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Marta Andrzejczyk

Kim dla pani był papież Jan
Paweł II?
— Kiedy byłam nastolatką,
śpiewałam w scholkach
harcerskiej i przy kościele
Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Olsztynie. Wów-
czas jeden z kolegów wymy-
ślił pielgrzymkę do Włoch.
Pojechaliśmy tam na dwa
tygodnie, jednym z ważnych
wydarzeń tej podróży była
audiencja u Jana Pawła II
w Castel Gandolfo. Papież
podchodził do wszystkich
grup, chwilkę rozmawiał
z pielgrzymami, pozował do
zdjęć. W końcu podszedł do
nas i stanął obok mnie. By-
łam bardzo wzruszona, cały
czas płakałam, więc on mnie
przytulał i głaskał po gło-
wie. Byłam tak przejęta i po-
ruszona, że nie pamiętam
szczegółowo,  o czym z nami
rozmawiał. Pamiętam jedy-
nie, że pogadanka była pro-
wadzona w lekkim tonie, pa-
pież był bardzo serdeczny,
dowcipny, pytał, skąd przy-
jechaliśmy, zagaił o naszą
Krainę Tysiąca  Jezior. To
było ogromne przeżycie. To,
co łączy mnie z Karolem
Wojtyłą, jest również Teatr
Rapsodyczny. Papież był ak-
torem w Teatrze Mieczy-
sława Kotlarczyka w Krako-
wie, a ja byłam aktorką
Olsztyńskiego Teatru Rap-
sodycznego Krystyny Spi-
kert. Wraz z przyjaciółkami
od 10 lat tworzymy Biały
Teatr, który opiera się na ich
idei. Moje drogi przeplatają
się z jego osobą w delikatny,
subtelny sposób, a łączy nas
poezja. Jego „Wybrzeża
pełne ciszy”, które mam na-

dzieję, że zaprezentuję 27
kwietnia, są głębokie, filo-
zoficzne, fantastyczne do in-
terpretacji.
Przed nami kanonizacja
Jana Pawła II. Czy jest
szansa, że Polacy znów się
zjednoczą, jak było to w cza-
sie żałoby w 2005 roku?
— Pamiętam pielgrzymkę
Jana Pawła II do Olsztyna.
Wówczas mieszkańcy wyszli
z domów, by go tu powitać.
Było mnóstwo ludzi na uli-
cach. Przyznam szczerze, że
nie wiem, jak to będzie te-
raz. Pewnie dla osób wie-
rzących, praktykujących
katolików, na pewno to
ogromne wydarzenie. Oczy-
wiście ważne jest, byśmy
byli jak najbardziej złączeni
i wspólnie wzmocnieni w tej
ważnej dla Polski chwili.
Ale życie będzie toczyło się
nadal, więc ważne jest to, by
o papieżu pamiętać i wra-
cać do jego pięknych wier-
szy, traktatów filozoficz-
nych, esejów. By
podtrzymywać Jego ducha,
tego pozytywnego człowie-
czego ducha.

Joanna Muśko, dyrygent
chóru Collegium Juvenum.

Do grona świętych w nie-
dzielę dołączy Jan Paweł II.
W jaki sposób, pani zda-
niem, jego kanonizacja wpły-
nie na polskich katolików?
— W niedzielę, 27 kwietnia,
nastąpi niewątpliwie ważny
moment w historii Kościoła
rzymskokatolickiego w Pol-
sce. Moment wyczekiwany
przez wszystkich wiernych.
Sam proces beatyfikacji
spowodował w naszym
kraju wzrost zainteresowa-

nia osobą papieża. Jego
naukami i twórczością.
Można w nich znaleźć re-
fleksję na temat prawdy,
godności, dobra, poszano-
wania drugiego człowieka,
odpowiedzialności, wolno-
ści... Trzeba mieć nadzieję,
że zainteresowanie to prze-
łoży się na głębokie wsłu-
chiwanie się w te słowa. Ka-
nonizacja na pewno też
bardzo mocno wpłynie na
podtrzymanie pamięci
o tym wielkim Polaku i jego
wyjątkowym pontyfikacie.
Dla wielu był też wzorem do

naśladowania. A dla pani?
— Jan Paweł II był człowie-
kiem wszechstronnym. Był
poetą, dramaturgiem, akto-
rem, filozofem. To tylko nie-
które talenty, którymi zos-
tał obdarzony. Mówiąc
o papieżu, należy pamiętać
też o jego pracy pedago-
gicznej. Wiele uwagi po-
święcał młodym ludziom,
nie kryjąc wzruszenia spo-
tykał się z nimi. Pokazywał
wielokrotnie, że młodzież
jest wielkim skarbem. Jawił
się jako doskonały wycho-
wawca — otwarty, ser-

deczny, życzliwy, przyjaciel-
ski. Myślę, że taka postawa
może być wzorem dla
wszystkich osób, które pra-
cują z młodymi ludźmi.

Aurelia Luśnia

Jakie są twoje wspomnienia
związane z Janem Pawłem II?
— Dla mojego pokolenia był
jedynym papieżem. Nie wy-
obrażałam sobie, że ktoś
mógłby go zastąpić. W ta-
kiej sytuacji ma się na-
dzieję, że taki stan rzeczy
będzie trwał wiecznie. Wy-

dawał się niezwykle cie-
płym i spokojnym człowie-
kiem. Podobało mi się, że
nasz papież był w młodości
bardzo aktywny. Chodził po
górach, jeździł na nartach,
był związany z teatrem
amatorskim. To była nie-
zwykła osobowość. 
Czy byłaś świadkiem jego wi-
zyt w Polsce?

— Jako dziesięcioletnia
dziewczynka oglądałam
przemówienie Jana Pawła
II z okna swojego pokoju.
Potem chciałam koniecznie
zobaczyć z bliska, jak wy-
gląda nasz papież. Bardzo
się cieszyłam, że to się
udało. Mogłam zobaczyć
Ojca Świętego tak, jak sobie
wymarzyłam.

Basia Raduszkiewicz

Jakie są twoje osobiste prze-
życia związane z Janem Paw-
łem II?
— Trudno opisać to w kilku
słowach. Kiedy Karol Woj-
tyła został papieżem, byłam
jeszcze dzieckiem, ale pa-
miętam wielką radość, która
panowała wtedy w mojej ro-
dzinie. Przez wiele lat był dla
mnie, jak dla większości Po-
laków — źródłem dumy, we-
wnętrznej siły i nadziei. Był

wielką osobowością, ale jed-
nocześnie wydawał się taki
naturalny i bezpośredni.
Czułam w nim kogoś bardzo
bliskiego. Pewnie dlatego tak
silnym przeżyciem było jego
cierpienie i śmierć.  
Czy miałaś okazję brać
udział w jednej z jego pielg-
rzymek w Polsce, a może na-
wet w Olsztynie?
— Niestety, nie udało mi się
spotkać Jana Pawła II i bar-
dzo tego żałuję. W dniu pa-
pieskiej pielgrzymki

w Olsztynie w 1991 roku nie-
stety grałam koncert w War-
szawie. Dopiero dziewięć lat
temu, kiedy umierał, sponta-
nicznie wsiedliśmy w samo-
chód i pojechaliśmy na kra-
kowskie Błonia, aby być
bliżej niego i się modlić.
Co dla Ciebie jest najważ-
niejsze w przesłaniu Jana
Pawła II?
— Wiele jest takich słów,
które przypominają o pro-
stych wartościach. Choćby
te, że każdy znajdzie w życiu

„swoje Westerplatte”, jakąś
słuszną sprawę, o którą nie
można nie walczyć. Albo te,
że wolność jest nierozer-
walna z prawdą, która wcale
nie musi być zgodna z opi-
nią większości. 

Płakała, gdy
głaskał ją po głowie

Moje wymarzone spotkanie 

Każdy znajdzie swoje Westerplatte

Śpiewajmy Świętemu
Z okazji kanonizacji Jana Pawła II w niedzielę 27 kwietnia o godz. 18 „Nasz Olsztyniak” organizuje Koncert Papieski w olsztyńskiej filharmonii. Gwiazdami tego
wydarzenia będą chór Collegium Juvenum, Aurelia Luśnia, Marta Andrzejczyk i Basia Raduszkiewicz. Koncert uświetni swoim występem Mieczysław Szcześniak.
Zapraszamy Państwa na to niezwykłe wydarzenie, które mamy przyjemność dla Was organizować. Z tej też okazji poprosiliśmy nasze gwiazdy o podzielenie się
swoimi wspomnieniami o Janie Pawle II.

Głęboko wsłuchajmy się w Jego słowa 
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Zbigniew Włodkowski, po-
seł PSL i mecenas Kon-
certu Papieskiego, który
z okazji kanonizacji Jana
Pawła II organizuje „Nasz
Olsztyniak”, wspomina
Ojca Świętego.

Chyba każdy z nas ma jakieś
wspomnienia dotyczące Ojca
Świętego. Jakie są Pańskie?
— Ja miałem tę przyjemność
spotkać Jana Pawła II. Było
to podczas pielgrzymki mło-
dzieży w Gnieźnie. Byłem
wówczas drużynowym i nau-
czycielem. Pamiętam, że za-
stanawialiśmy się, z której
strony przyjedzie Jan Paweł
II. Ale że byliśmy z małymi
dziećmi, nie bardzo mog-
liśmy się swobodnie prze-
mieszczać. Stanęliśmy więc
w miejscu nie bardzo dogod-
nym. I zdarzyło się tak, że
akurat z naszej strony przy-
jechał Jan Paweł II, który
gładził nasze dzieci po gło-
wach. To było dla mnie wy-
jątkowe przeżycie z jeszcze
jednego powodu, zastana-
wiałem się, jak uda się zapa-
nować nad taką liczbą dzieci,
a one były jak zaczarowane. 

A co Panu dał 
Jan Paweł II?
— Jestem praktykującym
katolikiem, ojcem czworga
dzieci i politykiem. W peł-
nieniu każdej z tych ról nie-
raz zwracałem się po po-
radę do Ojca Świętego
i odnajdowałem ją w jego
poezji, listach. To wspa-
niałe, jak wiele mądrości się
w nich zawiera. 

To czemu tak wielu Polaków
nie zna tych słów? Wybierają
zbiorowe palenie zniczy, jak
to było po śmierci Jana
Pawła II, a nie zgłębianie
jego mądrości.
— Oczywiście, że powin-
niśmy słuchać tego i czytać
to, co Jan Paweł II do nas
mówił, ale uważam, że
każdy sposób obcowania
z Ojcem Świętym, nawet

tylko zewnętrzny, jest dobry.
I nieważne, czy daje efekt
na chwilę, czy na dłużej,
ważne że integruje Polaków,
że skłania do przemyśleń.
Tak powinniśmy spędzić
dzień kanonizacji.

Pan spędzi go w Olsztynie,
ponieważ zgodził się Pan
zostać mecenasem Koncertu
Papieskiego, na który zapra-
szamy 27 kwietnia do Filhar-
monii Warmińsko-Mazur-
skiej w Olsztynie.
— Bardzo się ucieszyłem,
gdy przyszła ta propozycja.
Wcześniej miałem propozy-
cję, by wyjechać na kanoni-
zację do Watykanu z pielg-
rzymką parlamentarzystów.
Niestety, moja córka dość
ciężko przechodzi ciążę
i z tego powodu zdecydowa-
liśmy się zostać z nią
w Olsztynie. Dzięki możli-
wości uczestniczenia
w Koncercie Papieskim,
którą mi Państwo stworzyli,
będę czuł, że jestem bliżej
Watykanu i moich kolegów,
którzy uczestniczą tam
w uroczystościach kanoni-
zacyjnych.

Jana Pawła II wspomina
Marian Podziewski, woje-
woda warmińsko-mazurski.

— Najlepiej chyba pamię-
tam moment, kiedy wy-
brano Karola Wojtyłę na
Stolicę Piotrową. Miałem
wtedy dwadzieścia trzy lata.
O wyborze papieża trochę
rozmawialiśmy w pracy.
Wszyscy typowali Włochów.
Choć mówiliśmy, chyba z
odrobiną nadziei, że byłoby
fajnie, gdyby papież był z
Polski. Czy wierzyłem, że
może tak być? Chyba nie.
Słuchaliśmy Programu
Pierwszego Polskiego Ra-
dia. Wciąż czarny dym. Po-
myślałem, że pewnie ko-
lejny dzień nic z tego nie
będzie. Obradowali już trze-
cią dobę. Była godzina 19,
kiedy wieczorny spokój w
domu zmąciła moja mama
wbiegając z impetem do
domu. Nigdy tak nie robiła,
w pierwszej chwili pomy-

ślałem więc, że stało się coś
złego.  
— Nie uwierzycie! Polak
przed chwilą został papie-
żem! — mówiła.
Dokładnie pamiętam jej
wyraz twarzy i to ogromne
wzruszenie, które się na niej
malowało. Łzy w jej oczach.
A ja… chyba wciąż nie do-
cierało do mnie, co się
stało… Miałem dwadzieścia
trzy lata i właśnie stałem
się świadkiem historycz-
nego wydarzenia w dziejach
polskiego Kościoła, w dzie-
jach naszego kraju! Prze-
szły mnie ciarki. Natych-
miast włączyłem telewizor.
Żadnej informacji. Pytałem
więc mamę: — Mamo, ale
kto? Wyszyński?  — Nie
wiem, nie wiem, włącz ra-
dio  — mówiła moja mama
podniesionym głosem. To
były emocje nie do opisa-
nia. W radiu też cisza. Jesz-
cze raz telewizja. Czekamy
na „Dziennik“. Pewnie coś

powiedzą. Muszą, jeśli to
prawda! —  Mamo skąd to
wiesz? — pytałem. — Lu-
dzie na ulicy mówili — od-
powiedziała. Czekamy na
„Dziennik“. Powiedzieli
chyba dopiero przed samą
prognozą pogody, prawie na
końcu, ale potwierdzili. Nie
Wyszyński. Wojtyła. Karol
Wojtyła. Nasz papież! Nasz,
Polak! Z Krakowa! I ta
ogromna radość i duma,

kiedy słyszysz coś, co już na
zawsze zmieni bieg historii.
Nie wiem… Pewnie miałem
łzy w oczach… Tego nie da
się opisać… Następnego
dnia w drodze do pracy ku-
piłem wszystkie dzienniki,
które wtedy wychodziły.
Wyciąłem wszystkie infor-
macje o papieżu. Mama
przechowywała je w takim
specjalnym pudełku. Teraz
ja mam to pudełko…

Nieraz udzielał mi wskazówek

Łzy w oczach

naszolsztyniak.pl

Uczciwie
i intensywnie 
iść przez życie

O chrześcijańskiej tożsa-
mości, Janie Pawle II i ka-
nonizacji opowiada Zbig-
niew Jaworski, doradca
zarządu z Warmińskiego
Banku Spółdzielczego
z siedzibą w Jonkowie.

Katarzyna Janków-Mazurkiewicz
k.jankow@naszolsztyniak.pl

Jakie ma Pan wspomnienia
związane z Janem Pawłem II?
— Pamiętam 1978 rok,
kiedy papieżem został Jan
Paweł II i wszyscy Polacy
świętowali i pękali z dumy.
Muszę przyznać, że miałem
przeczucie, że tym razem
zwierzchnikiem Kościoła
będzie Polak. Kiedy odby-
wało się konklawe, miałem
niemal stuprocentową pew-
ność. Natomiast myślałem,
że będzie to kardynał Wy-
szyński. Jan Paweł II oka-
zał się wielkim człowie-
kiem, którego nauki
zmieniły świat, dzieje Pol-
ski, a nawet Europy. Był
niezwykle otwarty, za nim
szli młodzi ludzie. Myślę, że
na jego obecności w Stolicy
Apostolskiej skorzystaliśmy
wszyscy. Bardzo się cieszę,
że mogłem być świadkiem
i obserwatorem jego ponty-
fikatu.

Co było najważniejsze w jego
pontyfikacie?
— To on spowodował, że
w naszym kraju nie było ta-
kiego odwrotu od Kościoła,
jak to się działo na Zacho-

dzie. Młodzi ludzie uczest-
niczyli w pielgrzymkach,
chłonęli jego nauki. Moje
córki, razem z żoną, też
brały udział w pielgrzym-
kach Jana Pawła II w Pol-
sce. Wychowały się w cza-
sie jego pontyfikatu. Dziś
mają już własne dzieci
i przekazują im wartości
chrześcijańskie. 

Jak Pan uczci dzień kanoni-
zacji Jana Pawła II?
— Na wyjazd nie pozwalają
mi obowiązki zawodowe,
ale znajdę czas na udział
w niedzielnym Koncercie
Papieskim w filharmonii.
Oczywiście, będę obserwo-
wać jedną z najwspanial-
szych uroczystości, której
będziemy świadkami.
W niedzielę na placu św.
Piotra i w centrum Rzymu
zbiorą się co najmniej setki
wiernych. Z pewnością
będę obserwować trans-
misję. Przyznaję, że na
miejscu takie momenty
przeżywa się zupełnie ina-
czej. Udziela się podniosły
nastrój, spontaniczność ota-
czających nas ludzi. Zachę-
cam wszystkich, by uczest-
niczyli w organizowanych
tego dnia uroczystościach,
także na miejscu, w Olszty-
nie. To chwila, którą powin-
niśmy zapamiętać. Okazja
do zadumy. Stosując
się m.in. do nauk naszego
papieża, warto pamiętać,
żeby intensywnie i uczciwie
iść przez życie.

Fot. PK

Fot. GW
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Przywilej Europejczyka
O wykorzystaniu przez
Warmię i Mazury 10-
letniej obecności w Unii
Europejskiej oraz
o udziale w wyborach
do Parlamentu
Europejskiego mówi
Marian Podziewski,
wojewoda warmińsko-
mazurski.

Anna Szapiel-Danylczuk
a.szapiel@naszolsztyniak.pl

Dlaczego wybory do Euro-
parlamentu są ważne i dla-
czego warto w nich uczestni-
czyć?
— Parlament Europejski
i decyzje, które w nim zapa-
dają, wydają się niektórym
dalekie od krajowej rzeczy-
wistości. Podobnie jest z wy-
borami do Europarlamentu.
Analizując statystykę po-
przednich wyborów euro-
parlamentarnych, w których
wzięło udział niewiele po-
nad 20% uprawnionych do
głosowania Polaków, można
chyba powiedzieć, że są one
zwyczajnie lekceważone.
Zupełnie niesłusznie. Zrozu-
miałym jest, że najbardziej
interesują nas sprawy doty-
czące naszego kraju, ale na-
leży jasno podkreślić i przy-
pomnieć wyborcom, że tak

naprawdę to właśnie Parla-
ment Europejski jest auto-
rem ogromnej liczby prze-
pisów, które są adaptowane
na grunt poszczególnych
krajów należących do Unii
Europejskiej, a my jako oby-
watele korzystamy z tych
przepisów na co dzień i jes-
teśmy zobowiązani do ich
przestrzegania. Parlament
Europejski to jedyny organ
Unii Europejskiej, którego
skład jest wyłaniany w wy-
borach bezpośrednich, więc
tym bardziej powinno nam
zależeć na tym, aby dokonać
wyboru reprezentantów,
którzy będą, poprzez swoją
aktywność europarlamen-
tarną, realnie wpływać na
zapadające decyzje. Nie po-
padajmy w pułapkę myśle-
nia, że jeden głos, nasz głos,
nic nie zmieni. Choć nasz
pojedynczy głos może wy-
dawać się mało istotny, to
jednak ostateczny wybór po-
słów do Parlamentu Euro-
pejskiego jest bardzo zna-
czący dla perspektywy
rozwoju naszego kraju i jego
pozycji na unijnej mapie
gospodarczej. Biorąc udział
w eurowyborach, decydu-
jemy, kto będzie reprezen-
tował nasze narodowe inte-
resy na forum europejskim
i kto będzie decydował

o kluczowych sprawach dla
tempa rozwoju Europy,
a więc i naszego kraju. Jako
świadomi członkowie społe-
czeństwa obywatelskiego
powinniśmy więc podejść do
tych wyborów bardzo odpo-
wiedzialnie i wziąć w nich
udział.

