Mu-
zeum Bitwy pod Grun-

waldem, Narodowe 
Centrum Kultury oraz 

Fundacja Grunwald. 
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Ważne jest przetrwanie 
naszej romskiej kultury

Hitano to olsztyński zespół propagujący kulturę i folklor Romów, który powstał ponad 35 lat temu. Ich koncerty są pełne energii, ale też i refleksyjnych 
piosenek. Mają swój własny styl, nie naśladują nikogo. Grają i śpiewają wyłącznie na żywo wszędzie tam, gdzie publiczność chce słuchać płynących 
z  głębi duszy piosenek. O  miłości do muzyki oraz pasji tworzenia, rozmawiam z  założycielem i  szefem artystycznym zespołu Adamem „Lulkiem” 
Fedorowiczem.

Dawniej pewnie roz-
mawialibyśmy gdzieś pod 
lasem, przy ognisku?

Na pewno tak by było. 
Ognisko, kawałek dobrego 
mięsiwa, a może nawet coś 
jeszcze (śmiech).

Nie żal Ci trochę tam-
tych czasów, bo to prze-
cież Twoje dzieciństwo?

Nie wiem czy żal. Jakby 
na to spojrzeć z perspekty-
wy czasu, to nie żal mi tak 
do końca tego wszystkie-
go. Z  jednej strony były to 
fajne czasy, ale bardzo czę-
sto człowiek był głodny. Jak 
mama nie powróżyła i  tata 
nie pohandlował jakąś pa-
telnią, to zdarzało się, że 
brakowało nawet chleba. 
Piękno otaczającej przyro-
dy, słońce, wolność i  dzie-
cięca radość nie wszystko 
rekompensowały. Podob-
nie zresztą jak teraz, kiedy 
nie ma pracy. Nie brakowa-
ło nam nigdy rodziny i  ro-
dzinnego życia. Jeździłem 
z taborami po całej Polsce. 
Ostatni raz chyba w  1960 
roku. Wtedy wydano zakaz 
poruszania się w taborach. 

Hitano to Twój pierw-
szy zespół, czy grałeś już 
gdzieś wcześniej?

To był i jest mój pierw-
szy, profesjonalny zespół. 
Początkowo w  pięciooso-
bowym składzie, graliśmy, 
jak to się mówi „do ko-
tleta”, na różnego rodza-
ju imieninach, urodzinach 

i  weselach. Teraz też cza-
sami gramy na weselu, ale 
jako atrakcja. Bardziej niż 
kwestie zarobkowe, cho-
dziło mi o  przetrwanie na-
szej romskiej kultury. 

Podobno każdy Rom 
rodzi się z  talentem 
muzycznym.

Praktycznie można tak 
powiedzieć, chociaż zdarza-
ją się Romowie bez słuchu 
muzycznego (śmiech). Oso-
biście muzyczną edukację 
zaczynałem w  Szkole Pod-
stawowej nr 4 w  Olsztynie, 
w szkolnym zespole. Tam za-
raziłem się muzyką, ale nie 
były to romskie piosenki, tyl-
ko popularne wówczas prze-
boje, np. Czerwonych Gitar. 

Czy Hitano to zespół 
rodzinny?

Nie da się ukryć. W Hi-
tano gra mój syn, tańczy 
i śpiewa córka, dwie wnucz-
ki, i dwie synowe. 

Zespół śpiewa Twoje 
autorskie piosenki. Po kim 
odziedziczyłeś ten talent?

To gdzieś siedzi w du-
szy. Chociaż muszą przy-
znać, że trochę w  tym 
zasługi olsztyńskie-
go dziennikarza i  auto-
ra Władka Katarzyńskie-
go. Napisał kilka tekstów 
do mojej muzyki, co zdo-
pingowało mnie do wła-
snych, autorskich piose-
nek, bardziej romskich 
w treści. 

Sięgacie też do sta-
rych sprawdzonych 
przebojów?

Z tymi starymi to jest 
tak, że młodzież nie za 
bardzo słucha romansów. 
To muszą być koneserzy 
takiej muzyki. Teraz jest 
na czasie disco-polo. Mu-
si być głośno i  rytmicz-
nie. Wtedy publiczność 
to kupuje, szczególnie po 
dwóch piwach (śmiech). 

Macie bardzo orygi-
nalne brzmienie inspiro-
wane folklorem bałkań-
skim. Skąd te aranżacyjne 
pomysły?