Rozumiem, że Pan będzie
głosował.
— Udział w eurowyborach to
nie tylko mój obywatelski
obowiązek, ale także
ogromny przywilej. I jako
świadomy Europejczyk chcę
z tego przywileju skorzystać.
Nasze miejsce w Europie jest

efektem długotrwałych prze-
mian politycznych i społecz-
nych, które zachodziły w Pol-
sce przez lata. Przez lata jako
naród marzyliśmy o wolnych
wyborach, o możliwości
wskazywania tych, którzy
najlepiej poradzą sobie ze
spełnianiem oczekiwań Pola-
ków. Uczestnicząc w eurowy-
borach,  mogę  zadecydować
o tym, aby w Parlamencie
Europejskim nie znalazły się
osoby przypadkowe i aby
w przyszłości decyzje, które
dotyczą mnie i mojego kraju,
podejmowali odpowiedzialni
ludzie. Pamiętajmy, że tych
51 europosłów, których wy-
bierzemy, będzie przez kolej-
nych pięć lat reprezentować
Polskę i zajmować stanowi-
sko w kluczowych sprawach.
Chcę mieć wpływ na to, aby
byli to godni przedstawiciele
Polaków, którzy będą potra-
fili spojrzeć na różne strate-
giczne kwestie globalnie, ale
z uwzględnieniem naszych
krajowych potrzeb i oczeki-
wań. 

Co, Pana zdaniem, Unia Euro-
pejska dała młodym ludziom?
— Mówiąc o przywilejach by-
cia członkiem Unii Europej-
skiej, nie możemy zawężać

tego tematu tylko do zagad-
nienia ludzi młodych, bo
z unijnych pieniędzy i unij-
nych szans na rozwój sko-
rzystało całe polskie społe-
czeństwo. Na dofinansowanie
mogli liczyć i młodzi, którzy
uczą się czy dopiero wchodzą
na rynek pracy, ale także ci,
którzy chcieli swoje przed-
siębiorstwa rozwijać i za-
trudniać innych. Unia Euro-
pejska dała także ogromne
szanse osobom z grupy wie-
kowej 50+ i pokazała, że nie
muszą one odchodzić w cień
życia zawodowego i społecz-
nego. Skupiając się jednak na
ludziach młodych, trzeba mó-
wić o materialnych i niema-
terialnych korzyściach dla
nich związanych z członkos-
twem Polski w Unii Europej-
skiej. Te materialne to oczy-
wiście środki finansowe na
realizację programów eduka-
cyjnych, wymianę międzyna-
rodową, dofinansowywanie
staży, praktyk, studiów i szko-
leń, a także na wspomniane
już przeze mnie rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
Ogólna idea funkcjonowania
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego zakładała pomoc
młodym na różnych płaszczy-
znach — od edukacji po dzia-

Wojewoda Marian Podziewski otwiera mini przystań w Rynie — kolejne miejsce schronienia dla żeglarzy

Otwarcie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach
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łalność społeczną czy zawo-
dową. Za dobrze skonstruo-
wanymi projektami szły też
odpowiednie środki, które
z pewnością pomogły mło-
dym ludziom podnosić kwali-
fikacje, specjalizować się.
Musimy pamiętać, że dzięki
Unii młodzi ludzie zyskali
również w tym aspekcie nie-
materialnym — stali się mo-
bilni, bardziej otwarci na Eu-
ropę, pozbyli się kompleksów,
zaczęli postrzegać siebie jako
współtworzących społecz-
ność Europy. To naprawdę
zauważalna zmiana w men-
talności — teraz młodzi lu-
dzie są bardziej otwarci,
otwarci na nowe pomysły,
nowe rozwiązania. Chętnie
wchodzą w partnerstwo mię-
dzynarodowe, razem reali-
zują projekty, odwiedzają się
nawzajem, podpatrują pomy-
sły swoich rówieśników w in-
nych krajach. Są bardziej to-
lerancyjni, bardziej twórczy.
Można by o tym mówić bar-
dzo wiele i analizować różne
dziedziny pod tym kątem,
jednak chyba jako puenta wy-
starczy spostrzeżenie, że
wreszcie nasi młodzi obywa-
tele nie stoją z boku, że są
częścią społeczeństwa euro-
pejskiego i coraz częściej
przyjmują w nim role prze-
wodników.

A z fotelu wojewody widać, że
w ciągu 10 lat naszej obecno-
ści w Unii fundusze zostały

wykorzystane zgodnie z po-
trzebami regionu?
— Moje uprawnienia kon-
trolne, jako wojewody, w ra-
mach poszczególnych pro-
gramów operacyjnych były
zróżnicowane. Począwszy od
bezpośredniego wdrażania
Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego 2004-2006 po
certyfikację wydatków
przedstawioną przez insty-
tucję zarządzającą Regio-
nalnym Programem Opera-
cyjnym Warmia i Mazury
na lata 2007-2013 i opinio-
wanie procedur zawartych
w dokumentach regulują-
cych proces wdrażania pro-
gramów. Wszystkie kontrole
potwierdzają wykorzysta-
nie funduszy zgodnie z po-
trzebami regionu. Fundusze
są wydawane w taki sposób,
aby tworzyć warunki
wzrostu poziomu konkuren-
cyjności Warmii i Mazur za-
równo w skali mikro (po-
przez dotacje na rozwój
firm), jak i makro (poprzez
modernizację i rozbudowę
infrastruktury). Przypomnę
choćby, że budowa drogo-
wego przejścia granicznego
w Grzechotkach była
współfinansowana z fundu-
szu PHARE, a w Gronowie
z funduszu Schengen. Rów-
nież nasi rolnicy w wyjąt-
kowo szerokim zakresie ko-
rzystali i korzystają z dopłat
unijnych. Warto też podkre-

ślić, że dzięki uzyskaniu do-
tacji unijnych można było
część środków krajowych od-
powiednio skierować na
przykład na budowę i mo-
dernizację dróg, hal sporto-
wych, boisk, lepsze zagospo-
darowanie turystyczne jezior
(coraz liczniejsze ekoma-
riny).

Jak Pan ocenia absorpcję
środków wobec poziomu bez-
robocia? Poziom ten od lat
jest najwyższy właśnie na
Warmii i Mazurach…

— W 2003 roku wskaźnik
zatrudnienia w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim
wynosił 35 procent, a po za-
kończeniu realizacji Zintegro-
wanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego
wzrósł do prawie 39 procent.
Stopa bezrobocia w prze-
dziale wiekowym od 15 do
54 lat wynosiła 26 procent,
a po zakończeniu programu
spadła do około 12 procent.
Pozytywnym zjawiskiem
jest widoczny w naszym re-
gionie od wielu lat dyna-

miczny wzrost zainteresowa-
nia bezrobotnych dotacjami
na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej.
W latach 2006-2012 taką
działalność — wspieraną
z Funduszu Pracy i Euro-
pejskiego Funduszu Spo-
łecznego — podjęło ponad
16 tysięcy osób. Dzięki do-
tacjom powstało ponad 11
tysięcy nowych miejsc
pracy. Jeśli uda się uzyskać
szybszy wzrost gospodarczy
(a wszystko wskazuje na to,
że tak, gdyż mamy coraz
lepszą koniunkturę), w tym
roku i w latach kolejnych
stopa bezrobocia systema-
tycznie, chociaż powoli, bę-
dzie się zmniejszać. To
realna perspektywa, gdyż
przypomnijmy sobie, że naj-
gorszy okres światowego
kryzysu finansowego polska
gospodarka przetrwała bez
większych wstrząsów i roz-
wijała się znacznie lepiej
niż w innych, bogatszych od
nas krajach.

Czy kolejne fundusze unijne
przyczynią się do poprawy ja-
kości życia tych ludzi, którzy
dotychczas tej poprawy nie
odczuli?
— Ufam, że tak, ponieważ
z każdym rokiem społe-
czeństwo zyskuje coraz
większą wiedzę na temat
możliwości korzystania ze
środków unijnych i efektów

wynikających z ich wyko-
rzystania. Oczywiście trudno
oczekiwać, aby w ciągu roku
czy dwóch każdy z nas od-
czuł radykalną poprawę po-
ziomu życia. Niemniej
w małych, lokalnych spo-
łecznościach, we wsiach,
miasteczkach i gminach na-
szego pięknego regionu już
dostrzegam efekty zmian,
poprawę życiowych stan-
dardów. Kolejne fundusze
unijne — oczywiście odpo-
wiednio wykorzystane — to
kolejne szanse, aby ten pro-
ces przyśpieszyć. A to zależy
już bezpośrednio od zaanga-
żowania indywidualnych
osób, przedsiębiorców i lo-
kalnych samorządów. Ważne
jest, aby w jak największym
zakresie zostały zrealizo-
wane cele strategiczne,
które zawiera Regionalny
Program Operacyjny War-
mia i Mazury na lata 2014-
2020. Najważniejsze z nich to
jeszcze szybszy rozwój inno-
wacyjności i przedsiębiorczo-
ści, turystyki, infrastruktury
społecznej, restrukturyzacja
i rewitalizacja miast, dalsza
poprawa regionalnej i lokal-
nej infrastruktury drogo-
wej, ochrona środowiska
przyrodniczego. Ponieważ
program z lat poprzednich
został rzeczywiście bardzo
dobrze zrealizowany, nic nie
stoi na przeszkodzie, aby
udał się kolejny. Jestem do-
brej myśli!

60614oxbx-a,b

Otwarcie bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Olsztynie Fot. archiwum wojewody

Otwarcie lądowiska na dachu Szpitala MSW w Olsztynie Otwarcie Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie
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2004-2014

2005
• Przebudowa dróg
na osiedlu Zatorze

• Budowa amfi-
teatru w Biskupcu
• Budowa kanali-

zacji sanitarnej
Biskupiec-Wilimy

Prawie 40 milionów w ciągu 10 lat

2006
• Budowa sieci
wodociągowej w re-
jonie Biskupiec —
północ II ze stacją
wodociągową, gm.
Biskupiec

2007
• Budowa chodnika

i ścieżki rowerowej 
w Biskupcu na odcinku
od ulicy Zawadzkiego
do ulicy Armii Krajowej

• Przebudowa dróg po-
między ulicami Plażową

i Mickiewicza w Bis-
kupcu: ul. Kopernika,
Poznańska, Plażowa,

Bohaterów, Krótka,
Śmiała, Jeziorna, Okrzei 

Gmina pozyskała środki z: Europejskiego Fundu-

szu Rolnego, Europejskiego Funduszu Rybac-

kiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego;

Projekty nieinwestycyjne z EFS, EFRR, EFR: 

1.  „Zostaję po lekcjach — zajęcia uzupełniające

i wyrównawcze dla uczniów Gimnazjum w Biskupcu” 

2.  „Inicjatywa na rzecz pierwszej pomocy w Gmi-

nie Biskupiec” 

3.  „Bezpieczna woda, bezpieczne wakacje” 

4.  „Akademia teatru w mieście i gminie Biskupiec” 

5.  „Lekcja tradycji i obyczajów — wesele warmiń-

skie w gminie Biskupiec” 

6.  „Kurs małej gastronomii w gminie Biskupiec” 

7.  „Klikamy — kurs komputerowy w Biskupcu” 

8.  „Nasze ogrody — kurs projektowania w gminie

Biskupiec” 

9.  „Inicjatywa na rzecz kultury w mieście i gminie

Biskupiec” 

10.  „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrud-

nienia” 

11.  „Cali i zdrowi po wakacjach” 

12.  „Mały Archimedes” 

13.  „Nasza inicjatywa” 

14.  „Razem do celu” 

15.  „Dajmy szansę naszym dzieciom” 

16.  „Indywidualizacja nauczania” 

17. „Kampania promocyjna Dobra Rybka 

18. „Doposażenie placówek szkolnych na terenie

gminy Biskupiec” 

19. „Wyposażenie Zespołu Szkół w Kobułtach” 

Gmina Biskupiec w latach 2004-2014
pozyskała ponad 37 milionów złotych 
dofinansowania z Unii Europejskiej.
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2008
• Rewitalizacja starego miasta w Biskupcu 
• Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach:
Czerwonka, Droszewo, Parleza Wielka, Rudziska, Rukławki, służą-
cych celom rekreacyjno-wypoczynkowym 

2009
• Opracowanie multimedialnego przewodnika po gminie i mieście
Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem
na terenie gminy 
• Gmina Biskupiec przyjazna przedsiębiorcom – uzbrojenie tere-
nów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57 
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2011
• Nadanie nowych funkcji
terenom zielonym w Biskupcu
(park miejski)
• Budowa kanalizacji 
sanitarnej i kontenerowej
oczyszczalni ścieków 
w Mojtynach i Kamionce
• Wyposażenie świetlic wiej-
skich w Borkach Wielkich
i Węgoju

2010
• Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
i kontenerowej
oczyszczalni ścieków
we wsi Biesowo 
• Zagospodarowanie
terenów przestrzeni
publicznej we wsiach:
Kamionka, Kojtryny,
Mojtyny, Nowe
Marcinkowo, Rzeck,
Stryjewo, Wilimy 
• Budowa sali
gimnastycznej
w miejscowości
Czerwonka, gmina
Biskupiec
• Wyposażenie
świetlic wiejskich
w Mojtynach
i Czerwonce
• Budowa ścieżki
rowerowej w ciągu drogi
powiatowej 1456 N
Rukławki — Biskupiec
— Rzeck
• Budowa chodników
we wsiach:
Czerwonka, Kobułty,
Najdymowo,
Stanclewo, gmina
Biskupiec 
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2013
• Zagospodarowa-
nie terenu prze-
strzeni publicznej
we wsi Bredynki
• Ustawienie tablic
historycznych na te-
renie miasta Bisku-
piec

2014
• Przebudowa
układu komunika-
cyjnego w centrum
Biskupca
• Galeria Ziemi Bis-
kupieckiej 
• Budowa kanaliza-
cji sanitarnej Ra-
sząg — Rzeck
• Wzrost atrakcyj-
ności i konkurencyj-
ności terenów inwe-
stycyjnych
w gminie Biskupiec 

61214oxbx-a
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Ci, którzy nie rozliczyli się
jeszcze z fiskusem, mają
na to trzy dni. W pośpie-
chu nie zapomnijcie
o przekazaniu jednego
procentu. Chore maluchy
czekają na waszą pomoc!

Katarzyna Janków-Mazurkiewicz
k.jankow@naszolsztyniak.pl

Dzięki prostym za-
sadom przekaza-
nie 1 proc. po-

datku dochodowego na
rzecz organizacji pożytku
publicznego nie wymaga
dużego zachodu. Wystarczy
tylko wpisać nr KRS w od-
powiednią kratkę i gotowe!
Pod opieką Fundacji „Przy-
szłość dla Dzieci” jest obec-
nie ponad 250 dzieci,
a każde z nich wymaga spe-
cjalistycznej opieki. Pienią-
dze z 1 proc. pomagają
w dofinansowaniu dojazdów
do lekarzy, kosztów rehabi-
litacji i turnusów rehabili-
tacyjnych, leków, sprzętu.

— To są dzieci z naszego są-
siedztwa. Przekazując swój
1 proc. podatku, macie
szansę pomóc im w walce
z chorobą — podkreśla
Iwona Żochowska z Fundacji
„Przyszłość dla Dzieci”. —
Nasi podopieczni potrzebują
ogromnego wsparcia. Jes-
teśmy biednym regionem,
więc rodzinom brakuje pie-
niędzy dosłownie na
wszystko. Nie pozwólmy, by
brak pieniędzy uniemożliwił
dzieciom powrót do zdrowia.

Chore serce Szymonka
Myślisz, by pomóc jeszcze
w inny sposób? Dołącz do
drużyny Fundacji „Przy-
szłość dla Dzieci” i pobiegnij

w „Biegu o przyszłość”. W tej
chwili pod szyldem Fundacji
„Przyszłość dla Dzieci” 10
maja w Warszawie wystar-
tuje sztafeta maratońska,
która zbiera pieniądze, by
pomóc małemu Szymonowi.
Chłopczyk urodził się z po-
ważną wadą serca i natych-
miast potrzebuje operacji, bo
z każdym dniem jego stan
zdrowia dramatycznie się po-
garsza. Operacja kosztuje
około 37 tysięcy euro. Część
pieniędzy już uzbierano, ale
brakuje jeszcze 40 tysięcy
złotych. Operacja ratująca
życie ma się odbyć już
w czerwcu, więc czasu zos-
tało naprawdę niewiele. Spe-
cjalny profil, na którym jest

konto chłopczyka, znajdziecie
na siepomaga.pl/choreserce-
szymona.
— Dzięki waszej pomocy
dwa lata temu uzbieraliśmy
prawie trzy tysiące złotych
dla poparzonych w pożarze
dzieci z Ostródy. Dlatego wie-
rzymy, że i tym razem wspól-
nie zrobimy coś dobrego i po-
możemy Szymonowi —
dodaje Iwona Żochowska.

Ty też możesz pomóc
Teraz każdy z was może do-
łączyć do aktywnej drużyny
i biegając, pływając, space-
rując, jeżdżąc na rolkach,
pomagać także innym ma-
luchom. Jak to zrobić? Do-
łącz do drużyny pomagaczy.

1. Startując w biegach załóż
akcję i zbieraj pieniądze na
cele charytatywne. Wejdź
na stronę: przyszloscdla-
dzieci.org/bieg
2. Załóż profil biegu czy
sportowej inicjatywy. Jeśli
np. postanowisz przebiec
20 kilometrów, by pomóc
podopiecznemu fundacji,
możesz jednocześnie zade-

klarować, ile
p i e n i ę d z y
chcesz ze-
brać. Na pro-
filu tego
biegu znaj-
dzie się
nr konta, na
który będzie
można bez-

pośrednio dokonać wpłaty.
Wpłat będzie mógł doko-

nać każdy. 
3. Pieniądze możesz przeka-
zać na fundację, ale też wy-
brać jedno dziecko, któ-
remu chcesz pomóc.
Zadeklaruj kwotę i zbieraj
pieniądze wśród znajo-
mych, przyjaciół, rodziny.
Liczy się każda złotówka!

32714oxbp-b -A

Choroba jest 
złym stworem, 
razem możemy 
go przegonić! 
Potrzebujemy Twojej 
pomocy, by dziecięce 
strachy oswoić.1%

Twojego podatku to uśmiech 
i przyszłość dla dzieci.

Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”
Olsztyn, ul. Tracka 5, tel. 89 539 74 04
NR KONTA: Bank PEKAO S.A. I O. w Olsztynie
58 1240 1590 1111 0000 1453 6887www.przyszloscdladzieci.org

KRS: 0000148747
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w nowej siedzibie
Olsztyn, ul. Okrzei 19/4
tel. 666-256-879

GOTÓWKOWE • KONSOLIDACYJNE
SAMOCHODOWE • CHWILÓWKI

SZYBKIE KREDYTY SZYBKIE KREDYTY 

47714oxbx-A -S

www.goodmorning.eu

certyfikat MPiPS nr 3343

Olsztyn, ul. Wędkarska 46A, tel. 89 523 80 75

e-mail: goodmorningolsztyn@wp.pl

61114oxbx-a -K

PRACA TYMCZASOWA
W HOLANDII

SZCZEGÓLNIE DUŻO OFERT DLA OSÓB PO SZKOLE ORAZ KOBIET 
RÓŻNE BRANŻE, OGRODNICTWO, PRZEMYSŁ, PRODUKCJA

BRBR
• skup złomu złota
• sprzedaż wyrobów ze złota i srebra
• brylanty
• zegarki

Zapraszamy!
C.H Manhattan

pl. Pułaskiego 7/1B I piętro
tel. 89 534 63 83

e-mail: diamentrb@wp.pl
w godz. 10.00-18.00

w soboty: 10.00-15.00

55614oxbx-a -P

DUŻY WYBÓR OBRĄCZEK ŚLUBNYCH!

Sklep 
Jubilerski
Diament

Sklep 
Jubilerski
Diament

46014oxbx-b -F

Przykład reprezentatywny: RRSO ma dzień 7.06.2013 dla całkowitej kwoty pożyczki 300 zł udzielonej na okres 1 miesiąca z oprocentowaniem 17%,
wynosi 3821,20%. Całkowity koszt pożyczki wynosi 105,59 zł. Całkowita kwota pożyczki do spłaty wynosi 405,59 zł. Wysokość RRSO raty miesięcznej
oraz całkowitego kosztu pożyczki może się różnić zależnie od zastosowanego rodzaju ubezpieczenia pożyczki. Szczegółowe warunki oferty w Oddziałach.
RRSO autopożyczki na samochód używany z 2006 r. dla reprezentatywnego przykładu na dzień 10-06-2013 r. wynosi 46,14% dla następującego założe-
nia: całkowita kwota pożyczki wynosi 11500 zł na 48 m-cy z oprocentowaniem stałym 17% dla samochodu o wartości 19000 zł przy wpłacie własnej
7500 zł, całkowity koszty pożyczki wynosi 11231,12 (6302,55 zł odsetki, 821,43 zł prowizja, 4107,14 opłata z tyt. zarządzania ryzykiem). Wysokość raty
wynosi 474,05 zł, całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 22731,12 zł.  

Olsztyn
ul. Partyzantów 64
tel. 89 526 27 28

62014oxbr-A -S

LOKALE
BIUROWE

do wynajęcia w najnowocześniejszym
kompleksie biurowym w Olsztynie

Zadzwoń a przedstawimy pełną ofertę:

tel. 509-487-545
Uwaga:

Dysponujemy gotowym lokalem na

GASTRONOMIĘ

www.cezal.olsztyn.pl

Sprzedaż i wypożyczanie gier
Gry planszowe i karciane

Centrum H&B, ul. Wilczyńskiego 25E, lok. 110
Czynne: pn. – pt. 10-18, sob. 10 - 14

59714oxbx-a -C
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Wystarczy minuta, która czyni cuda
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Niemal 15 tysięcy
litrów w pięciu
edycjach akcji

Motoserce. Tyle krwi oddali
miłośnicy jednośladów.
W tym roku motosercowy
licznik nabija kolejne litry
krwi, a coraz więcej osób
dołącza do grona pomaga-
jących.
— Pewnego dnia w 2008
roku postanowiłem, że będę
honorowym dawcą i od tej
pory staram się to robić re-
gularnie. To była sponta-
niczna decyzja — opowiada
23-letni Adam Sosnowski,
student trzeciego roku za-

rządzania i inżynierii pro-
dukcji UWM. — Oddanie
krwi nic mnie nie kosztuje,
a może komuś uratować ży-
cie.
Adam podkreśla, że w jego
grupie zaprzyjaźnionych
motocyklistów nie liczą się
ewolucje i kaskaderskie wy-
czyny.
Połączyła ich pasja do
dwóch kółek i odkrywanie

kolejnych ciekawych zakąt-
ków.
— Na motocyklu jeżdżę od
prawie czterech lat. Nie
przepadam za ścigaczami,
wybrałem crossowe, które
wydawały mi się bardziej
bezpieczne — dodaje Adam.
— A jak jesteśmy postrze-
gani? Wiadomo, że ludzie za
nami nie przepadają, bo na-
sze motocykle są dość

głośne. Dlatego też staram
się unikać miejsc, w których
ludzie spacerują. Najczę-
ściej z kolegami jeździmy
po torze. Dla mnie to jedyny
relaksujący sposób na spę-
dzenie wolnego czasu. Do-
świadczeni motocykliści nie
łamią prawa. Dobrze wie-
dzą, że ryzykowne szaleń-
stwa dobrze kończą się
tylko na filmach. Kajot

59414oxbx-a -C

Autoryzowany dealer Romet i Hyosung

nowe, używane
naprawa 
i przechowalnia

Serwis ogumienia

60414oxbx-a-F

Olsztyn, ul. Towarowa 14
tel. 89 5-320-172, kom. 602 170 195, pon.-sob. 8-18

pranie tapicerki 
mycie silników i podwozi

60814oxbx-a -F

Olsztyn, ul. SKŁADOWA 5, vis-á-vis Makro
tel.: 602404759, 695338284, e-mail:goodwash@o2.pl 

Nowo otwarta 4-stanowiskowa myjnia samoobsługowa
24H GOODWASH zaprasza

W trosce o klienta zapewniamy: 
4 chemię renomowanej firmy EHRLE
4 wodę do mycia podgrzaną do 50-60 stopni 
4 porządne ciśnienie do mycia 120-130 bar

UWAGA!!! Tylko u nas
promocja na majowe

weekendy – piątek, sobota,
niedziela przez całą dobę

dłuższy czas mycia o 40% !!!

Przyjedź i zostań z nami na stałe.
ZAPRASZAMY

1114oxbx-b-M
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By auto lśniło
O samochód należy dbać,
jest on bowiem naszą wi-
zytówką. Wiedzą o tym
olsztynianie, dlatego też
korzystają z myjni samo-
chodowych. Teraz mają
kolejną do dyspozycji.
Znajdziecie ją naprzeciwko
wjazdu do Makro.

To nowo otwarta myjnia
bezdotykowa. Do dyspozy-
cji olsztyniaków będą 4 sta-
nowiska, w których umyją
samochód przez całą dobę.
— Jeśli o lakier naszego auta
chcemy zadbać równie do-
brze co o środowisko, to naj-
lepiej wybrać ręczną myjnię
bezdotykową, czyli naszą —
zachęca Marcin Pruszyński
z GOODWASH. — Tu za-
miast szczotek i gąbek do my-
cia wykorzystywana jest
woda pod wysokim ciśnie-
niem. Wysokociśnieniowa
myjka wypłukuje brud ze
szczelin i zakamarków. Zaletą
myjni jest jej dokładność,
a dobre środki chemiczne
gwarantują, że auto wyjedzie
od nas czyste i bez żadnych
zarysowań na lakierze.

Jak umyć auto? To proste!
W zasadzie najlepiej jest
używać każdego z progra-
mów po kolei. Mycie przy-
niesie wtedy długotrwały
efekt, a na lakierze nie po-
zostaną żadne smugi czy za-
cieki.
— Samochód można umyć,
zawoskować, nabłyszczyć
oraz osuszyć. W naszej
myjni używana jest też
woda osmatyczna, miękka,
dzięki której na aucie nie
zostaną ślady po wyschnię-
tej wodzie. Klient na pewno
wyjedzie zadowolony — do-
daje Marcin Pruszyński.

Konkurs
Mamy dla Was 50 żetonów
o wartości 10 zł. Co zrobić,
by je otrzymać? Wystarczy
wysłać nam sms-a, w którym
napiszecie, dlaczego warto
dbać o samochód. Sms-y
o treści no.auto.x, gdzie
w miejsce x należy wpisać
uzasadnienie, przysyłajcie
do 6 maja pod numer 71160.
Koszt jednego sms-a to
1,23 zł z VAT. Autorzy najcie-
kawszych otrzymają po że-
tonie, który będzie można
odebrać w myjni.

Chcemy być pozytywnymi bohaterami
Motocykliści nie chcą być postrzegani jako „dawcy nerek”. Chcą być
pozytywnymi bohaterami, którzy pomagają innym. Dlatego też oddawali 
krew w corocznej akcji Motoserce.

Fot. Beata Szymańska
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www.arbet.olsztyn.pl     | tel. 89 535 38 14

NAJLEPSZA OFERTA
MIESZKANIOWA 
W OLSZTYNIE 

WŁAŚNIE DLA CIEBIE
RÓWNIEŻ W PROGRAMIE 

MIESZKANIE DLA MŁODYCH

SPRAWDŹ 
I PRZEKONAJ SIĘ SAM

R E K L A M A

Mała łazienka krok po kroku
Wbrew powszechnemu
przekonaniu niewielki met-
raż pomieszczenia nie musi
negatywnie wpływać na
jego funkcjonalność. Jak
urządzić małą łazienkę
i w pełni wykorzystać poten-
cjał dostępnej przestrzeni?

Najczęściej popełnianym
przez projektujących wystrój
niewielkiego pomieszczenia
błędem jest przypadkowe ze-
stawianie elementów wypo-
sażenia — oby się zmieściły.
Nierzadko prowadzi to do po-
wstania chaosu i nieefektyw-
nego wykorzystania i tak już
ograniczonej przestrzeni.
W przypadku łazienki funk-
cjonalność i wygoda użytko-
wania odgrywają kluczową
rolę.

W jasnych barwach
Właściwy dobór kolorystyki to
jeden z najistotniejszych, a za-
razem najprostszych sposo-
bów na optyczne powiększe-
nie przestrzeni. Jasne barwy
sprawdzą się zarówno na ka-
felkach ściennych, jak i podło-
gowych. Jeśli decydujemy się
na ornamenty, warto wybrać
wzór dyskretny, który nie
przytłoczy wnętrza swoim cię-
żarem. W niewielkich łazien-
kach zastosowanie znajdą
także elementy metaliczne lub
szklane, które pomogą dodat-
kowo rozświetlić pomieszcze-
nie. Ciekawym rozwiązaniem
jest również zamontowanie
lustra na całej długości ściany.
Jeśli metraż naszej łazienki
wyklucza taką możliwość,
tafle możemy umieścić

na dwóch przyległych płasz-
czyznach. Powstały w ten spo-
sób „lustrzany róg” optycznie
wydłuży pomieszczenie.

Meble — kompaktowe,
ale pojemne
Nadmiar przedmiotów i ak-
cesoriów ustawionych w wi-
docznych miejscach może
przytłaczać i sprawiać wra-
żenie chaosu. W małej ła-
zience, gdzie każdy centy-
metr jest na wagę złota,
zastosowanie znajdą meble,
które pomimo niewielkich
wymiarów są pojemne
i zdołają pomieścić wszel-
kie niezbędne przybory.
— W niewielkich przestrze-
niach świetnie sprawdzają
się „słupki” — podpowiada
Aneta Dziedzina z Grupy

Armatura. — Wysokie,
a jednocześnie wąskie
szafki podkreślą klasyczne
wnętrze łazienki, nadając
jej lekkości i minimalistycz-
nego charakteru.

SALON FIRMOWY Olsztyn 
ul. Wilczyńskiego 6c, lok. 31

tel. 89 513 53 20, 502 164 079  
BEZPŁATNY 

POMIAR I WYCENA

Wybrany sprzęt AGD* 50% CENY

* Szczegóły promocji w salonie firmowym

www.profmebel.pl

• MEBLE KUCHENNE • SZAFY • GARDEROBY
• ZABUDOWY WNĘK Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI

62214oxbx-a -C
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Do wiosennych prac na posesji i w ogrodzie przygotuj się z Jasamem

Impregnat ochroni drewno
Porady eksperta

Właściwa impregnacja
w kilku krokach

Z wiosną nadchodzi sezon
wytężonych prac
renowacyjnych i
remontowych. Dużą ich część
– zarówno w domu, jak i na
posesji, możemy wykonać
samodzielnie. Szczególnie,
gdy wcześniej uzyskamy
fachową poradę.

– Doradcy techniczni z na-
szych marketów już od 16 lat
pomagają w remontowaniu i
budowaniu – zapewnia Ag-
nieszka Micigolska, dyrektor
marketu Jasam w Olsztynie. –
Dzięki temu każdy, kto kupu-
je określony produkt, otrzy-
muje także profesjonalną po-
radę dotyczącą jego przezna-
czenia i zasad stosowania.
Oczywiście doradca pomoże
dobrać takie rozwiązania, któ-
re najlepiej spełnią oczekiwa-
nia kupującego – zarówno pod
względem jakości, jak i ceny.

Drewno narażone 
na szkodliwe czynniki

Zanim weźmiemy się do prac
remontowych w domu, warto
byśmy z początkiem wiosny
zadbali o elementy drewniane
pozostające pod gołym nie-
bem – na posesji czy w ogro-
dzie. Są one nieustannie nara-
żone na szkodliwe działanie
czynników atmosferycznych i
biologicznych, które może do-
tyczyć zarówno strefy po-
wierzchniowej materiału, jak i
jego głębszych warstw. To

pierwsze skutkuje głównie ob-
niżeniem walorów estetycz-
nych elementów wykonanych
z drewna, drugie może zaś do-
prowadzić do ich poważnego
uszkodzenia i konieczności
wymiany.

Chronione, bo nasycone 
impregnatem

Chcąc zachować niepowta-
rzalne właściwości drewna na
długie lata, musimy pamiętać
o jego prawidłowym zabez-
pieczeniu. Wyjątkowo szeroką
gamę produktów przeznaczo-
nych do tego celu znajdziemy
w marketach budowlanych Ja-
sam. A drewno mamy przed
czym chronić – zaszkodzić mu
może promieniowanie UV,
opady, wilgoć oraz tempera-
tura, a także czynniki biolo-
giczne: grzyby, glony czy owa-
dy. Aby zabezpieczyć drewno
przed ich wpływem, najlepiej
je zaimpregnować.

Proces ten polega na nasyce-
niu materiału odpowiednim
preparatem, który nadaje po-
wierzchniom właściwości
ochronne. Dużą zaletą im-
pregnatów jest ich szeroki za-
kres działania oraz różne moż-
liwości nanoszenia. Wysokiej
jakości produkty z tego asor-
tymentu zapewniają ochronę
przed wszystkimi wyżej wy-
mienionymi zagrożeniami.

Właściwy preparat 
to skuteczna ochrona

– Skuteczność impregnacji
zależy w dużej mierze od ja-
kości zastosowanego środka –
podkreśla Andrzej Podgórski,
kierownik działu farb z Jasa-
mu. – Jednym z najnowocześ-
niejszych preparatów, dostęp-
nych obecnie w marketach Ja-
sam, jest Impregnat Ochron-
no-Dekoracyjny Vidaron, na
tyle trwały, że producent daje
sześcioletnią gwarancję na wy-
konane nim wymalowania.
Impregnat ten głęboko wnika
w drewno i chroni je przed róż-
norodnym szkodliwym dzia-
łaniem czynników atmosfe-
rycznych i biologicznych. Ko-

rzystnie wpływa też na estety-
kę powierzchni, nadając jej
odpowiedni kolor podkreśla-
jący usłojenie.

Dzięki obecności w prepara-
cie dodatku na bazie teflonu
(Teflon surface protector),
drewno w większym stopniu
zabezpieczone zostaje przed
działaniem wody, wilgoci oraz
promieniowania UV. To spra-
wia, że impregnat Vidaron
sprawdza się przy malowaniu
elementów architektury ogro-
dowej, drewna konstrukcyj-
nego, płotów, mebli ogrodo-
wych, fasad budynków i innych
drewnianych elementów. RAS

Dobre przygotowanie drewna
do aplikacji impregnatu ma
wpływ na końcowy efekt na-
szych prac. Pominięcie tego eta-
pu lub wykonanie go niedbale
może skutkować koniecznością
dokonywania kolejnych popra-
wek i ponoszenia dodatkowych
kosztów. Drewniany element,
który będziemy malować, powi-
nien być gładki i czysty. W tym
celu szlifujemy jego powierzch-
nię papierem ściernym (lub za
pomocą szlifierki oscylacyjnej).
Oczyszczamy drewno z brudu,
łuszczących się wcześniejszych
powłok i fragmentów zmursza-
łych. Grubość papieru dobiera-
my do stopnia nierówności pod-
łoża. Aby uzyskać równomierną
kolorystykę po malowaniu, mu-
simy w równym stopniu prze-
szlifować cały element.

Jeśli przedmiot, który maluje-
my, będzie użytkowany na ze-
wnątrz budynku, musimy za-
bezpieczyć go bezbarwną wers-
ją impregnatu Vidaron. Wnika
ona głęboko w materiał i chroni
go przed zagrożeniami biolo-
gicznymi. To pierwszy etap im-
pregnacji. Prace powinniśmy
wykonywać w temperaturze oto-
czenia od 5 do 25 st. C.

Po wyschnięciu warstwy
bezbarwnej, możemy
pomalować drew-
no impregnatem
kolorowym, który
zapewni mu dodatkową ochro-
nę, nada odpowiednią barwę
oraz podkreśli usłojenie. Dla za-
pewnienia maksymalnego za-
bezpieczenia oraz efektu deko-
racyjnego zaleca się nałożenie

dwóch warstw takiego środka.
Po nałożeniu pierwszej warst-

wy koniecznym zabiegiem jest
szlifowanie międzywarstwowe.
Wykonujemy je po całkowitym
wyschnięciu preparatu papie-
rem ściernym o grubości ok.
320. Dzięki temu wygładzamy
podniesione włókna drewna i
uzyskujemy idealnie gładką po-
wierzchnię.

Nałożenie drugiej warstwy ko-
lorowego impregnatu Vidaron
zapewnia podkreślenie este-
tycznych walorów powierzchni.
Dodatkowo wzmacnia walory
ochronne powłoki. Otrzymujemy
w ten sposób zabezpieczenie zło-
żone z trzech warstw impregna-
tu (warstwa bezbarwna oraz
dwie warstwy kolorowe), które
zapewnią drewnu maksymalną
ochronę przed wszelkimi czyn-

nikami niszczącymi.
RAS

Wszelkie elementy drewniane narażone na działanie 
czynników atmosferycznych i biologicznych należy poddawać
impregnacji 

Andrzej Podgórski, 
kierownik 
działu farb 
marketu Jasam 
w Olsztynie
Fot. Jasam Sp. z o.o.

Fot. Śnieżka SA

59614oxbx-a-K

W promocji oferujemy:

Impregnat Ochronno-Dekoracyjny 
Vidaron 9 l wszystkie kolory www.jasam.eu

Olsztyn, al. Piłsudskiego 66, tel. (89) 533-30-10, pn.-pt. 700-1800, sobota 700-1500

• Ostróda, ul. Słowackiego 24 • Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 3 • Dobre Miasto, ul. Fabryczna 6 
• Morąg, ul. Zamkowa 34 • Działdowo, ul. Skłodowskiej-Curie 35 • Nidzica, ul. Traugutta 24 

• Nowe Miasto Lubawskie, ul. Kopernika 9b

177zł
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* PODŁOGI * DRZWI * CHEMIA
* USŁUGI * WYNAJEM MASZYN PARKIECIARSKICH

Olsztyn, ul. Metalowa 4
tel./fax 89 539 13 25

ZAPRASZAMY w godzinach: pn.-pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-12.00

61514oxbx-a -w

PROMOCJA

MONTAŻ PANELI 

GRATIS

panele AC4 – 8 mm

32,50 zł/m2

brutto

60%wygłuszenia

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!
Panele  
pierwsza 
samoprzylepna 
podłoga na świecie!!!

amieszkaj w najbliższym sąsiedztwie 
przyrody ul. Zientary-MalewskiejZ

O S I E D L E

56414oxbx-a -P

BIURO: Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25, 
89 541-52-44, www.sbm.pl

Realizujemy program MdM

Mieszkania 
od 3780 zł/m2

Do nabycia:
• Mieszkania od 44,1 m2 do 63,9 m2 

• pomieszczenia gospodarcze na poziomie piwnic 
• miejsca postojowe w garażu podziemnym

NA ZIELONEJ GÓRCENA ZIELONEJ GÓRCE

SPÓŁDZIELNIA 
„KOMINIARZ”

WYKONUJEMY
USŁUGI W ZAKRESIE:

• czyszczenia, sprawdzania
i inwentaryzacji przewodów kominowych

w oparciu o obowiązujące przepisy
• ekspertyzy przewodów kominowych kamerą
telewizyjną
• instalowania wkładów kominowych

z blachy nierdzewnej – kwasoodpornej
• wykonywania usług pokrewno-

kominiarskich

14-300 Morąg
ul. 3 Maja 12 

tel. 89 - 757 44 28

14-100 Ostróda
ul. 11 Listopada 6A 
tel. 89 - 646 57 64

60014oxbx-a -A

63 LATA

tel./fax 89 527 30 25, tel. 89 527 35 63
Olsztyn, ul. Jagiellończyka 19,  e-mail: kominiarz.olsztyn@wp.pl1951 - 2014
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Mieszkanie 140 m2

+ garaż 
Wykończone, z zabudową AGD, 
w Olsztynie na ul. Mroza, IV p. 

Do mieszkania przynależą 2 piwnice 
i miejsce postojowe w garażu. 