Teraz jest taka mo-
da. Nie chcę się generalnie 
na kimś wzorować. Jeste-
śmy Romami. Wielu Ro-
mów mieszka właśnie na 
Bałkanach. Romowie wę-
drowali po całej Europie 
i  nasiąkli kulturą krain, po 
których wędrowali. Miesz-
kając w  Polsce, korzysta-
my z  różnych muzycznych 
klimatów.  

Hitano to nie tylko mu-
zyka i  śpiew, ale także ta-
niec. Kto opracowuje ta-
neczne układy?

Trochę ja, trochę córki, 
trochę wnuczki. Przypomi-
na się stare tańce i  układy, 
dodaje nowe. To przecho-
dzi z  pokolenia na pokole-
nie, podobnie jak w zespo-
łach ludowych. 

Nie można zapomnieć 
o  wspaniałych, koloro-
wych strojach. Sami je 
szyjecie?

Korzystamy z  pomo-
cy krawcowych, ale dziew-
czyny same dobierają mate-
riały i przyozdabiają suknie 
według własnych pomy-
słów. Do naszych dziew-
czyn specjalnych kolorów 

nie potrzeba, ale żeby to 
było profesjonalnie, to mu-
si być ładnie i  kolorowo, 
żeby widza także i  tym za-
skoczyć. Na koniec, tak jak 
w  przypadku układów ta-
necznych, ja to muszę zaak-
ceptować (śmiech). Tak to 
wygląda. 

W  zespole Hita-
no występują wyłącznie 
Romowie?

Basista i  perkusista 
nie są Romami, ale moimi 
przyjaciółmi od wielu lat. 
Gitara basowa i  perkusja, 
w  przeciwieństwie np. do 
skrzypiec i  akordeonu, to 
nie są klasyczne instrumen-
ty Romów. 

Od wielu lat jesteście 
organizatorami impre-
zy „Gipsy Carnaval Muzy-
ki i Tańca Romów” na któ-
ry zapraszacie nie tylko 
Romskie zespoły.

Mamy swoich arty-
stycznych przyjaciół, któ-
rych gościnnie zapraszamy 
na festiwal. Niestety jest 
to uzależnione od fundu-
szy, których z  każdym ro-
kiem jest coraz mniej. Na 
nasz festiwal przychodzą 
nie tylko olsztynianie, ale 
także turyści odwiedza-
jący nasze miasto. Jest to 
swego rodzaju artystyczna 
wizytówka Olsztyna. Dzi-
wię się, że brakuje na to 
pieniędzy. 

Jako prezes Stowarzy-
szenia Kultury Romskiej 
„Hitano” zajmujesz się 
pewnie nie tylko sprawa-
mi zespołu?

Staram się aktywizo-
wać środowisko. Mam swo-
je lata i  trochę mi szwan-
kuje zdrowie. Ważne jest, 
aby nasze dzieci nie zapo-
mniały romskiego języka 
i  romskiej kultury. Romo-
wie nigdy nie pisali swojej 

historii. To, co zostało, jest 
tylko w  ustnym przekazie 
i  kulturze, poprzez taniec 
i śpiew. 

Nie marzysz o  jakimś 
stałym miejscu do wystę-
pów z  tradycyjną romską 
kuchnią?

Świetny pomysł, ale 
trudny w  realizacji. Prak-
tycznie niemożliwe jest 
utrzymanie takiego lokalu. 
Chodzi oczywiście o  kwe-
stie finansowe. Lata 70. by-
ły lepsze niż to, co się dzie-
je teraz. Mniej było różnego 
rodzaju restauracji, więc 
konkurencja była zdecydo-
wanie mniejsza. 

Czego się życzy 
Romom?

Tradycyjnie zdrowia 
i radości z dzieci. To jest dla 
Romów najważniejsze. 

Na koniec poproszę 
Cię o anegdotę.

Zdarzyło się, że pomy-
liłem Morąg z  Mrągowem. 
Przyjeżdżamy do Mrągo-
wa, a  tu się okazuje, że nic 
nie wiedzą o żadnej impre-
zie. Z Mrągowa do Morąga 
nie jest zbyt daleko, więc 
dojechaliśmy, oczywiście 
z opóźnieniem. Zagraliśmy 
koncert, świetna publicz-
ność, kilka bisów. Problem 
polegał jednak także na 
tym, że w tym samym dniu 
mieliśmy jeszcze jedną im-
prezę w  Węgorzewie. Tam 
się spóźniamy już ponad 
godzinę. Chciałem wszyst-
ko zwalić na kontrolę dro-
gówki, ale chyba nie za bar-
dzo byłem przekonujący. 
W  rezultacie dostaliśmy 
tylko połowę honorarium. 
Na pewno już nigdy nie po-
mylę Morąga z  Mrągowem 
(śmiech).