Cena: 425 460 zł
Kontakt: 691 117 508 

44314oxbr-A -S

2-poziomowe mieszkanie 
116 m2 + garaż 

Wykończone 2-poziomowe mieszkanie
na III p. w Olsztynie na ul. Witosa, 
z miejscem postojowym w garażu 

i piwnicami. W kuchni zabudowa AGD.  
Cena: 387 930 zł

Kontakt: 691 117 508 
44314oxbr-B -S
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Drzwi, Okna
Bramy Garażowe

Parapety

Dar Drzwi i Okien

TYLKO DO KOŃCA
MIESIĄCA RABAT 5%

Tylko u nas:
- bezpłatna wycena i pomiar
- fachowe doradztwo
- profesjonalny montaż całego asortymentu
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Olsztyn, Armii Krajowej 2 (przy stacji paliw)
tel. 89 523 94 04, 601 847 089

ZAKŁAD I SKLEP
KAMIENIARSKI

ELEMENTY KOMINKÓW

BLATY KUCHENNE

PARAPETY
FHUP KLENIR 

ul. Augustowska 21, Olsztyn
tel. 534 22 42, tel./fax 539 09 23 

kom. 502 502 837

ELEMENTY KOMINKÓW

BLATY KUCHENNE

PARAPETY
www.klenir.pl

52614oxbx-a -C

Olsztyn, ul. Żeromskiego 23 B, tel. (089) 535 87 81 (przy salonie wędkarskim GULJUS
wejście od strony hali targowej Zatorzanka), czynne: pn.-pt. 9-17, sob. 9-13 

Fabryczny Punkt 
Sprzedaży 

444 zł

34
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1465

865

profil 6-komorowy

NAJTAŃSZY
SYSTEM
RATALNY

•PCV
•parapety
• rolety
•bramyDO 31.05.2014DO 31.05.2014

WIOSENNA
SUPERPROMOCJA

WIOSENNA
SUPERPROMOCJA

23214oxbx-C -K



Każdy może zostać ogrodowym artystą
To już ostatni dzwonek, by
zaaranżować przestrzeń
w ogrodzie. Wśród zieleni
mamy wypoczywać, łado-
wać akumulatory, spędzać
czas z przyjaciółmi. Wy-
starczy uruchomić wyob-
raźnię i stworzyć projekt
marzeń.
Nic tak nie cieszy ogrodnika,
jak wypielęgnowana trawa
i zadbane rabaty. Tej sielanki
nie mogą zakłócić banalne
i pstrokate dekoracje. Za-
dbajmy  o to, by nasz ogród
lśnił i wzbudzał zachwyt. Na
początek chodnik. Zwykłe
ścieżki w ogrodzie mogą być
gruntowe, żwirowe lub z be-
tonowej kostki. Do ogrodu
tzw. wiejskiego znakomicie
będzie pasować bruk ułożony
z okorowanych pieńków
o różnej grubości. Trzeba

jednak pamiętać, by przed
położeniem zaimpregnować
drewno preparatem bez-
piecznym dla środowiska.
Najskuteczniejsza jest im-
pregnacja polegająca na na-
sączeniu pod ciśnieniem.
Taką usługę oferują niektóre
tartaki. Do takiego ogrodu
będą pasować również deski,
klocki i ażurowe podesty
o różnych kształtach, które
można dowolnie barwić ma-
lując lub bejcując je wodo-
odporną farbą. Mogą być wy-
konane z drewna krajowego
lub egzotycznego.
Niektóre przedmioty ideal-
nie nadają się do tego, by na-
dać im „drugie życie”. Może
to być stary rower pomalo-
wany na nowo, np. farbą
w pastelowym odcieniu,
który będzie znakomitym

stojakiem do kwiatów. Na
starych krzesłach ustawio-
nych w rzędzie pod drewnia-
nym płotem można postawić
donice z np. pelargoniami.
Nie muszą być jednolite sty-
listycznie. To właśnie to po-
zorne niedopasowanie będzie
największym atutem tej sty-
lizacji. Odrobina wyobraźni,
a nasz ogród będzie odróż-
niać się od innych.
Miłośników minimalizmu za-
chwycą zapewne proste drew-
niane stoły, podobne krzesła
i naturalne, np. wiklinowe do-

nice. Zwolennicy luksusu
będą zadowoleni, gdy na ich
tarasie stanie np. zestaw wy-
poczynkowy z wysokiej jako-
ści materiałów z wygodnymi
poduchami. W sam raz na
przyjęcia z przyjaciółmi. Do
ogrodu z takim wyposaże-
niem będą pasować ścieżki ze
stemplowanego betonu, bar-
wione na dowolny kolor.
Ścieżki w ogrodzie modern
można wykładać różnego ro-
dzaju odmianami skał — łup-
kiem, bazaltem, twardym gra-
nitem lub wapieniem.
W ogrodzie nowoczesnym do-
brze będą wyglądać wielko-
formatowe kamienne tafle
o piaskowanej lub idealnie
wyszlifowanej powierzchni.
W ogrodzeniu można wyko-
rzystać różny materiał od be-
tonu po kamień.  Kajot
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KIERMASZ   OGRÓD
w godz. 10.00-18.00 przy hali „Urania”, organizator: MTWiM, tel./fax 89 534 40 44

zapraszamy 1, 2, 3 maja

R E K L A M A

APARTAMENTY I LOKALE
NA STARYM MIEŚCIE

• stylowa architektura • kameralny klimat 
• niepowtarzalna lokalizacja

Biuro sprzedaży: 
Olsztyn, ul. Grunwaldzka 14a, tel. 509 769 653

www.villa-jana.pl
23414oxbr-A -S

R E K L A M A

62414oxbx-a-s

OGRODNICTWO – SZKÓŁKA
KWIATY balkonowe i rabatowe
DRZEWA KRZEWY owocowe i ozdobne
SADZIMY w skrzynkach klienta

Szczęsne 1 (na trasie do Szczytna)

tel. 606 703 713



WAŻNE!
W przyszłym tygodniu, 1 i 4
maja „Nasz Olsztyniak” nie
ukaże się. Sms-y z kodem

czwartkowym wysłane po 22
kwietnia ukażą się w wydaniu
8 maja, a sms-y z kodem nie-

dzielnym wysłane po 24
kwietnia ukażą się w nie-

dzielę 11 maja.

• Samotna pani bez nałogów
z ubezpieczeniem społecz-
nym do dwojga chodzących
emerytów. Dozór trzy dni
w tygodniu, godz. 10-18. Tel.
691 06 29 34 

• Remonty, glazura, tel.
608226250 
• Wykonam drobne naprawy
domowe, posprzątam w ogro-
dzie, popilnuję posesji, poma-
luję ogrodzenie, naprawię al-
tanę itp. prace. Tel. 889 961 301 
• Montaż i naprawa rolet,
okien, bram garażowych,
drzwi. Tel. 514-460-422 

• ABC — skupujemy wszyst-
kie auta: całe, uszkodzone,
powypadkowe, skorodo-
wane, wszystkie roczniki. Pła-
cimy gotówką, odbieramy
własnym transportem, tel.
502562063 
• Autoskup: kupię każde
auto: całe, uszkodzone, po-
wypadkowe, skorodowane,
wszystkie roczniki. Płacę go-
tówką, odbieram własnym
transportem, tel. 604283791 
• Skup aut za gotówkę,
wszystkie marki, roczniki.
Chcesz się pozbyć swojego

samochodu, zadzwoń, tel.
508460125 
• Skup aut za gotówkę, wszyst-
kie marki, roczniki. Chcesz się
pozbyć swojego samochodu,
zadzwoń, tel. 508460125 
• Autoskup: kupię każde
auto: całe, uszkodzone, po-
wypadkowe, skorodowane,
wszystkie roczniki. Płacę go-
tówką, odbieram własnym
transportem, tel. 60428379

• Remonty mieszkań. Glazura,
hydraulika, CO-gaz, szpachlo-
wanie, malowanie, tapetowa-
nie. Profesjonalnie. Z gazetą
10% taniej, tel. 693 614 291 
• Remonty mieszkań. Glazura,
hydraulika, CO-gaz, szpachlo-
wanie, malowanie, tapetowa-
nie. Profesjonalnie. Z gazetą
10% taniej, tel. 693 614 291 

ogłoszenia
SMS-em
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CZĘŚCI
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 

AKCESORIA 
DO POJAZDÓW 

MASZYN ROBOCZYCH, ROLNICZYCH 
ORAZ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH.

KOCZYK.OLSZTYNMOTO.PL
tel. 89 532-02-39

Najtaniej!
Multi Mebel

zaprasza do salonu meblowego w Olsztynie
Kołobrzeska 27 (koło MPK), tel. 89 526 55 50

•systemowe •tapicerowane 
•kuchenne •przedpokojowe •biurowe

MEBLE NA WYMIARMEBLE NA WYMIAR
PROMOCJA do 10 maja 2014 r. rabat -15%*

Multi Mebel
PRODUCENT MEBLI

62614oxbx-a -C
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Filia Olsztyn, ul. Lubelska 3, (wjazd vis a vis stacji Orlen)
tel. 89 539 98 01, 89 532 10 80, tel./fax 89 534 42 83

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek godz. 7:00-19:00, sobota godz. 8:00-13:00
e-mail:olsztyn@euroinstalplus.pl

62314oxbx-A -S
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• Jedyna!!! Działka budow-
lana w Bęsi koło Biskupca.
Cena okazyjna, tylko —
22 900 złotych za 1408 m.
300 m od jeziora!!! Piękna
okolica. Dzwoń, tel.
791896475 
• Okazja!!! Działka budow-
lana w Ramsowie. 25 km
od Olsztyna. Cena oka-
zyjna, 49 tys. złotych za
3750 m. Blisko jeziora Da-
daj!!! Tanio!!! Dzwoń:
791896475  
• TANIO!!! Działka rekrea-
cyjna w Dźwierzutach.
Cena okazyjna, tylko — 7
900 złotych za 1000 m!!!
OKAZJA!!! Dzwoń —
791896475 
• Mieszkanie — 89 tys. zł
— 3 pokoje, kuchnia, od-
dzielnie WC, łazienka. Par-
ter, w bloku, własny ogró-
dek 371 m, garaż.
Jesionowo pod Olsztynem.
Duże — 78 metrów. Tel.
791896475 
• Centrun handlowe —
ul. Partyzantów. 4 lokale.
Dowolna działalność w lo-
kalach (e-papierosy, kan-
tor, lombard, automaty
itp). Cena 499 tys. zł.
Dzwoń. Tel. 791896475 
• OKAZJA!!! Olsztyn, al.
Niepodległości — 69 m. 3
pokoje. Piwnica. Superlo-
kalizacja, blisko starówki,
Aury, szpitala. Cena oka-
zyjna tylko — 189 tys. zł!!!
Tanio!!! Dzwoń, tel.
791896475 
• Superokazja!!! 2-pozio-
mowe mieszkanie, 3 po-
koje, 60 m. JAROTY. Blisko
szkoła, sklepy, przed-
szkole, kościół. Cena oka-
zyjna, tylko 179 tys. zł!!! Ta-
nio!!! Dzwoń: 791896475 
• OKAZJA!!! Ostróda — 48
metrów. 2 pokoje, piwnica.
Superlokalizacja. Cena oka-
zyjna, tylko — 99 tys. zł!!! Ta-
nio!!! Dzwoń: 791896475 
• Mrągowo. Dom bliźniak
— 260 metrów, ogródek,
widok na jezioro. TANIO:
299 tys. zł, do niewielkiej
negocjacji. Tel. 606736387 
• Sprzedam tanio działkę

rolną 5222 mkw. w Ługwał-
dzie, gm. Dywity, po 30
zł/mkw. pod budowę domu.
Działka z warunkami zabu-
dowy, woda, kanaliza,
prąd obok drogi. Tel. 669
336 031 
• Mieszkanie, dom w mie-
ście. Również połowę z ko-
mornikiem, z lokatorem,
służebnością, zadłużony,
z różnymi problemami. Go-
tówka od ręki. Tel.
668200300 
• Jedyna!!! Działka budow-
lana w Bęsi koło Biskupca.
Cena okazyjna, tylko —
22 900 złotych za 1408 m.
300 m od jeziora!!! Piękna
okolica. Dzwoń, tel.
791896475 
• Okazja!!! Działka budow-
lana w Ramsowie. 25 km
od Olsztyna. Cena oka-
zyjna, 49 tys. złotych za
3750 m. Blisko jeziora Da-
daj!!! Tanio!!! Dzwoń:
791896475 
• TANIO!!! Działka rekrea-
cyjna w Dźwierzutach.
Cena okazyjna, tylko — 7
900 złotych za 1000 m!!!
OKAZJA!!! Dzwoń —
791896475  
• Mieszkanie — 89 tys. zł
— 3 pokoje, kuchnia, od-
dzielnie WC, łazienka. Par-
ter, w bloku, własny ogró-
dek 371 m, garaż.
Jesionowo pod Olsztynem.
Duże — 78 metrów. Tel.
791896475 
• Centrun handlowe —
ul. Partyzantów. 4 lokale.
Dowolna działalność w lo-
kalach (e-papierosy, kan-
tor, lombard, automaty
itp). Cena 499 tys. zł.
Dzwoń. Tel. 791896475 
• OKAZJA!!! Ostróda — 48
metrów. 2 pokoje, piwnica.
Superlokalizacja. Cena oka-
zyjna, tylko — 99 tys. zł!!! Ta-
nio!!! Dzwoń: 791896475 
• OKAZJA!!! Olsztyn, al.
Niepodległości — 69 m. 3
pokoje. Piwnica. Superlo-
kalizacja, blisko starówki,
Aury, szpitala. Cena oka-
zyjna, tylko — 189 tys. zł!!!
Tanio!!! Dzwoń, tel.
791896475 
• Superokazja!!! 2-pozio-
mowe mieszkanie, 3 po-
koje, 60 m. JAROTY. Blisko
szkoła, sklepy, przed-
szkole, kościół. Cena oka-
zyjna, tylko 179 tys. zł!!! Ta-
nio!!! Dzwoń: 791896475 
• Mrągowo. Osiedle dom-
ków jednorodzinnych.
Dom w cenie mieszkania.
260 metrów, ogródek, wi-

dok na jezioro, możliwość
adaptacji poddasza i piw-
nicy — okazja: 227 tys.
Tel. 606736387
• Sprzedam pilnie działkę
budowlaną w pełni uzbro-
joną, 1350 mkw. w Jonko-
wie, osiedle domków za
gminą. Cena: 73 tys. zł do
negocjacji. Tel. 882194658 
• Sprzedam tanio działkę
rolną 5222 mkw. w Ługwał-
dzie, gm. Dywity, po 30
zł/mkw. pod budowę domu.
Działka z warunkami zabu-
dowy, woda, kanaliza,
prąd obok drogi. Tel. 669
336 031 

• Poszukuję ziemi, siedliska,
tel. 603 584 180 
• Kupimy połowę mieszka-
nia, domu od osób po rozwo-
dzie, spadku, darowiźnie.
Sprzedając nam nierucho-
mość, masz problem z głowy!
Gotówka od ręki, tel.
668200300 
• Mieszkanie, dom w mieście.
Również połowę z komorni-
kiem, z lokatorem, służebno-
ścią, zadłużony, z różnymi
problemami. Gotówka od
ręki. Tel. 668200300 
• Kupimy połowę mieszka-
nia, domu od osób po rozwo-
dzie, spadku, darowiźnie.
Sprzedając nas nierucho-
mość masz problem z głowy!
Gotówka od ręki, tel.
668200300 

• AS Nieruchomości — za-
miany mieszkań, domów,
również zadłużonych — Mał-
gorzata Dyrda, lic. 3079. Tel.
89 539 02 00, 603 584 180,
www.zamiany.olsztyn.pl 

• Wynajmę pokój. Likusy, tel.
792073979 
• Pokój do wynajęcia. Tel.
536 482 444 
• Przyjmę do pracy na par-
king w Olsztynie rencistę
z pierwszą grupą
• Mam do wynajęcia miesz-
kanie 2-,3-pokojowe ul. Na
Skarpie, obok starówki, przy
szpitalu uniwersyteckim, tel.
607 338 139 
• Wynajmę 2 pokoje z kuch-
nią. Od zaraz. Os. Mazurskie.
Tel. 880197471 

• Kolekcję starych zegarów
ściennych, kolekcję sta-
rych ciekawych lamp nafto-
wych oraz różne szkła
i knoty do lamp naftowych,
tel. 600-210-275 
• Przedwojenne monety —
Litwa, cały zestaw, tanio;
inne srebrne monety, stare
malarstwo olej na płótnie,
kominkowy zegar z ryce-
rzem, tel. 600-210-275 
• Sprzedam swoje obrazy,
pejzaże, oprawione, cena
50-150 zł. Tel. 503652088,
895267196 
• Sprzedam swoje obrazy,
pejzaże, oprawione, cena
50-150 zł. Tel. 503652088,
895267196 

• Kupimy złoto. Płacimy 100
złotych za gram. Kupujemy
też srebro, złote i srebrne
monety, medale — każdą
ilość. Dajemy najwięcej.
Lombard na dworcu PKS.
Tel. 89 6771981  
• Monety, banknoty, odzna-
czenia, medale, biżuterię
— DESSA ANTYKI, Jagiel-
lońska 22, róg Niedziałkow-
skiego, tel. 607 612 852 
• Biżuterię złotą i srebrną,
monety, odznaczenia, me-
dale, odznaki, pamiątki
patriotyczne, kupię. DESSA
ANTYKI, Jagiellońska 22,
róg Niedziałkowskiego, tel.
607 612 852 
• Zegarki naręczne rosyjskie,
na części, także uszkodzone.
DESSA, ul. Jagiellońska 22,
tel. 607 612 852 
• Stare sztućce srebrne
i posrebrzane, komplety
i pojedyncze, różne. Wy-
roby z metalu oraz platery.
DESSA, ul. Jagiellońska 22,
tel. 607 612 852
• Wszelkie pamiątki z wo-
jen, w tym części umundu-
rowania, biała broń, odzna-
czenia, medale, odznaki,
orzełki, guziki itp. DESSA,
ul. Jagiellońska 22, tel. 607
612 852  
• Kupimy złoto. Płacimy 100
złotych za gram. Kupujemy
też srebro, złote i srebrne
monety, medale — każdą
ilość. Dajemy najwięcej.
Lombard na dworcu PKS.
Tel. 89 6771981  

• Monety, banknoty, odzna-
czenia, medale, biżuterię
— DESSA ANTYKI, Jagiel-
lońska 22, róg Niedziałkow-
skiego, tel. 607 612 852 
• Biżuterię złotą i srebrną,
monety, odznaczenia, me-
dale, odznaki, pamiątki
patriotyczne, kupię. DESSA
ANTYKI, Jagiellońska 22,
róg Niedziałkowskiego, tel.
607 612 852 
• Zegarki naręczne rosyj-
skie, na części, także
uszkodzone. DESSA, ul. Ja-
giellońska 22, tel. 607 612
852 
• Stare sztućce srebrne
i posrebrzane, komplety
i pojedyncze, różne. Wy-
roby z metalu oraz platery.
DESSA, ul. Jagiellońska 22,
tel. 607 612 852
• Wszelkie pamiątki z wo-
jen, w tym części umundu-
rowania, biała broń, odzna-
czenia, medale, odznaki,
orzełki, guziki itp. DESSA,
ul. Jagiellońska 22, tel. 607
612 852  