Andrzej Zb. Brzozowski
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Menedżer
Słowo „rusyfikacja” większości starszego pokolenia Polaków kojarzy się 
z zaborem rosyjskim. Władze okupacyjne wszystkimi siłami i  sposobami 
starały się wyeliminować język polski z  życia społeczeństwa. Językiem 
urzędowym był rosyjski. 

W szkołach uczono tyl-
ko po rosyjsku. Książki i ga-
zety wydawano również 
w  tym języku. Mimo pra-
wie 300-letniego zniewole-
nia język polski nie zanikł, 
a wręcz odwrotnie, jest pie-
czołowicie pielęgnowany, 
szanowany i na każdym kro-
ku wpajany młodemu po-
koleniu. Praktycznie w kra-
ju zwanym Polską, którego 
nie było na mapach, wszy-
scy obywatele mówili, czy-
tali w  ojczystym języku, 
a nawet uważali to za punkt 
honoru. Podobnie się dzia-
ło w  sąsiednich zaborach, 
w  których również zabor-
com nie udało się zdusić czy 
wyplenić polskiej mowy.

Wystarczyło tylko około 
100 lat od chwili uzyskania 
niepodległości, a  inny kraj 
zaczął narzucać nam swój 
język, który powoli wypie-
ra nasz ojczysty. Oczywiście 
chodzi mi o angielski. Pola-
cy bez nakazów i  zakazów 
z wielką radością przyjmu-
ją obcą mowę, a także zwy-
czaje i zachowania. 

Ja nic nie mam do zna-
jomości jednego czy dwóch 
a nawet więcej języków ob-
cych. W  dzisiejszych cza-
sach jest to bardzo potrzeb-
ne a  nawet obowiązkowe, 
bo przecież żyjemy w jednej 
Europie. My jednak prze-
gięliśmy! Na każdym kroku 
w życiu potocznym królują 

angielskie nazwy. Wystawy, 
restauracje, nazwy potraw 
a nawet obce słowa w mo-
wie potocznej Polaków, to 
obecnie norma, nie mówiąc 
już o piosenkach. 

Mój 5-letni wnuk uczy 
się angielskiego i  bar-
dzo dobrze, ale już często 
w rozmowie używa zamiast 
„tak”, „dobrze”, angiel-
skiego „OK”. Znajomy ma 
dwie wnuczki i  zięcia an-
glojęzycznego. I  co? Dzie-
ci tylko w  obcym języku 
się porozumiewają, a  tyl-
ko z  musu po polsku pro-
wadzą dialog z rówieśnika-
mi czy dziadkami. Maluchy 
moich znajomych, obec-
nie przebywający na wy-
spach, tylko 
rozumieją po 
polsku, a  roz-
mawiają z ma-
mą, tatą i  in-
nymi dziećmi 
po angielsku. 
Kiedyś zabor-
com nie udało 
się zrusyfiko-
wać czy zger-
manizować 
Polaków, ale 
za to udało się 
to Anglikom.

Ja, rodowi-
ty Polak, we 
własnym kra-
ju, a nawet tyl-
ko w Olsztynie 
czuję się cza-

sami obco, jak na każdym 
kroku muszę ocierać się 
o angielski.

I am a Polish journalist. 
I write in Polish and I wo-
uld like everyone in our co-
untry to speak their native 
language. I  co Czytelnicy? 
Chcielibyście, żebym pisał 
po angielsku, bo to mod-
ne? Co innego znać język 
umożliwiający porozumie-
wanie się na całym świe-
cie, a  co innego przy po-
mocy obcego niszczyć nasz 
ojczysty. 

Jacek Panas

Twój, mój, 
nasz wybór

Przeczytałem, Jacku, z uwagą Twój felieton i zgadzam się w pełni z wywo-
dami zawartymi w pierwszej jego części. Szeroko zakrojona przez zaborców 
akcja rusyfikacji, jak również germanizacji (m.in. na terenach dzisiejszych 
Warmii i  Mazur) odbiła swoje piętno w  kulturze, gospodarce i  życiu 
społecznym. 

Widać i  słychać to na-
wet dzisiaj, ponieważ wie-
le rosyjskojęzycznych i nie-
mieckojęzycznych zwrotów 
funkcjonuje, może nie tak 
do końca w  języku, ale na 
pewno w  polskiej składni. 
Nazywamy je językowymi 
naleciałościami lub zapoży-
czeniami. Język polski nie 
był w  tamtych czasach ję-
zykiem urzędowym, więc 
mógł przetrwać jedynie 
w polskich rodzinach. 

Nie mogę się jednak zgo-
dzić z  Tobą, Jacku, w  kwe-
stii narzucania przez kogoś 

języka angielskiego jako al-
ternatywnego środka ko-
munikacji. Ten wybór jest 
subiektywny i  ze wszech 
miar świadomy. Chcesz, to 
się uczysz, nie chcesz, nie 
musisz. No, chyba że jest to 
konieczne dla podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, 
ale to w dalszym ciągu jest 
Twój wybór. 

Podobnie jest ze zwy-
czajami, zachowaniami 
i  (myślę, że o  tym zapo-
mniałeś) kulinariami. Wy-
obrażasz sobie nasz współ-
czesny, kulinarny świat bez 
pizzy i  burgerów? Co nie 
znaczy, że w  większości 
przypadków, w rodzinnych 
domach, królują schabowy 
i  pierogi. Nikt tu niczego 
nam nie narzuca. Po prostu 
jeżdżąc po świecie przy-
swajamy sobie to, co nam 
odpowiada. 

Wracając jednak do ję-
zyka, istnieje taka potrze-
ba porozumiewania się 
różnych społeczności na-
rodowych. Tej roli nieste-
ty nie spełnił język espe-
ranto, którego twórcą, jak 
zapewne wiesz, jest polski 
lekarz Ludwik Zamenhof. 
Język angielski, ze wzglę-
du na swoją powszechność, 
stał się popularną formą 

międzynarodowej komuni-
kacji. Stąd jego obecność 
w wielu dziedzinach nasze-
go współczesnego życia. 

Bez znajomości języ-
ka angielskiego trudno jest 
dzisiaj funkcjonować np. 
w międzynarodowej gospo-
darce, kulturze a zwłaszcza 
podróżować po świecie. To 
nie jest kwestia mody, cho-
ciaż początkowo, po zmia-
nie ustroju, trudno się było 
oprzeć takiemu wrażeniu. 
W  końcu „General Direc-
tor” czy „General Manager” 
na wizytówce lepiej wyglą-
da niż „kierownik” lub „za-
rządca”. Trzeba, Jacku, też 
pamiętać, że wiele angiel-
skojęzycznie brzmiących 
zwrotów i wyrazów to czę-
sto nazwy własne firm i in-
stytucji, więc trudno tu zna-
leźć polskie odpowiedniki. 

Nawet przytoczony 
przez Ciebie zwrot „OK”, 
który jest w  powszechnym 
użyciu w  naszym kraju, na 
pewno nie przyczynia się 
do niszczenia naszego oj-
czystego języka. Po prostu 
jest krótszy od kilku innych 
polskich słów o tym samym 
znaczeniu. Jednak to za-
wsze jest nasz wybór, któ-
rego nikt nam nie narzuca. 

Andrzej Zb. Brzozowski 

BARAN  21.03 – 20.04
Nawet uciążliwe sprawy uda 

się doprowadzić do finału szybko 
i sprawnie. Dobra organizacja życia 
zawodowego pozwoli Ci pomyśleć 
również o  jakiejś rozrywce. W  fi-
nansach koniec zastoju. Można Ci 
tylko pozazdrościć.

BYK  21.04 – 20.05
Może się zdziwisz, ale ludzie od-

bierają Cię niezwykle pozytywnie. 
Jeżeli w Twoim otoczeniu są osoby, 
które zraniłeś i  z którymi zerwałeś 
kontakty, powinieneś zdobyć się 
na przeprosiny. Im wcześniej, tym 
lepiej. 

BLIŹNIĘTA  21.05 – 21.06
Masz za dużo obowiązków 

i  chyba już najwyższy czas, żebyś 
zaczął się upominać o  ich zmniej-

szenie. Przecież nie jesteś robotem. 
Nie bój się w życiu odrobiny ryzyka. 
Czasami trzeba pójść na całość. Nie 
czekaj, spróbuj. 