• Malowanie — szpachlo-
wanie. Płyty g.-k. Glazura,
terakota. Łazienki z projek-
tów. Gwarancja jakości! Fa-
chowe doradztwo. Za-
dzwoń, tel. 692 935 933.
Zapraszamy!!! 
• Malowanie-szpachlowa-
nie. Tynki „weneckie”. Za-
budowy z płyt g.-k. Ła-
zienki z projektów.
Mieszkania, domy. Gwaran-
cja jakości! Tel. 692-935-
933. Zapraszamy! 
• Potrzebujesz pieniędzy?
Bank ci odmówił? Pożyczka
do 2000 zł. Bez BIK, KRD,
z komornikiem, dla zadłu-
żonych. Olsztyn — CH Ja-
kub, parter. Tel. 89 5350313  
• Emerycie, rencisto, po-
trzebujesz pieniędzy? Po-
życzki Ekspresowe do
2000 zł. Formalności w 5 mi-
nut. Wystarczy decyzja
z ZUS. Olsztyn — CH Ja-
kub, parter. Tel. 89 5350313 
• Pożyczka pod zastaw sa-
mochodu, maszyny rolni-
czej, z opcją używania. Po-
życzasz i dalej jeździsz
swoim autem, maszyną. Dla
wszystkich. Lombard DWO-
RZEC PKS, tel. 677 19 81 
• Pożyczki pod zastaw
mieszkań, działek, lokali
w kilka godzin. Bez BIK,
KRD. Pożyczymy każdemu.
Lombard na dworcu PKS

w Olsztynie. Czynny co-
dziennie od 7 do 19. Tel. 89
6771981  
• Pożyczki bez BIK-u do 25
tys. Tel. 506557169 
• Wycinka drzew, krzewów,
ścinanie gałęzi, piłowanie
drewna na opał, strzyżenie
żywopłotu, wykopywanie
pni korzeni. Tel. 505370995 
• Hydraulik elektryk
z uprawnieniami SEP. Po-
trzebujesz pomocy?
Dzwoń. Tel. 513 563 077 
• Profesjonalne pranie wy-
kładzin, dywanów i tapi-
cerki karcherem, tanio i so-
lidnie od 4 zł za mkw. Tel.
519 134 182 
• Codziennie zabieram
AGD, RTV, akumulatory,
wanny, baterie oraz ubra-
nia młodzieżowe i inne me-
tale. Tel. 515-187-796 
• Profesjonalne przegrywa-
nie kaset VHS (wideo) na
DVD oraz magnetofono-
wych na CD, tel. 727 90 46
46, www.arcady.com.pl 
• Emerycie, rencisto, po-
trzebujesz pieniędzy? Po-
życzki Ekspresowe do
2000 zł. Formalności w 5 mi-
nut. Wystarczy decyzja
z ZUS. Olsztyn — CH Ja-
kub, parter. Tel. 89 5350313 
• Potrzebujesz pieniędzy?
Bank ci odmówił? Pożyczka
do 2000 zł. Bez BIK, KRD,
z komornikiem, dla zadłu-
żonych. Olsztyn — CH Ja-
kub, parter. Tel. 89 5350313  
• Pożyczka pod zastaw sa-
mochodu, maszyny rolni-
czej z opcją używania. Po-
życzasz i dalej jeździsz
swoim autem, maszyną. Dla
wszystkich. Lombard DWO-
RZEC PKS, tel. 677 19 81 
• Pożyczki pod zastaw miesz-
kań, działek, lokali w kilka go-
dzin. Bez BIK, KRD. Poży-
czymy każdemu. Lombard na
dworcu PKS w Olsztynie.
Czynny codziennie od 7 do
19. Tel. 89 6771981  
• Codziennie zabieram
AGD, RTV, akumulatory,
wanny, baterie oraz ubra-
nia młodzieżowe i inne me-
tale. Tel. 515-187-796 

• Masz problem z kompute-
rem lub laptopem? Straciłeś
dane? Wkradł się wirus? Za-
dzwoń! Pomogę, 7 dni w ty-
godniu. Dojazd do klienta
gratis. Profesjonalnie. Tel.
880191058

ogłoszenia
SMS-em



• Naprawa komputerów, in-
ternetu, odzyskiwanie da-
nych, usuwanie wirusów,
szkolenia komputerowe.
Tanio-solidnie. Tel. 500 593
730, 695 289 596, www.aser-
vices.pl 
• TV CYFROWA — instala-
cje tv-sat, każdy system,
strojenie TV, dekoderów,
kina domowego, kablówki
— specjalista, tel.
501806722
• Pogotowie komputerowe,
naprawa laptopów. Profes-
jonalnie i niedrogo. Wielo-
letnie doświadczenie. Do-
jazd do klienta gratis. Tel.
508 419 666
• Naprawa komputerów, in-

ternetu, odzyskiwanie da-
nych, usuwanie wirusów,
szkolenia komputerowe.
Tanio-solidnie. Tel. 500 593
730, 695 289 596, www.aser-
vices.pl 
• Pogotowie komputerowe,
naprawa laptopów. Profes-
jonalnie i niedrogo. Wielo-
letnie doświadczenie. Do-
jazd do klienta gratis. Tel.
508 419 666

• Produkty finansowe dla
każdego. Open Finance, tel.
89 521 27 75 lub 723193683 
• Boli ząb, a przychodnia zam -
knięta? Dyżuruje dentysta na
Jarotach. Olsztyn, Janowicza
4 m 76. Zadzwoń: 601 613 716 
• Boli ząb, a przychodnia zam -
knięta? Dyżuruje dentysta
na Jarotach. Olsztyn, Janowi-
cza 4 m 76. Zadzwoń: 601 613
716 
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MEBLE NA ZAMÓWIENIE
• kuchenne • zabudowy wnęk • pokojowe • biurowe • łazienkowe• szafy • łóżka

Wstępny pomiar • RATY
JARO MEBEL, ul. Jagiellończyka 45

tel. 89-533-64-60, kom. 501-962-179, www.jaromebel.pl
50214oxbx-a-M

Dom i wnętrze

56714oxbx-a-M

27714oxbx-a-M

OLSZTYN, ul. Zientary-Malewskiej 28, godz. otwarcia: 8-17, tel.: 89 534-76-45, 505-002-057
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•Wyrób nagrobków •Parapety 

•Blaty kuchenne •Kominki
www.granit.olsztyn.pl

ZAKŁAD
KAMIENIARSKI

usługi kamieniarskie

Telefony komórkowe

ZADZWOŃ I SPRAWDŹ

www.pakiet.com.pl

KREDYTY!
Szybciej i łatwiej

niż myślisz!ul. Kościuszki 24, 
tel./fax 89 527 73 41

47614oxbx-C -S

55514oxbx-a -C

TELEFONY KOMÓRKOWE

SERWIS TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

NISKIE
CENY

DH „Śliwa”, ul. Wilczyńskiego 23
(niski parter), tel. 508-445-445 GG: 636351

GSM 4 YOU

• SIMLOKI najtaniej od 15 zł
• ZMIANA JĘZYKA od 20 zł
• KOD APARATU 10 zł
• TELEKARTY, AKCESORIA
• SIMLOCK +JĘZYK 30 zł

Nauka jazdy

LECZNICZY GABINET PIELĘGNACJI NÓG
A. SIWICKI

ul. Wyzwolenia 28, tel. 523-58-52

Bezbolesne usuwanie
aparatami elektrycznymi odcisków,

paznokci wrastających, 
brodawek, pękających pięt, pedicure

203713oxbx-a-M

61914oxbx-a-A

ZIELARZ Antoni Zawiślak 

Przyjmuje w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 26/3
w każdy czwartek, godz. 11.00  – 17.00 
oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca, godz. 11.00 – 15.00

OCZYŚĆ SWOJE DZIECKO
Z PASOŻYTÓWtel. 602 220 604

zdrowie i uroda

Księgowość

39814oxbx-b-M

PRAWO JAZDY 
kat. A, B, C, CE, D

KURSY DLA KIEROWCÓW 
ZAWODOWYCH

JAZDY DOSZKALAJĄCE

Jaroty
ul. Wilczyńskiego 6f/1

CH Jakub
II piętro, lok. 213
tel. 89 534 01 10

89 522 93 27 
www.centrum-osk.pl

44814oxbx-A -S

MOBILNE BIURO RACHUNKOWE
Z DOJAZDEM DO KLIENTA

ul. Lawendowa 12A/8 Olsztyn
*DOTYCZY FIRM PRZEZ OKRES 6 MIESIĘCY

TEL. 609 142 60820%
RABAT*

FINANSE

CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA
AUTOKLIMATYZACJA
OLSZTYN, ul. Augustowska 15
pn. - pt. 8.00 - 17.00, sob. 8.00 - 12.00
tel. 89 533 89 55, tel./fax 89 533 86 73 

P R O M O C J A !  P R O M O C J A !
NISKIE CENY.   PRZYJDŹ I SPRAWDŹ

NAJSTARSZA FIRMA BRANŻY KLIMATYZACJI NA RYNKU OLSZTYŃSKIM
54714oxbx-a -w

D KLI MA TY ZA CJA PO MIESZ CZEŃ (do bór urzą dzeń; pro jek ty 
sys te mów; sprze daż; mon taż; ser wis) 

D CHŁOD NIC TWO (do bór ko mór chłod ni czych; sprze daż hur to wa
i de ta licz na: agre ga ty, ar ma tu ra, czyn ni ki chłod ni cze; mon taż) 

D TRANS PORT CHŁOD NI CZY (sprze daż czę ści, 
mon taż ukła dów, na pra wa) 

D AU TO KLI MA TY ZA CJA (sprze daż czę ści za mien nych; 
re ge ne ra cja sprę ża rek; do ra bia nie prze wo dów; ze sta wy kli ma ty za cyj ne
— no we, na peł nia nie i ser wis au to kli ma ty za cji; de zyn fek cja ukła dów 

chłodnictwo

41614oxbr-a-M

ZOSTAŃ NASZYM PRZEDSTAWICIELEM

P O M O C  

GOTÓWKOWA
Pożyczki bez zbędnych zaświadczeń

533 340 404, 801 540 404

www.markasa.pl
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Czwartek Niedziela

PRACA
Dam pracę NOL.OGC.DP.treść ogł. NOL.OGN.DP.treść ogł.

Szukam pracy NOL.OGC.SP.treść ogł. NOL.OGN.SP.treść ogł.

AUTO- MOTO
Kupię NOL.OGC.KM.treść ogł. NOL.OGN.KM.treść ogł.  

Sprzedam NOL.OGC.SM.treść ogł. NOL.OGN.SM.treść ogł. 

Zamienię NOL.OGC.ZM.treść ogł. NOL.OGN.ZM.treść ogł.

Usługi i akcesoria NOL.OGC.UM.treść ogł. NOL.OGN.UM.treść ogł.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam NOL.OGC.SN.treść ogł. NOL.OGN.SN.treść ogł.

Kupię NOL.OGC.KN.treść ogł. NOL.OGN.KN.treść ogł.

Zamienię NOL.OGC.ZN. treść ogł. NOL.OGN.ZN.treść ogł.

Poszukuję wynająć NOL.OGC.WN.treść ogł. NOL.OGN.WN.treść ogł.

Do wynajęcia NOL.OGC.DN. treść ogł. NOL.OGN.DN.treść ogł.

Pośrednictwo NOL.OGC.PN. treść ogł. NOL.OGN.PN.treść ogł.

BABYDROBNIAK
Sprzedam NOL.OGC.GS. treść ogł. NOL.OGN.GS. treść ogł.

Kupię NOL.OGC.GK.treść ogł. NOL.OGN.GK.treść ogł.

Oddam NOL.OGC.GO.treść ogł. NOL.OGN.GO.treść ogł.

Przyjmę NOL.OGC.GP.treść ogł. NOL.OGN.GP.treść ogł.

HANDEL NOL.OGC.HH.treść ogł. NOL.OGN.HH.treść ogł.

NAUKA NOL.OGC.WW.treść ogł. NOL.OGN.WW.treść ogł.

RÓŻNE
Sprzedam NOL.OGC.SR.treść ogł. NOL.OGN.SR.treść ogł.

Kupię NOL.OGC.KR.treść ogł. NOL.OGN.KR.treść ogł.

Inne NOL.OGC.IR.treść ogł. NOL.OGN.IR.treść ogł.

ZDROWIE I URODA NOL.OGC.DD.treść ogł. NOL.OGN.DD.treść ogł.

ZWIERZĘTA
Inne NOL.OGC.IZ.treść ogł. NOL.OGN.IZ.treść ogł.

KOMPUTERY, 
TELEFONY NOL.OGC.KS.treść ogł. NOL.OGN.KS.treść ogł.

ŻYCZENIA 
OKOLICZNOŚCIOWE NOL.OGC.CC.treść ogł. NOL.OGN.CC.treść ogł.

174813oxbx-b -C

ogłoszenia
SMS-em

NIEZBĘDNIK

R E K L A M A
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„I wołam, ja, syn polskiej
ziemi, a zarazem ja: Jan
Paweł II papież, wołam

z całej głębi tego tysiąclecia,
wołam w przeddzień święta

Zesłania, wołam wraz
z wami wszystkimi:

Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.

Tej Ziemi!”

„Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości
społecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła
mogła pozostawać sobą. Równocześnie zaś rodzina

musi być na tyle silna Bogiem — czyli miłością
wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą, że potrafi
pozostać ostoją dla człowieka pośród wszystkich

niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń.”

„Dziś człowiek tak często
nie wie, co nosi w sobie,
w głębi swej duszy, swego

serca. Jak często jest
niepewny sensu swego życia

na tej ziemi. Ogarnia go
zwątpienie, które przeradza

się w rozpacz.”

„Miłość mi wszystko
wyjaśniła, miłość

wszystko rozwiązała —
dlatego uwielbiam tę

Miłość, gdziekolwiek by
przebywała.”

„Wy jesteście młodzi,
a papież jest stary
i trochę zmęczony.

Ale indentyfikuje się
jeszcze z waszymi
oczekiwaniami
i nadziejami.”

„Starajmy się tak postępować i tak
żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie

nie brakło dachu nad głową
i chleba na stole, by nikt nie czuł się

samotny, pozbawiony opieki.”

„Troska o dziecko
jest pierwszym

i podstawowym
sprawdzianem

stosunku
człowieka 

do człowieka.”

„Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei
chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie

wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie
cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się 
na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz

młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.”

„Nigdy nie jest tak, żeby
człowiek, czyniąc dobrze
drugiemu, tylko sam był

dobroczyńcą. Jest
równocześnie obdarowywany.

Obdarowany tym, co ten
drugi przyjmuje z radością.”

„Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna
się i kończy pozbawione radości

i pozbawione nadziei.”
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Koncert Papieski
Świętemu Janowi Pawłowi II śpiewajmy

Zapraszamy na niezwykły 
koncert w dniu 

kanonizacji Jana Pawła II

W Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
w Olsztynie wystąpią:

Chór Collegium Juvenum

Aurelia Luśnia

Marta Andrzejczyk

Basia Raduszkiewicz

Gwiazda wieczoru: Mieczysław Szcześniak

27 kwietnia 2014 r.
Początek koncertu o godz. 18.30

Patronat honorowy nad Koncertem Papieskim sprawuje 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

58114oxbp-c -F

Organizator Sponsorzy: Patronat medialny

Warmiński Bank
Spółdzielczy

Mecenasem koncertu jest poseł PSL Zbigniew Włodkowski



Sanktuaria
27 kwietnia 2014 r. 

Fotolia.pl
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REDAKCJA
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
tel. (89) 537 77 36, 539 77 35 
fax 539 77 33

WYDAWCA
Wydawca Olsztyn Sp. z o.o.
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn

REDAKTOR WYDANIA
Anna Szapiel-Danylczuk

DZIENNIKARZE
Katarzyna Janków-Mazurkiewicz, 
Monika Nowakowska
FOTO
Grzegorz Czykwin, Beata Szymańska,
Zbigniew Woźniak

REKLAMA
(89) 539 74 75; 
reklama@naszolsztyniak.pl
NAKŁAD: 22 000 egzemplarzy
PREZES
Jarosław TokarczykW
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Niemal w każdej religii mamy do czynienia ze spe-
cjalnymi miejscami kultu. Gromadzą one wier-
nych z regionu, z kraju lub nawet z całego świata.

Ci, którzy przybywają do sanktuarium z pobudek religij-
nych, nazywają się pielgrzymami.

Pielgrzymi przybywają do sanktuarium z różnych pobu-
dek. Modlą się do Pana Boga, najczęściej za pośrednic-
twem jakiegoś świętego, o pomoc w trudnych sytuacjach
życiowych, np. o zdrowie. Często pielgrzymi pielgrzymują
w intencji dziękczynnej. W tych dniach będą udawały się
do Rzymu pielgrzymki z całego świata, aby wspólnie
przeżywać kanonizację dwóch wielkich papieży: Jana
XXIII oraz Jana Pawła II.
Sanktuarium więc jest miejscem wspólnej modlitwy. To
prawda, że każda parafia jest miejscem wspólnoty, którą
się buduje wokół Eucharystii. Jest to jednak wspólnota
formalna, zakreślona granicami parafii.
Tymczasem sanktuarium gromadzi pielgrzymów z róż-
nych środowisk. Wielkie sanktuaria gromadzą wiernych
z różnych narodów, a niekiedy także z różnych wyznań
chrześcijańskich. Sanktuarium posiada w sobie charyz-
mat przekraczania tych granic, które ludzi dzielą. Nawet
jeżeli do sanktuarium udaje się np. pielgrzymka para-
fialna, to włącza się w nurt życia sanktuarium, który
obejmuje wszystkich, niezależnie od pochodzenia, wieku
czy stanu. Sanktuarium jest więc miejscem, w którym
pielgrzym przeżywa wspólnotę w o wiele większym wy-
miarze, aniżeli ta, do której formalnie należy, jak: ro-
dzina, parafia czy grupa zawodowa. Co więcej, w san-
ktuarium pielgrzym konfrontuje swoją modlitwę, swoją
postawę religijną z innymi pielgrzymami. Także przeży-
wanie modlitwy w wielkim zgromadzeniu jest bardzo bu-
dujące dla każdego. Przez samą obecność mówimy na-
wzajem do siebie: nie jesteś sam! 
Warmia w swojej bogatej historii posiadała i nadal po-
siada elementy, które mogły utrudniać budowanie jedno-
ści w różnych jej wymiarach. Pochodzenie, język, oby-
czaje, tradycja mieszkańców Warmii, mogły utrudniać
integrację. Sanktuaria, czyli miejsca wspólnej modlitwy
przybywających z różnych stron pielgrzymów, niwelo-
wały poczucie obcości. Doświadczyliśmy tego w okresie
powojennym np. w Gietrzwałdzie. To sanktuarium bar-

dzo szybko połączyło dawnych mieszkańców Warmii
z ludnością napływową. Przed Bogiem, przy Najświętszej
Maryi Pannie, naszej Matce, wszyscy poczuli się rodziną.
Powoli to „sanktuaryjne” poczucie wspólnoty obejmo-
wało pozostałe rewiry życia społecznego.
Procesy integracyjne ludności Warmii toczą się nadal.
Miasta próbują budować wspólnotę dawnych swych miesz-
kańców z nowymi przybyszami. Mieszkańcy warmińskich
miast i wsi szukają sposobów na współistnienie z coraz licz-
niejszymi turystami z kraju i zza granicy. Może właśnie
dlatego mamy na Warmii tak dużo sanktuariów, któ-
rych jest obecnie 25.  Odpowiadają one na natu-
ralne pragnienie człowieka, aby nie pozostać
w pustce, lecz znaleźć się we wspólnocie.
Pragnę zwrócić uwagę na sanktuarium
w Głotowie koło Dobrego Miasta. Gło-
towo jest niewielką miejscowością,
ale poprzez swoją historię jest
jakby streszczeniem historii
Warmii, a zwłaszcza jej po-
bożności. Co prawda, ko-
ściół parafialny niewiele
różni się od innych kościo-
łów katolickich w Polsce
i za granicą. Jest wyposa-
żony w sprzęty potrzebne
dla kultu Bożego, zwłaszcza
udzielania sakramentów
świętych. Rzeźby i obrazy
świadczą o kulcie Najświęt-
szej Maryi Panny i świętych.
Natomiast w Głotowie mamy
niemal wszystko. Jest to san-
ktuarium dwóch tajemnic
Pana Jezusa: Jego męki
i śmierci. Ponadto Głotowo
jest sanktuarium euchary-
stycznym. Wszystko to jest
ukryte na uboczu, w nie-
wielkiej miejscowości,
jakby na pustyni, ponie-
waż w ciszy głos Pana jest
lepiej słyszalny.