RAK  22.06 – 22.07 
Niektóre marzenia mo-

gą się spełnić. Coś zaczniesz  
– możliwe, że nową pracę, może 
pojawi się nowa miłość, a może cał-
kiem zmienisz swoje dotychczaso-
we życie. Musisz jednak opanować 
swój nadmierny entuzjazm.

LEW  23.07 – 23.08
Nie fantazjuj. Staraj się zawsze 

widzieć sprawy zawodowe takimi, 
jakimi są. Nie mieszaj marzeń i rze-
czywistości. Tylko dzięki realistycz-
nemu spojrzeniu na nie, unikniesz 
błędnych decyzji. A  teraz jest Ci to 
bardzo potrzebne. 

PANNA  24.08 – 23.09
Uznanie szefa możesz zdobyć 

ciężką pracą albo odpowiednią re-
klamą swojej osoby. Najlepiej bę-
dzie, jeżeli uda Ci się połączyć oba 
te elementy. Poświęć więcej uwagi 
swojemu ciału. Może warto je tro-
chę pogimnastykować?

WAGA  24.09 – 23.10
Choć z pewnością motorem na-

pędowym będą dla Ciebie ambicje, 
lepiej trzymać je pod kontrolą. Moż-
liwe, że będziesz miał do czynienia  
z zakusami konkurencji. Przyda się 
zatem przytomna głowa. Uważaj 
na przeziębienia. 

SKORPION  24.10 – 22.11
Jeżeli atmosfera w pracy stanie 

się bardziej napięta, to nie mieszaj 
się do sporów. Pamiętaj, mądrzej-

szy zawsze ustępuje. Jak chcesz 
być wierny tej maksymie, nie po-
zwól, aby ktoś ustąpił Tobie. Nie daj 
się przekupić. 

STRZELEC  23.11 – 21.12
Pracuj jak mrówka, ale rozglą-

daj się uważnie wokół siebie. Być 
może okazja stoi tuż za drzwia-
mi i  musisz ją tylko złapać wcze-
śniej niż inni. Świat należy do od-
ważnych. Chyba już czas, abyś 
zaryzykował.  

KOZIOROŻEC 22.12 – 20.01
W  pracy możesz mieć pro-

blemy, ale same miną. To Ty na-
dajesz im taką wagę, na jaką nie 
zasługują. Przyzwyczaiłeś się do 
tego, że wszystko idzie gładko, ale 
Twój ostatni pomysł nie był jednak 
dopracowany.

WODNIK  21.01– 19.02
W Twoim sercu zaczną zacho-

dzić tajemnicze przeobrażenia. Na-
wet jeśli ostatnio zakradła się tam 
obojętność, zobaczysz, że znowu 
jest całkiem nieźle. Nie musisz na-
wet specjalnie się o to starać. Krót-
ki post zaostrza apetyt. 

RYBY  20.02 – 20.03
Idziesz, a  właściwie biegniesz 

do przodu jak huragan. Nie ma rze-
czy, której byś nie zrobił. Pamiętaj 
jednak, aby upominać się o wyna-
grodzenie za swoją pracę. To będą 
dobre dni przed jeszcze lepszymi 
dniami. Przygotuj się na sukces. 

Redakcja zastrzega sobie 
prawo do unieważnienia horo-

skopu, bez podania przyczyn!                        
AZB

Horoskop dla wybranych
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Bon turystyczny uaktywnił oszustów
Z pewnym opóźnieniem, bo dopiero w połowie wakacji, na przełomie lipca i  sierpnia, wchodzi do obiegu zapowiadany od tygodni bon turystyczny. 
Zyskają na nim rodziny (500 zł na dziecko lub tysiąc zł na dziecko z niepełnosprawnością), a w końcowym efekcie zyskają niektóre firmy turystyczne. 

Dlatego między innymi 
pojawi się lista hoteli, pen-
sjonatów i  kwater do wy-
najęcia oraz innych usług, 
w których płatności będzie 
można regulować owym 
bonem. Nie wszystko do 
końca oczywiste. Jedno 
jest pewne. Bon turystycz-
ny będzie ważny do marca 
2022 roku. To już nakręciło 
kombinatorów.

Znalazła się grupa oszu-
stów, którzy postanowili na-

ciągnąć naiwnych metodą 
na bon turystyczny. Nacią-
gacze dzwonią lub przysyła-
ją SMS-a  do potencjalnych 
ofiar i  proponują wypoczy-
nek w  luksusowym hotelu. 
Zapowiadają, że część opła-
ty przyjmą w postaci bonu, 
a  część gotówką wpłaconą 
na ich konto. Oferty kiero-
wane są do osób dojrzałych, 
od 40. do 80. roku życia. Jest 
to zatem kolejna próba na-
ciągnięcia naiwnych, po-

datnych na różne okazje se-
niorów. Problem w tym, że 
taki hotel może nie istnieć, 
a bon turystyczny nie obej-
muje emerytów i rencistów. 
Znów starsi ludzie muszą 
wykazać się czujnością.

Bon turystyczny otrzy-
muje jedynie dziecko, albo 
– inaczej rzecz ujmując – ro-
dziny z dziećmi i jest do wyko-
rzystania na wakacje w  kra-
ju. Ma formę kodu. W  tym 
celu trzeba się rejestrować 

na Profilu Usług Elektronicz-
nych ZUS za pośrednictwem 
strony internetowej swego 
banku, albo przez Profil Za-
ufany. Po aktywacji bonu ro-
dzic dostaje SMS-em lub na 
adres poczty elektronicznej 
wiadomość z  kodem. Tak 
właśnie działa ten bon. Tro-
chę to skomplikowane, ale 
dla młodych rodziców obe-
znanych z Internetem to nic 
trudnego. Chroni natomiast 
od oszustów. 

Pamiętaj o zgłoszeniu darowizny
Otrzymanie darowizny to oczywista korzyść materialna. Wiąże się ona jednak z powstaniem pewnych obowiązków, nawet wówczas gdy obdarowanemu 
przysługuje zwolnienie od zapłacenia podatku. 

Obowiązuje bowiem 
zgłoszenie darowizny 
w  urzędzie skarbowym i  to 
w  dodatku w  odpowiednim 
terminie. Wszystko zależy 
od wartości darowizny oraz 
od powiązań pomiędzy dar-
czyńcą a obdarowanym. Akt 
darowizny nie musi mieć 
formalnej formy, jednak nie-
kiedy wymagane jest, by 
umowa (np. przekazanie nie-
ruchomości) zawarta została 
w formie aktu notarialnego. 

Obowiązek zgłoszenia 
darowizny oraz wysokość 
podatku zależy od stopnia 
pokrewieństwa, czyli od 

tzw. grup podatkowych. Za-
liczenie do jednej z  trzech 
grup ma wpływ na poda-
tek oraz wysokość kwoty 
zwolnień, czyli maksymal-
nej wartości darowizn, któ-
re są zwolnione od podatku. 
Do I  grupy (kwota wolna 
od podatku – 9 637) zali-
cza się najbliższą rodzinę: 
małżonka, dzieci, rodzi-
ców, pasierba, zięcia, sy-
nową, rodzeństwo, ojczy-
ma, macochę i  teściów. 
Do II grupy (kwota wol-
na od podatku – 7 276) za-
licza się dalszą rodzinę, 
między innymi: dzieci ro-

dzeństwa (czyli siostrzeń-
ca, siostrzenicę, bratan-
ka lub bratanicę), a  także 
rodzeństwo rodziców, ich 
dzieci oraz pozostałych 
krewnych i powinowatych. 
Do III grupy (kwota wol-
na od podatku – 4 902) za-
licza się innych nabywców. 
Limit możliwej darowi-
zny odnosi się do okre-
sów pięcioletnich. Za-
tem jeśli w ciągu pięciu lat 
kwota darowizn od jed-
nej osoby nie przekro-
czyła owego limitu, to nie 
trzeba zgłaszać darowizny 
w  urzędzie skarbowym.  

Darowizny od najbliższych 
zwolnione są od podatku 
nawet powyżej kwoty 9 637 
złotych. Jednak by skorzy-
stać z  takiego zwolnienia 
musi zostać złożone odpo-

wiednie zgłoszenie w  US. 
Ponadto darowizna mu-
si zostać udokumentowana 
dowodem wpłaty na rachu-
nek bankowy nabywcy lub 
przekazem pocztowym. Po 

przekroczeniu limitu daro-
wizny od osoby z  drugiej 
lub trzeciej grupy zwolnie-
nie nie przysługuje.