Abp Wojciech Ziemba, 
metropolita warmiński
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Olsztyn, Plac Targ Rybny 1 
(Dom Gazety Olsztyńskiej)

tel. 89 527 31 40 
www.ambasador24.pl

Bestsellerowa
oraz wiele innych publikacji do nabycia 

w księgarni Ambasador

59114oxpo-a -C

Poradnik pielgrzyma
• Co należy wziąć 
na pielgrzymkę:
— dwa plecaki: jeden do
ciężarówki, drugi (wy-
godny i wodoodporny) na
czas wędrówki,
— wygodne buty – tury-
styczne nad kostkę (zakła-
dane na grube skarpety)
oraz sandały (w nich stopy
odpoczną po dziennej tra-
sie),
— bieliznę, skarpety, pod-
koszulki,
— krótkie i długie spodnie,
— przybory toaletowe,
środki higieniczne,
— leki, które regularnie
zażywasz,
— śpiwór, karimatę oraz
jeden namiot na grupę kil-
kuosobową,
— czapkę lub kapelusz
przeciwko słońcu,
— dokumenty, pieniądze,

śpiewnik pielgrzymkowy,
różaniec,
— kubek/menażkę, łyżkę,
scyzoryk,
— chleb i „coś do chleba”,
aby przygotować jedzenie
na postoju,
— wodę,
— dwa bandaże elastyczne,
calcium, wodę utlenioną
oraz plastry na odciski,
krem z filtrem,
— ceratowy płaszcz prze-
ciwdeszczowy.

• Jak przygotować się do
pielgrzymki?
Oczekując na pielgrzymkę,
należy jak najczęściej cho-
dzić na wycieczki za
miasto (minimum 20 km).
To będzie odpowiednia za-
prawa, a także szansa, by
rozchodzić buty. Przed wy-
ruszeniem na pielgrzymkę

przemyśl intencję, w jakiej
zamierzasz się modlić.

• Jak wygląda dzień
pielgrzyma?
Pielgrzym wstaje o 4 lub 5
rano, radośnie opuszcza
swój namiot, bo spanie na
karimacie jest bardzo nie-
wygodne. Rano jest zimno,
więc zakłada na siebie
mnóstwo ubrań. Nie jest
świadomy, że kiedy wzej-
dzie słońce, będzie to
wszystko musiał włożyć do
małego podręcznego ple-
caczka i nieść na plecach.
Pielgrzym je śniadanie
w marszu lub na pierw-
szym postoju, herbatę
czerpie kubkiem z garn-
ków ustawionych przy dro-
dze przez gospodarzy.
Śpiewa najgłośniej jak
może. Pomaga innym bra-

ciom, niesie za nich bagaż,
przyjmuje pod swój para-
sol. Codziennie uczestniczy
we mszy świętej. Na ko-
niec dnia ustawia się w ko-
lejce do służby medycznej
w celu opatrzenia ran na
stopach. Chętnie kładzie
się spać, nie przeszkadza
mu nawet najtwardsza
karimata.

na podstawie: 
Fundacja
Opoka

R E K L A M A

Ks. dr Stanisław Kozakiewicz, 
dyrektor IKCh zaprasza:

• 1-4 maja na pielgrzymkę Duszpasterstwa
Kobiet im. św. Joanny Beretty Molli na Pod-
karpacie
• 5 maja o godz. 18 na mszę św. dziękczynną
za kanonizację Jana Pawła II w galerii IKCh
• 6 maja o godz. 18 na spotkanie autorskie
z Krystyną Ciszkiewicz i otwarcie wystawy
„Ikona — dawniej i dziś”
• 7 maja o godz. 18 na prelekcję prof. dr hab.
Zbigniewa Chojnowskiego „Święty Jan Paweł
II — artysta słowa“
• 10 maja o godz. 18 na koncert
„Światowe przeboje budzące radość
i miłość” w wykonaniu solistów chóru
Tęcza: Wiesławy Furgał, Alicji Lewickiej
i Leszka Biłasa; akompaniament: Jerzy
Bogdan
• 12 maja o godz. 18 na
spotkanie z cyklu „Na drogach
wiary”. Prelekcję „Kościół a praw-
da boża”  wygłosi
ks. dr Stanisław Kozakiewicz
• 14 maja o godz. 18 na
spotkanie Duszpasterstwa
Nauczycieli

• 16 maja o godz. 17 na spotkanie mod-
litewne Duszpasterstwa Kobiet i nabożeńst-
wo do św. Joanny Beretty Molli w X rocznicę
kanonizacji patronki
• 17 maja o godz. 10 do Kretowin k. Morąga na
spotkanie Absolwentów IKCh z okazji 35. rocznicy
założenia Instytutu. Zakończenie 18 maja o godz. 11
• 20 maja o godz. 18 na prelekcję ks. dr hab.
Zdzisława Żywica w ramach cyklu „Blaski
i cienie wspólnot chrześcijańskich w świetle
listów Pawła Apostoła”
• 22 maja o godz. 18 na pierwsze spotkanie
z cyklu „Nauką i pracą ludzie się bogacą”.

Prelekcję na temat: „Dlaczego ludzie
szukają pracy? — realna możliwość

przekwalifikowania zawodowego”
wygłosi Maria Żylińska, doradca zawodowy
• 28 maja o godz. 18 na spotkanie z cyklu
„Żołnierze wyklęci’. Prelekcję „Życie moje Polsce
ofiarowałem… Łukasz Ciepliński — żołnierz wyk-
lęty” wygłosi Renata Gieszczyńska z IPN

INSTYTUT KULTURY 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
im. JANA PAWŁA II W OLSZTYNIE 
ul. Kopernika 47

ikch@olsztyn.opoka.org.pl
www.ikch.olsztyn.opoka.org.pl
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Kalendarz pielgrzyma
Jedni idą po to, by poznać swoje słabości 
i je pokonać, inni pielgrzymują, bo postawili sobie
cel. Łączy ich jedno — wiara, modlitwa i Bóg.

Pielgrzymka to droga, modlitwa i miejsce spotkań z Bo-
giem. To również doskonała okazja do tego, aby poznać

siebie i drugiego człowieka. Jakim bogactwem może być
pielgrzymowanie, pokazał nam Jan Paweł II. 

Rok 2014 w Kościele w Polsce:

Maj
3 — Jasnogórski odpust ku czci Matki Bożej Królowej Pol-
ski. Ogólnopolskie dziękczynienie za kanonizację Jana
Pawła II. Jest to także Dzień Modlitw za Emigrację.
3-4 — w Gnieźnie odbędą się ogólnopolskie uroczystości
odpustowe św. Wojciecha, głównego patrona Polski. Wrę-
czenie krzyży misyjnych nowym misjonarzom (na zakoń-
czenie mszy świętej odpustowej ku czci św. Wojciecha
w Gnieźnie); ogólnopolskie dziękczynienie za kanonizację
bł. Jana Pawła II
6-17 — Pielgrzymka żołnierzy Wojska Polskiego do Lour-
des
10-11 — Ogólnopolska pielgrzymka akademicka profeso-
rów i studentów na Jasną Górę
11-18 — Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i za-
konne
11 — w Krakowie odbędzie się uroczystość św. Stanisława,
biskupa i męczennika oraz ogólnopolskie dziękczynienie za
kanonizację bł. Jana Pawła II.
25 — Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Ślą-
skich

Czerwiec
1 — Ogólnopolski Dzień Matki i Dziecka
1 — W Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilano-
wie obchodzony będzie 7. Dzień Dziękczynienia i ogólno-
polskie dziękczynienie za kanonizację bł. Jana Pawła II.
7 — Ogólnopolskie Spotkanie Młodych — Lednica 2000

Lipiec
6-17 — Warmińska Piesza Pielgrzymka z Kętrzyna do
Ostrej Bramy
20 — Inauguracja 15. Tygodnia św. Krzysztofa i Akcja św.
Krzysztof 1 gr za 1 km bezpiecznej jazdy, zbiórka na środki
transportu dla misjonarzy
26 — Ogólnopolska pielgrzymka anonimowych alkoholi-
ków i innych osób uzależnionych do Lichenia

28 — 100. rocznica wybuchu I wojny światowej, msza św.
z udziałem ambasadorów w katedrze polowej (godz. 10)
30 — Rozpoczęcie pieszej pielgrzymki na Jasną Górę
(Olsztyn)
31 — Uroczystości z okazji 70. rocznicy wybuchu 
Powstania warszawskiego, msza św. na stołecznym 
pl. Krasińskiego

Sierpień
(miesiąc dobrowolnego daru abstynencji)
3 — Międzynarodowa pielgrzymka motocyklistów na Górę
św. Anny
5-14 — Piesza pielgrzymka Wojska Polskiego na Jasną
Górę
15 — Na Jasnej Górze obchodzona będzie uroczystość
Matki Bożej Wniebowziętej
15 — W Święto Wojska Polskiego w katedrze polowej
w Warszawie odprawiona zostanie msza św. z udziałem
władz państwowych (godz. 8.30)
17 — Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich
26 — Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej

Wrzesień
1 — z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej
i w Dniu Weterana, w katedrze polowej w Warszawie zo-
stanie odprawiona msza św. (godz. 18)

6-7 — Ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze
14-20 — Tydzień Wychowania w Polsce
17 — Dzień Golgoty Wschodu i 75. rocznica agresji so-
wieckiej na Polskę. Przy stołecznym pomniku Poległym
i Pomordowanym na Wschodzie odbędą się centralne uro-
czystości i msza św. polowa.
20 — Ogólnopolska pielgrzymka ludzi morza na Jasną
Górę
20-21 — Pielgrzymka wiernych Kościoła greckokatolic-
kiego do sanktuarium Matki Bożej w Białym Borze
28 – Ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin 
na Jasną Górę
20 — Ogólnopolska pielgrzymka policji na Jasną Górę
27 — Obchody 75. rocznicy powołania Polskiego Państwa
Podziemnego, msza w katedrze polowej

Październik
4 — Ogólnopolska pielgrzymka prawników na Jasną Górę
12 — XIV Dzień Papieski
15 — Dzień dziecka utraconego
17-18 — Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich
emigrantów i ich duszpasterzy
19 — Ogólnopolska pielgrzymka kobiet na Jasną Górę
20 — Światowy Dzień Misyjny — zbiórka pieniężna (taca)
na Papieskie Dzieła Misyjne
20-26 — Tydzień Misyjny

Listopad
9 — Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym
11 — 96. rocznica odzyskania niepodległości (centralne
uroczystości i msza św. z udziałem władz państwowych
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, 
godz. 9)
16 — Światowy dzień pamięci o ofiarach wypadków dro-
gowych oraz akcja „Ratujemy życie — misyjny ambulans”
26 — Ogólnoświatowy dzień pamięci ofiar Wielkiego Gło-
du na Ukrainie. Modlitwa za zmarłych w parafiach grecko-
katolickich na całym świecie

Grudzień
4 — Dzień modlitw za bezrobotnych
7-8 — Ogólnopolskie czuwanie Papieskich Dzieł Misyj-
nych i środowisk misyjnych na Jasnej Górze
13 — Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego
14 — Dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie,
zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby tamtejszego Ko-
ścioła

źródło: ekai.pl
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Najważniejsze 
sanktuaria 
Warmii i Mazur
Sanktuarium to miejsce kultu związanego z objawieniem np. Najświętszej Maryi

Panny, relikwiami lub cudownym wizerunkiem. Do tego miejsca zjeżdżają się
wierni, by prosić o łaski, przebaczenie lub też w intencjach dziękczynnych. 

Sanktuaria związane są
z kultem Chrystusa,

Matki Boskiej oraz świę-
tych. Pielgrzymowanie do
świętych miejsc w trud-
nych historycznie czasach
podtrzymywało patriotycz-
nego ducha i jednoczyło
naród. Najwięcej pielgrzy-
mek związanych jest z kul-
tem maryjnym. Większość
miejsc pielgrzymkowych to
sanktuaria poświęcone Ma-
ryi. Stanowią one 80 proc.
wszystkich sanktuariów
istniejących na świecie.
Najczęściej odwiedzane
warmińskie sanktuaria ma-
ryjne znajdują się
w Gietrzwałdzie, Świętej
Lipce i Stoczku Klasztor-
nym.

Pamięć 
Prymasa Tysiąclecia
Stoczek to ważne historycz-
nie miejsce dla Polski. Tu-
taj przez rok więziono pry-
masa Stefana
Wyszyńskiego. Sanktua-
rium Matki Bożej Królowej
Pokoju w Stoczku Klasztor-
nym to dziś miejsce, do
którego pielgrzymują
wierni z całej Polski, ale
również muzeum. Prymas
Tysiąclecia trafił do
Stoczka w październiku
1953 roku jako więzień
władzy komunistycznej.
Wydzielono mu część po-
mieszczeń nieużytkowa-
nego od lat klasztoru. Spę-
dził tu rok. Dziś w celi,
w której przebywał pry-
mas, można oglądać
książki, listy, obejrzeć foto-

grafie. Zachowała się tab-
lica z rozkładem dnia Pry-
masa, pozostały meble
i osobiste rzeczy. 

Odpuszczenie 
grzechów
Sanktuarium Matki Boskiej
Świętolipskiej w Świętej
Lipce to najważniejsze san-
ktuarium maryjne w pół-
nocnej Polsce. Do dziś
funkcjonuje powiedzenie,
które powstało jeszcze
w czasach zaborów. „Czym
Częstochowa dla Polski,
Ostra Brama dla Litwy, tym

Święta Lipka dla Warmii
i Mazur”. Ze Świętą Lipką
wiąże się legenda.
W pierwszej połowie XIV
w. mężczyzna po dokonaniu
zbrodni oczekiwał na wy-
rok śmierci w kętrzyńskim
zamku. W nocy przed egze-
kucją objawiła mu się we
śnie Matka Boża. Miał wy-
rzeźbić jej wizerunek, w za-

mian za co zostaną odpusz-
czone mu grzechy. Naka-
zała też, by figurę umieścił
na pierwszej napotkanej li-
pie (to drzewo poświęcone
Matce Bożej). Po przebu-
dzeniu znalazł kawałek
drewna i dłuto. Wyrzeźbił
tak piękną figurę Maryi
z Dzieciątkiem, że sędzio-
wie uznali to za znak Boży
i uwolnili skazańca. Ten
w podzięce umieścił wy-
rzeźbioną figurkę w przy-
drożnej lipie, na drodze
wiodącej do Reszla. Figura
Matki Bożej zasłynęła

wkrótce w całej okolicy,
a pierwsze łaski spowodo-
wały napływ pielgrzymów
z całej Warmii i Prus. Świą-
tynia powstała w 1687
roku, a w 1693 roku świąty-
nię konsekrowano. 4 lata
później stanął tu murowany
klasztor. Kopię obrazu
Matki Boskiej Śnieżnej je-
zuici zamówili u niderlan-

dzkiego malarza Bartło-
mieja Pensa. Kościół
w Świętej Lipce jest dziś
uważany za najwspanialsze
dzieło architektury baroko-
wej w północno-wschodniej
Europie.

Przebudzenie 
Warmiaków
Kolejne sanktuarium —
w Gietrzwałdzie stało się
sławne dzięki objawieniom
Matki Bożej, które miały
miejsce 19 lat po objawie-
niach w Lourdes i trwały
od 27 czerwca do 16 wrześ-
nia 1877 roku. Głównymi
wizjonerkami były: trzy-
nastoletnia Justyna Szaf-
ryńska i dwunastoletnia
Barbara Samulowska. Obie
pochodziły z niezamożnych
polskich rodzin. Matka
Boża przemówiła do nich
po polsku. Objawienia
Matki Bożej potraktowano
wówczas jako przebudze-
nie świadomości narodo-
wej Warmiaków. Dziś
pielgrzymi od lat przyjeż-
dżają po wodę ze źródełka,
która przynosi ulgę cier-
piącym, były też dowody
licznych uzdrowień.   

Brunon najmłodszy
Najmłodszym miejscem
kultu na terenie archidie-
cezji warmińskiej jest bar-
toszyckie Sanktuarium św.
Brunona Bonifacego
z Kwerfurtu, biskupa i mę-
czennika. Sanktuarium
ustanowił 7 czerwca 2002
roku ks. abp metropolita
warmiński Edmund Piszcz.
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Już w średniowieczu ustalił się
zwyczaj organizowania pielgrzy-

mek do Świętej Lipki. Aby uzyskać
odpust lub w nadziei na uzdrowie-
nie, przybywali tu pielgrzymi nie
tylko z Warmii i Prus, ale i z odleg-
łego Mazowsza. Nawet ostatni wielki
mistrz krzyżacki Albrecht von Ho-
henzollern w 1519 roku przybył tu
pieszo i boso z dalekiego Królewca.
W 1618 roku Święta Lipka przeszła
w ręce jezuitów, którzy wybudowali
kaplicę i umieścili w niej kopię ob-

razu Matki Boskiej Śnieżnej. Od tej
pory rozpoczął się rozkwit sanktua-
rium.
W 1693 roku konsekrowany został
kościół, który nie był jednak w stanie

pomieścić tłumów wiernych. Wybu-
dowano więc krużganek z kaplicami
narożnymi.
Kilkadziesiąt lat trwało wyposażenie
świątyni, które przedstawia się im-
ponująco: ołtarz główny i ołtarze
boczne, kunsztownie wykonane ta-
bernakulum, organy, freski w ko-
ściele i w krużgankach, kuta skała,
rzeźby w kamieniu i w drewnie oraz
dzieła artystycznego kowalstwa i ślu-
sarstwa. Nic więc dziwnego, że
Święta Lipka jest nazywana Perłą

Baroku. To obiekt o niezwykłej war-
tości zabytkowej, zaliczany do naj-
wspanialszych okazów późnego
baroku w Polsce.
Po kasacie zakonu jezuici wrócili
do Świętej Lipki w 1932 roku.
Przybyły im nowe zajęcia: oprowa-
dzanie pielgrzymów i turystów, ob-
jaśnianie historii sanktuarium
i prezentacja organów. Po wojnie
nieustannie prowadzone są kosz-
towne prace konserwatorskie,
które finansuje się głównie z ofiar

pielgrzymów i turystów przybywa-
jących z Polski, Niemiec i z całego
świata. W ołtarzu głównym jest
obraz Matki Jedności Chrześcijan,
który został przyozdobiony koro-
nami papieskimi 11 sierpnia
1968 r. Ceremonii dokonał Prymas
Polski ks. kardynał Stefan Wyszyń-
ski, a sumę celebrował ks. kardynał
Karol Wojtyła. Papież Jan Paweł II
24 lutego 1983 r. nadał kościołowi
w Świętej Lipce tytuł bazyliki
mniejszej.

Sanktuarium

Maryjne w Świętej Lipce
Początki Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce sięgają XIV wieku 

— informację o nim mamy jedynie z opowiadań ludowych przekazywanych ustnie 
z pokolenia na pokolenie. Sanktuarium wzięło swoją nazwę od rozłożystej lipy, 

która rosła tu przed wiekami. W pierwszych latach chrześcijaństwa 
pojawiła się na niej figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Święta Lipka 29, 11-440 Reszel
tel. 89/755-14-81
Dom Pielgrzyma: tel. 89/755-35-44

Ołtarz

Ołtarz główny to dzieło wykonane w latach 
1712-1714 przez Krzysztofa Peuckera. W ołta-
rzu głównym honorowe miejsce zajmuje
obraz Matki Bożej namalowany w 1640 r.
przez Bartłomieja Pensa. Obraz osłonięty
jest srebrną sukienką wykonaną (1720)
przez złotnika z Królewca Samuela Grew.
Dziełem tego samego złotnika jest wykute
ze srebra zdobienie tabernakulum. Środ-
kowy obraz w ołtarzu głównym Nawiedze-
nia NMP i górny Wniebowzięcia NMP
malowane są przez Piotra Kolberga. Na po-
zostałych 8 ołtarzach obrazy malowane są
przez kilku autorów, w tym Marcina Alto-
monte. Za najlepszy jego obraz w Świętej
Lipce uważa się obraz Matki Bożej Bolesnej.
Obraz Matki Bożej przyozdobiono koronami
papieskimi w 1968 r. Ceremonii dokonał
prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński,
a sumę celebrował kardynał Karol Wojtyła. 

Nocleg w Świętej Lipce

Do dyspozycji odwiedzających sanktuarium
jest Dom Pielgrzyma, który może pomieścić
jednorazowo do 80 osób w pokojach 2-, 3-,
4- i 5-osobowych.
Pokoje można rezerwować telefonicznie: 
tel. (89) 755 35 44 od poniedziałku do
piątku, godz. 10-16, fax 89755 35 59.

Pielgrzymi mogą się teżz atrzymać się w dwu-
gwiazdkowym Hotelu TAURUS w Świętej Lipce
o podwyższonym standardzie. Położony na
pograniczu Warmii i Mazur, pomiędzy jezio-
rami Dejnowo i Wirowe w sąsiedztwie perły
baroku bazyliki świętolipskiej jest idealnym
punktem wypadowym do zwiedzania Krainy
Wielkich Jezior.
W hotelu znajduje się 30 pokoi dwuosobo-

wych, w tym jeden przystosowany do przyję-
cia osoby niepełnosprawnej. W każdym po-
koju jest łazienka z wanną, telewizor i telefon.

Hotel Taurus
Święta Lipka 16, 11-440 Reszel
tel./fax +48 89-755-37-37 (753-12-09)
www.hotel-taurus.pl
e-mail: senior@centrummedycyny.com

Najpiękniejszy dźwięk Świętej Lipki

Na świętolipskich organach koncertują wybitni polscy i zagraniczni
organiści, którzy doceniają ich wyjątkowość. Wykonane w latach
1719-1721 przez organmistrza Jana Josuę Mosengela, posiadały trzy
manuały, pedał i dysponowały 40 barokowymi głosami. Unikatowy
jest także prospekt organów z ruchomymi figurami, wprawianymi
w ruch podczas gry na instrumencie. Po wybudowaniu organów
w 1722 roku jezuici otworzyli w Świętej Lipce szkołę muzyczną. W la-
tach 1887-1893 jednym z jej uczniów był słynny kompozytor Feliks
Nowowiejski. Instrument wzbogacono o nowe rozwiązania w 1905
roku. Zastąpiono wtedy barokowe organy nowymi, brzmiącymi ro-
mantycznie. Wymieniono także trakturę mechaniczną na pneuma-
tyczną. Mało brakowało, a dziś nie usłyszelibyśmy już ich
niesamowitego brzmienia. Organy uległy zniszczeniu w czasie II
wojny światowej. Po latach odzyskały dawny blask. W latach 70. or-
ganowe figury ponownie wprawiono w ruch i zachwycają do dziś.

Sezon letni w Świętej Lipce 
(maj – wrzesień)

Porządek mszy świętych:
Niedziele i święta: 7, 9, 11, 14, 17 

Dni powszednie: 7, 9.50, 12, 18

Prezentacje organów świętolipskich:
Niedziele i święta: 10, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30
Dni powszednie:  9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30

W soboty po południu prezentacje mogą być odwo-
łane, jeżeli w bazylice ma miejsce ślub.
Prezentacja nie odbywa się, jeżeli jest na niej mniej
niż 10 osób.
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Wmiejscu obecnego sank-
tuarium już w XIV wie-

ku stanęła niewielka świąty-
nia. Kult Najświętszej Maryi
Panny notowano w Gietrzwał-
dzie już od drugiej połowy
XIV wieku. Był on najpierw
związany z drewnianą Pietą
z 1425 roku, a następnie z ob-
razem Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem.  
Jednak prawdziwy najazd
pielgrzymów rozpoczął się po
objawieniach w 1877 roku.
Jest to bowiem jedyne na zie-
miach polskich miejsce obja-
wień Najświętszej Maryi Pan-
ny, które zostało oficjalnie
uznane przez władzę kościel-
ną. Objawienia w Gietrzwał-
dzie miały miejsce 19 lat po
objawieniach w Lourdes —
trwały od 27 czerwca do 16
września 1877 roku. Matka
Boska pokazywała się dwóm
dziewczynkom: trzynastolet-

niej Justynie Szafryńskiej
i dwunastoletniej Barbarze
Samulowskiej. Podczas trwa-
nia objawień, w miejscu,
gdzie dzieciom ukazywała się
Matka Boska, umieszczono
kapliczkę z figurą Maryi Pan-
ny. Gdy po objawieniach na-
pływ pielgrzymów zaczął
gwałtownie narastać, pro-
boszczowie gietrzwałdzkiego
kościoła zdecydowali o rozbu-
dowie sanktuarium. Prowa-
dząca do pobłogosławionego
przez Matkę Bożą źródełka
Aleję Różańcową wysadzono
drzewami i postawiono przy
niej 15 kapliczek różańco-
wych. Akt błogosławieństwa
źródełka upamiętnia figura
Niepokalanej Dziewicy w al-
tance. Wodę o uzdrawiają-
cych właściwościach przepro-
wadzono do kamiennych stu-
dzienek w formie czasz,
wspieranych przez figury

aniołów. Do dziś żaden pielg-
rzym nie wyjedzie z Gietrz-
wałdu, zanim nie napije się
cudownej wody.
W pobliżu sanktuarium, blisko
źródełka znajduje się też mo-
numentalna Droga Krzyżowa,
która została poświęcona
w 130. rocznicę objawień.
Wielką czcią otaczał Matkę
Boską Gietrzwałdzką prymas
Polski, kardynał Stefan Wy-
szyński, który wielokrotnie od-
wiedzał sanktuarium. W 1967
roku Watykan zezwolił na
ustanowienie w diecezji war-
mińskiej święta Matki Boskiej
Gietrzwałdzkiej, które odbywa
się co roku 8 września. Od
roku 1945 pieczę nad kościo-
łem sprawują księża kanonicy 
regularni laterańscy z Krako-
wa. W 1970 roku Ojciec Świę-
ty Paweł VI nadał świątyni
gietrzwałdzkiej tytuł 
bazyliki mniejszej. 

Sanktuarium

Matki Bożej 
Gietrzwałdzkiej

Gietrzwałd jest jednym z najsłynniejszych miejsc 
pielgrzymkowych w Polsce. Rocznie sanktuarium odwiedza

ponad milion turystów. Objawienia z 1877 roku 
zostały uznane jako jedyne w Polsce przez Watykan.

Baza noclegowa dla przyjezdnych:
• Dom Pielgrzyma — pomieści około 100 osób, możliwe pełne
wyżywienie. Do dyspozycji gości jest przestronna jadalnia, kaplica
i sala konferencyjna,
• Dom im. s. Barbary Samulowskiej — pokoje o podwyższonym
standardzie w cichym i spokojnym otoczeniu. W budynku znajduje
się urokliwa mała kapliczka z Najświętszym Sakramentem,
• Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Fundacji Przyjaciół Sanktuar-
ium MBG — położony w malowniczym miejscu, oferuje 50 miejsc
o podwyższonym standardzie, idealny dla grup zorganizowanych
oraz dla osób indywidualnych.

W kościele warto zobaczyć:
• obraz gotyckiej Piety z 1425 roku
• obrazy z XVIII wieku
• neogotycką kapliczkę z II połowy XIX wieku (przed świątynią)

Obraz 
Matki Bożej 
Gietrzwałdzkiej
to prawdziwy klejnot 
gietrzwałdzkiego sanktuarium
maryjnego. Należy do grupy obrazów
wzorowanych na cudownej ikonie,
która znajduje się w Kaplicy Przewod-
ników w Bizancjum. Według tradycji
namalował ją święty Łukasz. Obraz
został koronowany przez kard. Stefana
Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyłę
w 1967 r.

Ostatniego dnia objawień
gietrzwałdzkich Matka Boża
na prośbę dzieci pobłogosła-
wiła pobliskie źródełko, które
do dziś ma cudowną moc
uzdrawiania chorych. To mię-
dzy innymi z tego powodu
Gietrzwałd nazywany jest pol-
skim Lourdes.

ul. Klasztorna 1 
11-036 Gietrzwałd
tel. 89 512-31-02
e-mail: 
biuro@sanktuariummaryjne.pl

Tuż za źródełkiem, na skraju lasu rozmieszczone zostały przepięknie
wykonane stacje Drogi Krzyżowej. Poświęcono je w 2007 roku, w 130.
rocznicę gietrzwałdzkich objawień, a ich budowę sfinansowali pielg-
rzymi, parafianie i liczni dobrodzieje sanktuarium.
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Historia sanktuarium w Stoczku
Klasztornym (Warmińskim) sięga
średniowiecza. Wiąże się ze znalezie-
niem w tym miejscu figurki Matki
Bożej i wybudowaniem dla niej małej
kaplicy. W XVII wieku, wobec licz-
nych zagrożeń i działań wojennych,
biskup warmiński Mikołaj Szyszkow-
ski składa obietnicę Bożej Matce wy-
budowania świątyni — jeśli nastanie
upragniony pokój. Po zawarciu przez
Rzeczpospolitą rozejmu ze Szwedami

(Sztumska Wieś w 1635 roku) biskup
buduje w Stoczku świątynię jako
wotum dziękczynne ku czci Matki Po-
koju. Do nowego kościoła sprowadza
z Rzymu piękną kopię obrazu Matki
Bożej Śnieżnej z bazyliki
Santa Maria Maggiore. Sanktuarium
pod opieką ojców bernardynów staje
się słynne. Liczni pielgrzymi do-
świadczają w tym miejscu szczegól-
nej opieki Maryi, uzdrowienia
duszy i ciała. Przez wieki, pomimo

zaborów i wojen, sanktuarium
w Stoczku było ważnym punktem
pielgrzymek i miejscem odnowy du-
chowej nie tylko dla mieszkańców
Warmii, ale też słynęło daleko poza
jej granicami. Po drugiej wojnie świa-
towej klasztor w Stoczku przejmują
władze państwowe. Od 12 paździer-
nika 1953 roku do 6 października
1954 roku władze komunistyczne
w pomieszczeniach klasztoru prze-
trzymują Prymasa Tysiąclecia — kard.
Stefana Wyszyńskiego. Prymas —
więzień czuje szczególną obecność
Maryi w miejscu swego odosobnienia.
A 8 grudnia 1953 roku w kaplicy wię-
ziennej składa Osobisty Akt Oddania
Matce Najświętszej, który później
rozszerzy na cały naród. 
Od 1957 roku Sanktuarium Matki
Pokoju w Stoczku opiekują się księża
marianie. W 1983 roku bł. Jan Paweł
II koronuje łaskami słynący wizeru-
nek Maryi (Częstochowa, 19 czerwca
1983 roku). Jest to jedyny obraz

Matki Bożej na Warmii, Mazu-
rach i Powiślu osobiście koro-
nowany przez papieża Polaka. 
W 2012 roku skradziono

srebrną suknię wotywną,
zdobiącą wizerunek Matki
Pokoju. Została ona
ufundowana w 1687
roku z wotów dziękczyn-
nych za wiktorię wie-
deńską. Przetrwała
zabory, wojny świa-
towe, trudne czasy
PRL-u. Dla opieku-
nów sanktuarium
i tysięcy pielgrzy-
mów nawiedzają-
cych to miejsce,

tak ogromna
strata
mate-
rialna

(duża wartość historyczna i arty-
styczna) miała także wymiar profana-
cji. Zwyczaj zdobienia drogocennymi
szatami wizerunków świętych ma
przede wszystkim znaczenie symbo-
liczne. W materialny widoczny spo-
sób wyraża to, co kryje serce, miłość,
wiarę, zaufanie do konkretnego świę-
tego, którego obraz przedstawia.
A ostatecznie do samego Boga.
Niespełna rok później — w 30 rocz-
nicę koronacji Łaskami Słynącego

Wizerunku dokonano poświęcenia
nowej szaty wotywnej. Jej wykonanie
było możliwe dzięki darom pielgrzy-
mów, stoczkowskich parafian i wielu
ludzi dobrej woli. 
Niech Bóg obdarzy Łaską Pokoju wszyst-
kich Dobrodziejów, Ofiarodawców, Czci-
cieli Stoczkowskiej Matki Pokoju.

Autorzy zdjęć:
Tomasz Holiczko, Bogdan Żukowski,
Adam Ostrówka

Stoczek Klasztorny

Sanktuarium
Matki Pokoju
Stoczek Klasztorny to prastare sanktuarium maryjne sięgające początkami
średniowiecza. W tym miejscu czczony jest wizerunek Matki Pokoju uko-
ronowany przez świętego Jana Pawła II. Tutaj więziony był w latach 1953-1954
Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.
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Obraz Matki Pokoju

W latach 1639-1641 bp Mikołaj Szyszkowski wybudował w Stoczku na
wzór bazylik rzymskich świątynię, jako dar dla Królowej Pokoju.
W roku 1640 sprowadził do niej z Rzymu kopię obrazu Matki Bożej
„Salus Populi Romani“. Papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do
Polski w roku 1983 miał odwiedzić Stoczek Klasztorny i ukoronować
obraz, jednak ówczesne władze polskie nie zgodziły się na przyjazd pa-
pieża do sanktuarium, gdzie wcześniej więziono Prymasa Tysiąclecia,
tłumacząc to troską o bezpieczeństwo Ojca Świętego. Obraz zawie-
ziono więc na Jasną Górę i tam 19 czerwca Jan Paweł II go ukorono-
wał. To jedyny obraz w archidiecezji warmińskiej ukoronowany przez
papieża. Ojcu Świętemu kościół w Stoczku zawdzięcza też podniesie-
nie do godności bazyliki mniejszej, co nastąpiło w 1987 roku.

Sanktuarium Matki Pokoju Księża Marianie
Stoczek Klasztorny 30, 11-106 Kiwity, tel.: +48 89 7660911

e-mail: marianie@stoczek.pl   www.stoczek.pl
PKO BP SA O/Lidzbark Warmiński 

78 1020 3570 0000 2102 0007 7552

Kardynał Wyszyński 
napisał

W publikacji pt. „Wszystko po-
stawiłem na Maryję“ w roku
1980 w Paryżu kardynał Stefan
Wyszyński napisał: Trudno jest
mówić o wielkich tajemnicach,
które się dzieją. 8 grudnia upły-
nęło 25 lat, gdy w Stoczku na
Warmii zrozumiałem znaczenie
Matki Najświętszej w Kościele
polskim, jako siły jednoczącej,
siły, w imię której można poru-
szyć Polaków i zmobilizować ich
dla każdej wielkiej i słusznej
sprawy. Wtedy to oddałem się
Matce Najświętszej w Jej macie-
rzyńską niewolę. Gdy później za-
cząłem głosić ideę niewolnictwa
Maryi w Polsce, Bracia odważni,
choć małoduszni, powiedzieli:
Na tym punkcie Prymas się po-
tknie. A tymczasem stało się
inaczej... Na początku tak zwa-
nej klęski trzeba zawsze posta-
wić na Maryję. 

Przyklasztorny ogród

Gości przyciąga nie tylko baro-
kowy ogród, piękne plenery i at-
mosfera starych, pełnych
tajemnic murów klasztornych, ale
też klasztorna kuchnia. Dom
Pielgrzyma, w którym jest 60
miejsc noclegowych, zaprasza
także na posiłki. Można tu odpo-
cząć od wielkomiejskiego zgiełku,
ale i spróbować dobrej, polskiej
kuchni miejscowych kucharek,
także pysznych wypieków.

Nocleg 
w klasztorze

Nie znajdziesz tu kró-
lewskich apartamen-
tów. W końcu klasztor
to nie pięciogwiazd-
kowy hotel. Jednak ob-
sługa bardzo dba o to,
by pokoje były zawsze
czyste i schludne. Po-
twierdzają to goście,
którzy doceniają nie
tylko ład i porządek,
ale i piękne widoki
z okna. Goście mają
do dyspozycji również
obszerne łazienki oraz WC dla pań i panów na piętrze pokoi gościnnych.
Goście mogą liczyć również na prawdziwe domowe jedzenie. Personel kuchni klasztornej naprawdę
wkłada serce w gotowanie! Ma być po prostu smacznie i tradycyjnie, bo taka jest mazurska i polska
kuchnia. Wszystkie dania, włącznie z deserami, przygotowywane są ze świeżych miejscowych produk-
tów, których obfitość dostarczają okoliczne gospodarstwa rolne. Goście mogą zapisać się wcześniej
na całodzienne wyżywienie przez okres pobytu lub na wybrane posiłki w ciągu dnia, czyli: śniadania,
obiady, kolacje. Pory serwowania posiłków ustalane są z gośćmi indywidualnie.
Nie musicie martwić się o samochód, motocykl czy rower, którym wybierzecie się do Stoczka Klasztor-
nego. Do dyspozycji pielgrzymów jest zamknięty parking.

Zapraszamy
W ostatnią niedzielę sierpnia w Stoczku
Klasztornym odbywają się uroczystości 
odpustowe ku czci Matki Pokoju. 



Woły klęczały przed kielichem z Hostią
Było to na początku XIV wieku. Woły orające ziemię w pewnym momencie zatrzymały się, a oczom zdziwionego oracza ukazał się dochodzący
gdzieś spod ziemi blask, oświetlający klęczące woły wpatrzone w jeden punkt. Źródło światłości znajdowało się między oblepionymi ziemią resz-
tkami naczynia — był to kielich, a w nim śnieżnobiała Hostia. Skąd kielich w ziemi? Według legendy, w 1300 roku najazd Litwinów sięgnął Gło-
towa. Mieszkańcy, w obawie przed pogańskimi rabusiami, wynieśli z kościoła puszkę z Najświętszym Sakramentem i zakopali ją nieopodal świątyni.
Osoba, która to uczyniła, prawdopodobnie nie przeżyła najazdu — o kielichu z Hostią zapomniano bowiem na długie lata. Do momentu, gdy na-
tknął się na niego oracz. Wiadomość o tym szybko rozeszła się wśród ludu, a kielich z Hostią przeniesiono do kościoła w Dobrym Mieście. Jednak, jak
głosi podanie, Hostia w niewytłumaczalny sposób z powrotem znalazła się na polu. Wierni przyjęli to za znak, że Bóg chce, by w tym miejscu wybu-
dowano kościół ku czci Bożego Ciała. W połowie XIV wieku zbudowano tu kościół z cegły i kamienia, a Głotowo stało się miejscem pielgrzymkowym.   

Głotowo to niewielka wieś położona na Warmii, około 4 km na za-
chód od Dobrego Miasta. Jest jednym z najstarszych żywych do dziś

miejsc pielgrzymkowych na Warmii. Historia sięga połowy XIV
wieku. Już wtedy przybywały tu rzesze pielgrzymów oddających

cześć Chrystusowi Eucharystycznemu. Kościół zbudowano bowiem
w miejscu cudownego znalezienia Przenajświętszej Hostii, którą

ukryto w ziemi przed najazdem pogańskich Litwinów i Prusów.

Ks. Marek Proszek 
kustosz Sanktuarium 

Najświętszego Sakramentu 

i Męki Pańskiej w Głotowie

Najstarsze sanktuarium na Warmii

z I połowy XIV wieku jest miejscem

pielgrzymek od siedmiuset lat, po-

nieważ wtedy zdarzył się cud eu-

charystyczny. W barokowym

kościele z 1726 roku znajduje się

miejsce cudownego odnalezienia

ukrytej przed najazdem pogan

Hostii Świętej, którą wyorały woły.

Bogate w symbolikę euchary-

styczną wnętrze kościoła obrazuje

cześć oddawaną Chrystusowi w Ko-

munii Świętej przez  kolejne poko-

lenia Warmiaków. W 1894 r.,

w czasie Bismarcowskiej walki z Ko-

ściołem powstała z inicjatywy bo-

gatego rolnika z Głotowa —

Johannesa Mertena, Kalwaria War-

mińska na wzór jerozolimskiej

Drogi Krzyżowej. Składa się ona

z zespołu 14 kaplic kalwaryjskich

oraz kaplicy Getsemani i Matki

Bożej z Lourdes, przy której znaj-

duje się słynące z wielu łask źró-

dełko.  Piękno zabytków łączy się

w Głotowie z duchowym pięknem

Boga. Warto więc odwiedzić to cu-

downe miejsce Warmii, aby sko-

rzystać z uczty duchowej ukrytej

w Miejscu Świętym oraz z uczty dla

ciała, bo jest możliwość noclegu,

odpoczynku i posiłku w Domu

Pielgrzyma. Jest też możliwość

wzięcia udziału w prowadzonych tu

rekolekcjach. 