Darowiznę do urzę-
du skarbowego zgłasza się 
na specjalnym formularzu, 
najpóźniej w  terminie 6 
miesięcy od zostania obda-
rowanym. Termin jest nie-
zwykle istotny, bo po jego 
upływie przepada zwolnie-
nie od podatku. W  konse-
kwencji, nawet w przypad-
ku darowizny od rodziców, 
trzeba zapłacić podatek 
w wysokości aż 20 procent.

Stronę opracował MR
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Jak Pawełek historie Olsztyna poznaje
Mój ojciec zawsze powtarza, że gdy zaczyna się sierpień, to lato już się kończy i chyba ma rację. Najwięcej imprez kulturalnych w Olsztynie odbywa się 
w lipcu. W sierpniu już w Olsztynie spokój, prawie nie ma koncertów, przedstawień czy innych imprez na wolnym powietrzu. No może czasami w amfite-
atrze odbędzie się jakiś komercyjny koncert. Pozostają kafejki z ogródkami piwnymi.
 

Czasami w lipcu, wraca-
jąc z mojej działeczki, zajeż-
dżałem na Stare Miasto na 
lody albo na pizzę. Nie po-
wiem, zawsze coś smacz-
nego udało mi się zjeść, ale 
żeby jakoś duchowo roze-
rwać się, to nie było gdzie. 
Zastanawiałem się, czemu 
w wakacje w miejskim am-
fiteatrze królują płatne im-
prezy? Dlaczego miasto 
nie promuje, wykorzystu-
jąc amfiteatr czy scenę koło 
biblioteki, rodzimych ama-
torskich artystów czy lu-
dowych zespołów? A  jest 
ich przecież w  wojewódz-
twie sporo. Jacek Panas, 
który kiedyś w olsztyńskim 
radiu promował rodzimy 
folklor, powiedział, że nie-
które są wspaniałe i  moż-
na przy nich sympatycznie 
spędzać czas. Ale co tam ja 
będę się użalał, organizato-
rzy olsztyńskiego lata wie-
dzą lepiej. 

Mój obecny nauczy-
ciel historii Olsztyna, Ja-
cek Panas, znając moje za-
miłowanie do rowerowych 
wędrówek, co jakiś czas 
podsuwa mi jakieś ciekawe 
trasy. Ostatnio z całą rodzi-
ną pojechaliśmy do Olsz-
tynka. Najpierw samocho-
dem a  potem rowerami. 
Miasto założył około 1351 
roku krzyżacki komtur 
z  Ostródy Gunter von Ho-
henstein, a  prawa miejskie 
uzyskało sześć lat po Olsz-
tynie. Potocznie nazywano 
je Parvum Olstin, czyli Ma-
ły Olsztyn, a  teraz nazywa 
się po prostu Olsztynek.

Na piechotę zwiedzili-
śmy starówkę. Zajrzeliśmy 
na zamek, a potem rowera-
mi pojechaliśmy do skanse-
nu. Po przekroczeniu bra-
my znaleźliśmy się nagle 
na terenie dawnych war-
mińskich i mazurskich wsi. 
Mnie, patrząc na to wszyst-
ko, przyszło do głowy pyta-
nie: jak spędzali wolny czas 

mieszkańcy mojego miasta, 
to znaczy Olsztyna? Czy 
mieli gdzie w niedzielę po-
bawić się i odpocząć? Oczy-
wiście zaraz zadzwoniłem 
do Jacka Panasa. O  dziwo 
powiedział, że jak przyja-
dę do domu, to materiał 
już będzie i tak było. Oto co 
napisał.

Ty, Pawełku, zawsze 
mnie zaskoczysz. Lubisz 
mnie męczyć. Ale jest ład-
na pogada, jaką lubię, więc 
mam dobry humor. Jak mi 
opowiedziałeś o skansenie, 
który widziałem jak po-
wstawał, przypomniałem 
sobie z  lat 50., a  może po-
czątku 60., kiedy z rodzica-
mi z jakiejś okazji pojecha-
liśmy do parku, wtedy przy 
WDK, czyli do przedwo-
jennego Jakubowa. 

Pamiętam na podestach 
przy alejkach grały orkie-
stry. Były stoiska z  goto-
waną kiełbasą i piwem oraz 
mnóstwo ludzi w salach do-
mu kultury. Tam też śpie-
wano i  grały jakieś zespo-
ły. Muszę się przyznać, 
że od tamtego czasu, za-
wsze chciałem wiedzieć, 
jak dawni mieszkańcy spę-
dzali wolny czas. Jest pew-

ne, że kiedy odkryto wa-
lory widokowe, lecznicze 
oraz rekreacyjne Jakubowa 
i otrzymało ono połączenie 
tramwajowe z miastem, sta-
ło się ulubionym miejscem 
spacerów i  wypoczynku 
olsztynian. Najpierw była 
tylko mała leśna restaura-
cja, ale już z  potańcówka-
mi i dobrym wyżywieniem, 
a  po wystawie przemysło-
wej w  1910 roku w  pawi-
lonach urządzono nową 
restaurację z  dobrym wy-
szynkiem oraz koncertami 
orkiestr i zabawami. W par-
ku wybudowano musz-
le koncertowe, w  których 
prawie co niedzielę wystę-
powały rożne zespoły. Wy-
budowano dom zdrojowy, 
który przez cały rok był pe-
łen gości.

Niestety sielankę prze-
rwała I  wojna światowa 
a budynki Jakubowa zamie-
niono na lazaret. Ponow-
nie zamiejskim kurortem 
stało się ono w latach dwu-
dziestych XX wieku i  ta-
kim pozostało do II wojny 
światowej. Było to ulubione 
miejsce zabaw i wypoczyn-
ku olsztynian. Przeważnie 
do Jakubowa wybierano 

się na spacer na cały dzień. 
Tam jedzono, bawiono się 
i  uprawiono sport. Wraca-
no wieczorem tramwajem. 

Nie będę pisał o restau-
racjach, których w  30-ty-
sięcznym Olsztynie by-
ło około 30. Przybliżę 
tylko miejsca, gdzie odby-
wały się cykliczne wystę-
py. W  latach międzywo-
jennych przede wszystkim 
słuchano i  podziwiano or-
kiestry wojskowe. Każdy 
przemarsz wojsk, nawet 

na ćwiczenia, prowadzi-
ła pułkowa orkiestra. Para-
dy wojskowe odbywały się 
tu, gdzie obecnie jest plac 
Pułaskiego oraz na Starym 
Mieście po obecnych uli-
cach Prostej i  Staromiej-
skiej. Zawsze takie parady 
gromadziły mnóstwo wi-
dzów. Innym popularnym 
miejscem słuchania muzyki 
był obecny plac Konsulatu 
Polskiego. Tu również kon-
cert dawały orkiestry woj-
skowe. Zadrzewiony skwer 
z  owalnym placykiem po-
środku powstał na począt-
ku lat 90. XIX wieku prawie 
równolegle z  otaczającymi 
go okazałymi kamienicami. 
W jednej z nich, już nie ist-
niejącej, tu gdzie teraz jest 
ZUS, funkcjonowała wi-
niarnia. Skwer odnowio-
no w 1910 roku, ale w dal-
szym ciągu było to miejsce 
do letnich koncertów or-
kiestr, a było ich w Olszty-
nie 5 albo 6. 

Innym miejscem z kon-
certami na wolnym po-
wietrzu był ogród restau-
racyjny Cafe Vaterland 
koło siedziby loży masoń-
skiej. Pozostał po niej obec-
nie tylko okazały kasztan 
i kiosk na przystanku MPK 

przy ulicy 1 Maja tuż ko-
ło teatru. Obok istniała in-
na o  nazwie Kaisergarten. 
W  jej letnim ogródku ist-
niała muszla koncerto-
wa, gdzie prezentowały się 
olsztyńskie wojskowe or-
kiestry. Między innymi od 
czasu do czasu między gra-
jącymi siedział Feliks No-
wowiejski, żołnierz Pułku 
Grenadierów Króla Fryde-
ryka II, znany kompozytor 
z Barczewa. Gdy w miejsce 
budynku loży masońskiej 
w  1925 roku wybudowano 
teatr, ta restauracja zamie-
niła się na Traudankgarten, 
potocznie zwaną Teatralną, 
ale koncerty odbywały się 
dalej. Po tej restauracji po-
zostały tylko istniejące koło 
teatru schody. W latach 60. 
ubiegłego wieku funkcjono-
wał tam ogródek jordanow-
ski, potem wybudowano 
kino Kopernik, a  obecnie 
jest tam kompleks handlo-
wo-usługowo-mieszkalny. 
Myślę, że w dawnym Olsz-
tynie w  okresie letnim by-
ło więcej miejsc, gdzie od-
bywały się koncert niż dziś, 
ale przecież teraz to duże 
miasto. 

Jacek Panas
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