Zapraszam do naszego sanktua-

rium. 

Baza noclegowa

Dom Pielgrzyma w Głotowie sąsia-

duje z barokowym kościołem san-

ktuaryjnym, Kalwarią Warmińską

oraz starym i nowym cmentarzem

parafialnym. Pielgrzymi mają do

dyspozycji około 100 miejsc nocle-

gowych, w pokojach 2-, 3-, 4- i 5-

osobowych oraz jadalnię,

herbaciarnię, kaplicę z Najświęt-

szym Sakramentem  i oratorium.

W ciągu wieków ruch pielg-
rzymkowy nasilał się, dla-
tego w 1726 roku wzniesiono
większą, barokową świąty-
nię, która istnieje do dziś.
W bogato zdobionym, baro-
kowym wnętrzu świątyni
warto zwrócić uwagę na:
•ołtarz główny z 1726 roku,
wykonany przez Jana Kru-
egera z Królewca, zawiera-
jący bogatą symbolikę
eucharystyczną
•kielich z Hostią — znaj-
duje się w lewym ołtarzu
bocznym poświęconym Naj-
świętszemu Sercu Pana Je-
zusa. Według tradycji,

właśnie w tym miejscu znale-
ziono ukryty przed poga-
nami Najświętszy
Sakrament. Niestety, orygi-
nalny kielich i Hostia nie za-
chowały się do naszych
czasów, są to tylko upamięt-
niające wydarzenie kopie
•barokową ambonę z XVIII
wieku z figurami Chrystusa
i czterech ewangelistów
•kopię obrazu Matki Bo-
skiej Częstochowskiej — po
prawej stronie ołtarza, jest
to nawiązanie do tradycji.
Konsekrator kościoła, bis-
kup Szembek, w 1730 roku
ufundował wielki obraz

Czarnej Madonny. Był on tu
przez długie lata czczony,
potem jednak zaginął
•XIX-wieczne obrazy na
ścianie świątyni, nawiązujące
tematycznie do tajemnicy
Eucharystii, m.in.: „Mowa
eucharystyczna Jezusa“ oraz
„Chrystus w Emaus“
•secesyjne figuralne witraże
przedstawiające sceny bib-
lijne
•neobarokowe organy,  wy-
konane przez organmistrza
Teretzkiego w 1865 roku;
nadal funkcjonują, jednak
potrzebują gruntownej reno-
wacji.

120 Rocznica Poświęcenia Kalwarii Warmińskiej
W malowniczym wąwozie nie-
opodal świątyni znajduje się
zbudowana w latach 1878-1894
Kalwaria Warmińska. W wyko-
nanych z kamienia i cegły kapli-
cach znajdują się artystyczne
rzeźby, które w sposób naturalis-
tyczny ukazują mękę Chrystusa.
Kalwaria Warmińska wiernie na-
śladuje jerozolimską Drogę Krzy-
żową, zarówno pod względem
długości, jak i ukształtowania te-
renu. Pomysł wybudowania Kal-
warii w Głotowie przywiózł w XIX
wieku Jan Merten, zamożny
mieszkaniec wsi. Z Ziemi Świętej
przywiózł znalezione na Drodze
Krzyżowej małe kamyczki, które
jako relikwie zamierzał umieścić
w mających powstać kaplicach.
Budowa Kalwarii trwała 16 lat, a uczestniczyło w niej około 70 tysięcy
ludzi. W maju 1894 roku ówczesny biskup warmiński Andrzej Thiel
dokonał poświęcenia Kalwarii. 
W każdej z kaplic Drogi Krzyżowej umieszczono relikwie — kamyki jerozo-
limskie. Niestety, do dziś zachowały się one jedynie w niektórych kapli-
cach. Oprócz 14 stacji Drogi Krzyżowej, znajduje się tu też grota Matki
Bożej z Lourdes ze źródłem oraz kaplica modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu.
Kalwaria Warmińska, zwana też Warmińską Jerozolimą, należy do
najpiękniejszych w Polsce. Zachwyca nie tylko pięknem zabytków, ale
też malowniczym położeniem.

Ks. Marek Proszek
Głotowo 38 

11-040 Dobre Miasto
tel.: 89/616-12-93

e-mail: mproszek@op.pl
www.glotowo.pl

Witraże
Witraże w świątyni przedstawiają sceny biblijne. Wykonał  je w 1877
roku  Christoph Rings z Koeln. Należą do najpiękniejszych na Warmii.
W kaplicach Bożego Ciała wokół kościoła znajdują się witraże czte-
rech Ewangelistów: św. Marka, św. Łukasza, św. Mateusza i św. Jana.
Wykonane są ze szkła barwionego, żelaza i ołowiu górą zamkniętego
łukiem. Wzdłuż krawędzi znajduje się szeroka bordiura, a w polu po-
stacie ewangelistów, ukazane w obramieniu złożonym z trójliścia
i trójkąta równobocznego. Obok ewangelistów znajdują się zwierzęta
— symboliczne przedstawienia tych czterech ewangelistów.
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Najświętszego Sakramentu 
i Męki Pańskiej
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Nazwa wsi Krosno pocho-
dzi od nazwiska jej

pierwszego właściciela Jana
von Krossen. Wieś powstała
w 1384 roku z połączenia
dwóch osad Bludyn i Gayli-
ten.
Legenda głosi, że w XV wieku
dzieci znalazły leżącą  w rzece
na kamieniu alabastrową fi-
gurkę Matki Boskiej. Zabrały
ją do domu, ale następnego
dnia zniknęła i ponownie poja-
wiła się w tym samym miejscu,
gdzie ją znaleziono. Następnej
nocy matka dzieci schowała fi-
gurkę do skrzyni. Jednak ta
znowu pojawiła się w rzece.
Kilkakrotnie figurkę przewo-
żono do kościoła w Ornecie
i za każdym razem następnego
dnia pojawiała się w wodach
Drwęcy. Tak więc uznano, że
to znak i nad rzeką posta-
wiono kaplicę. Ufundował ją
w 1593 roku Jakub Bartsch
(Barcz), burmistrz Braniewa.

Legenda o znalezieniu figurki
przez dzieci nie jest jedyną.
Mówi się bowiem, że figurkę
znaleźli żołnierze szwedzcy.
Rozbili ją i wykonali z kawał-
ków alabastru kości do gry.
Grając, pokłócili się o pienią-
dze i cisnęli kości w nurt
Drwęcy. Następnego dnia
znaleziono w rzece cudownie
odnowioną figurkę. Przewo-
żono ją do kościoła w Orne-
cie, ale za każdym razem wra-
cała. Miejsce to przyciągało
coraz liczniejsze rzesze pielg-
rzymów. Postanowiono więc
wybudować w tym miejscu
świątynię. Prace przygoto-
wawcze pod jej budowę roz-
poczęto 1710 roku. Do roku
1714 przesunięto koryto rzeki.
Chodziło o to, by ołtarz
główny stanął w miejscu,
gdzie znaleziono figurkę.
W latach 1715-1720 wybudo-
wano przepiękny kościół ba-
rokowy, którego plany wzoro-

wane były na Świętej Lipce.
Nad przebiegiem prac czuwał
budowniczy Reimers z Or-
nety.
8 września 1720 roku Teodor
Potocki, biskup warmiński,
dokonał konsekracji kościoła
ku czci Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny 
i św. Józefa.
Znalezioną w Drwęcy War-
mińskiej figurkę Matki Bożej
datowano na pierwszą połowę
XIV wieku. Niestety zaginęła
w 1945 roku. Będzie poszuki-
wana poprzez stronę interne-
tową MKiDN poświęconą za-
ginionym dziełom sztuki.
Dzisiaj możemy podziwiać
sanktuarium, którego stała się
przyczynkiem. Schowane
wśród warmińskich lasów, jak
figurka w nurcie rzeki. Przy-
ciąga nie tylko pielgrzymów,
ale i zwykłych turystów, któ-
rzy chcą zobaczyć sanktua-
rium, które przesunęło koryto
rzeki i poczuć niezwykły kli-
mat barokowej świątyni. Są
wśród nich filmowcy, muzycy.
Zachwyciła ich  atmosfera
tego miejsca.

Ks. Andrzej Krużycki
proboszcz parafii w Krośnie

— Sanktuarium w Krośnie jest
pięknym, ale wymagającym dużych
nakładów finansowych zabytkiem.
To chyba jego największy problem?
— To, niestety, prawda. Parafia
(Krosno i Opin) liczy 385 osób, to
zbyt mało, aby było nas stać na pod-
jęcie renowacji i prac remontowych.
W roku 1950 bezpowrotnie straci-
liśmy 411 ha ziemi. Pozbawiona dóbr
Fundacja dla księży emerytów prze-
stała istnieć, a majątek beneficjalny
zaczął podupadać, bo nie miał zaple-
cza. W roku 2000 odzyskaliśmy od
Agencji plebanię po PGR i 3,5 ha
ziemi wokół, w tym 15 ha, które prze-
kazaliśmy Seminarium Duchow-
nemu Hosianum w Olsztynie. 
— Czy liczycie na jakąś pomoc, bo
bez niej się nie obejdzie?
— Oczekujemy dobrych projektów,
pomocy samorządu lub Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w planie na lata 2014-2020.
Wspiera nas samorząd gminny
i województwo, ale to środki nie-
wielkie i starczają jedynie na czę-
ściowe renowacje.
— Brakuje też środków na stworzenie
miejsc noclegowych dla pielgrzymów?
— Jesteśmy jedynym (poza Chwalę-
cinem) sanktuarium w regionie,
które nie posiada domu pielgrzyma.
Potencjalną bazą dla turystów móg-
łby być konwikt kapłański, z którego
dopiero w 2004 roku wyprowadził
się ostatni mieszkaniec. Jednak na
jego remont potrzebujemy ok. 5 mln
złotych. Poza tym chciałbym, aby
mieszkańcy zauważyli, jaką szansę
niesie fakt istnienia sanktuarium i za-
inwestowali w rozwój agroturystyki,
usług. Turystyka może między innymi
przynieść nowe miejsca pracy.

Ks. Andrzej Krużycki
Krosno 12 
11-130 Orneta
tel.: 55/242-28-84
tel. kom.: 608 146 484 
sanktuarium@krosno.warmia.pl
www.krosno.warmia.pl

Sanktuarium

Nawiedzenia Najświętszej   
Maryi Panny

Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Krośnie pod Ornetą jest niezwykłe nie tylko dlatego,
że jest kopią świątyni w Świętej Lipce. Zanim je wybu-

dowano, przesunięto koryto Drwęcy Warmińskiej.

Warmińska Motomajówka

Od 2008 roku przed sanktuarium w Krośnie zjeżdżają motocykliści.
Biorą udział w mszy świętej, po której są święcone ich motocykle.
Tegoroczna VI Warmińska Motomajówka odbędzie się 11 maja, a
rozpocznie ją o godz. 12 msza święta. Później motocykliści barwną
paradą przejadą do Ornety, Lubomina i wracają do Krosna. Na
uczestników tegorocznej motomajówki czekają konkursy, koncert
zespołów muzycznych oraz warmińskie jadło.

Wypoczynek
Krosno jest małą uroczą wioską leżącą 
3 km od Ornety, położoną w rzecznej dolinie. 
To idealne miejsce dla osób lubiących ciszę 
i bliski kontakt z naturą. Okoliczny krajobraz
cieszy oko różnorodnością form ukształtowania 
terenu i ostępami leśnymi. Przez miejscowość prze-
pływa malownicza i czysta rzeka Drwęca 
Warmińska, stanowiąca atrakcyjny szlak 
wycieczek kajakowych.

Noclegi
W okolicach Krosna i Ornety jest dość dużo punktów
noclegowych —  pensjonatów i gospodarstw agrotu-
rystycznych. Znajdują się tu także pola namiotowe oraz
domki letniskowe, z których można korzystać także je-
sienią. Obecnie na terenie wsi i sanktuarium nie ma
domu pielgrzyma. Można jednak skorzystać z gościny
domów pielgrzyma przy sanktuariach położonych naj-
bliżej Krosna: Pieniężno (15 km), Głotowo (29 km)
i Stoczek Klasztorny (46 km).

Budowę krużganków rozpoczęto w 1726 roku. Powstało wtedy
skrzydło wschodnie wraz z flankującymi je kaplicami. W tym samym
lub następnym roku wzniesione zostały skrzydła południowe i pół-
nocne, wchodzące w budynek kongregacji księży. Nakryte dwuspa-
dowymi dachami krużganki otwierają się na dziedziniec filarowymi
arkadami. Wkrótce jednak z powodu kryzysu zbożowego na Warmii
i braku funduszy przerwano prace budowlane. W opisanym stanie
krużganki istniały do ok. 1760 r. Nie wiadomo, z jakiego powodu
przerwano budowę. Ani źródła, ani istniejąca literatura nie mówią
nic na temat autorów ani wykonawców krużganków. Naturalnym
rozwiązaniem wydaje się jednak za-
trudnienie do tej pracy działającego
w tym czasie w Krośnie warsztatu
Piotra Olchowskiego.
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Ośrodek Caritas w Rybakach położony jest w odległości 25 km od Olsztyna, nad Jeziorem Łańskim, w gminie Stawiguda.
Otoczenie jeziora z urozmaiconą, polodowcową rzeźbą terenu, rozległym kompleksem świerkowo-sosnowej Puszczy 
Napiwodzko-Ramuckiej, różnorodną roślinnością i licznymi osobliwościami przyrody jest objęte programem Natura 2000.

Biuro – tel. 89 512 64 82
e-mail rybaki@caritas.pl

Administrator – tel. 796 003 740
e-mail administrator@rybaki.caritas.pl

Rezerwacje - tel. 796 003 740
e-mail rezerwacje@rybaki.caritas.pl

www.rybaki.caritas.pl

ZAPRASZAMY!

OŚRODEK CARITAS
Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach

Dysponujemy około 200 miejscami noclegowymi w całorocznych domach:

BIELIK
pokoje 2-, 3- i 4- osobowe w budynku dwupiętrowym z kuchnią i oddzielnymi
sanitariatami dla dziewcząt i chłopców na każdym piętrze.

DOM WĘDKARZA
20 miejsc: apartament 2-pokojowy z aneksem kuchennym i łazienką oraz pokoje
2-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji gości: aneks kuchenny, sauna, sala
telewizyjna, sala kominkowa z wyposażeniem multimedialnym – kino domowe.
Dom po gruntownym remoncie w 2014 r.

Do dyspozycji gości:
- 3 sale konferencyjne wyposażone w sprzęt multimedialny (na 20, 40 i 100 osób)
- stołówka (3 sale: sala główna i 2 sale kameralne oraz patio wewnętrzne), która zapewnia możliwość

korzystania z całodziennego wyżywienia przygotowywanego we własnej kuchni, dzięki czemu
zapewniamy smaczne i zdrowe posiłki

- sprzęt turystyczny – kajaki, łódki wędkarskie, rowery wodne, rowery turystyczne
- miniamfiteatr zadaszony na ponad 100 osób publiczności, usytuowany nad własnym stawem
- boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, plażowej oraz do tenisa ziemnego
- bezpośredni dostęp do własnego, strzeżonego miejsca do kąpieli oraz plaża
- atrakcyjny plac zabaw dla najmłodszych
- kaplica wraz z obsługą duszpasterską miejscowego księdza
- minizoo
- stanowiska wędkarskie, pomosty na jeziorze i wewnętrznym łowisku ośrodka
- jedyny w regionie podwodny poligon ćwiczebny – baza dla płetwonurków
- pole namiotowe

Organizujemy o każdej porze roku:
- rekolekcje, 
- spotkania rodzinne,
- rozgrywki sportowo-turystyczne
- weekendy formacyjne - zielone i białe szkoły
- obozy integracyjne dla dzieci i młodzieży
- noclegi dla pielgrzymów
a także
- spotkania firmowe
- szkolenia
- konferencje
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Najtłumniej pielgrzymi od-
wiedzają sanktuaria ma-
ryjne 15 sierpnia.
Odbywają się tu nabożeń-
stwa i procesje, święci się
zioła. Takich świątyń są
w Polsce setki. Są jednak
takie, do których zmierzają
pielgrzymi z całego kraju.

„Liczne sanktuaria rozwi-
jające się w przestrzeni,
tworzące swego rodzaju
«geografię wiary» umożli-
wiły otwarcie w sercach
ludzkich «wewnętrznej
przestrzeni», w której
osoba wierząca może spot-
kać się z przedwiecznym
Bogiem, obdarzając go
swoimi łaskami” — powie-
dział Jan Paweł II. Oto
miejsca niezwykle istotne
na polskiej mapie wiary.

Licheń Stary 
w Wielkopolsce
Złota kopuła bazyliki
w Licheniu jest wi-
doczna z odległości
kilkudziesięciu kilo-
metrów. Budowa
świątyni trwała do
2004 roku, ale his-
toria jej powstania
jest długa. Za-
częła się, gdy pol-
skiemu żołnie-

rzowi z armii napoleoń-
skiej objawiła się Maryja
i uratowała mu życie.
Zgodnie z jej prośbą po po-
wrocie do kraju powiesił
jej podobiznę w lesie pod
Licheniem. Modlącemu się
tam pastuchowi Maryja
ukazała się kilka razy. Za-
powiadała wojnę, choroby,
ale i dawała nadzieję. Ma-
lutki obraz Matki Bożej Li-
cheńskiej po raz pierwszy
zasłynął z cudów w poło-

wie XIX wieku, za
sprawą uzdrowień cho-
rych na cholerę.

Jasna Góra 
w Częstochowie
Jasnogórski klasz-
tor jest najbardziej
znanym na świecie
polskim sanktua-
rium. Stało się tak
za sprawą obrazu
Czarnej Madonny,
Królowej Polski.
Według podania
obraz namalo-
wał św. Łukasz
Ewangelista na
desce ze stołu,
przy którym

Najświętsza
Rodzina spo-

żywała po-
siłki.

Pielg-
rzymi

z całego świata przybywają
tu tłumnie, bo obraz słynie
z wielu cudów, których
wierni doświadczają od
XIV wieku. Od tego też
czasu wierni składają tu
cenne wota dziękczynne:
biżuterię, kielichy, zbroje.
Można je obejrzeć w klasz-
tornych zbiorach. Warto
też zajrzeć do sali nad ka-
plicą Matki Bożej, gdzie
znajdują się dzieła sztuki
współczesnej, w tym 18 ob-
razów Jerzego Dudy-Gra-
cza.

Ludźmierz 
na Podhalu
W tej najstarszej podhalań-
skiej wsi przed wiekami

objawiła się Maryja. Pe-
wien handlarz, zgubiwszy
drogę, błagał ją o pomoc.
Wybawiła go z opresji,
a w miejscu jej objawienia
trysnęło źródełko. Hand-
larz z wdzięczności zbudo-
wał w Ludźmierzu modrze-
wiową kapliczkę. Po jakimś
czasie kapliczkę rozeb-
rano, a figurę Matki Bo-
skiej przeniesiono do mu-
rowanego kościoła. W 1967
roku figurę koronowano na
królową Podhala. Warto tu
przyjechać, by obejrzeć
słynącą z cudów figurę
i drewniane stacje drogi
krzyżowej. Atrakcją jest
też ogród różańcowy z 20
marmurowymi kaplicami

oraz Wrota Wiary, czyli
dzwon zawieszony w drew-
nianej konstrukcji. Oczy-
wiście trzeba też zaczerp-
nąć cudownej wody ze
źródełka. Niezwykle orygi-

nalna jest też droga krzy-
żowa z labiryntem przejść,
grot i kapliczek. W drodze
na Golgotę wierni poko-
nują na kolanach schody
pokutne.

Sanktuaria w Polsce
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W pielgrzymkach bierze
udział ponad 220 milio-
nów osób rocznie. Najwięk-
szą liczbą pielgrzymujących
może poszczycić się chrze-
ścijaństwo — 150 milio-
nów. Najwięcej
pielgrzymek związanych
jest z kultem maryjnym.
Większość miejsc pielg-
rzymkowych to sanktuaria
poświęcone Maryi. Najlicz-
niej odwiedzanym katolic-
kim sanktuarium świata
jest meksykańskie Guada-
lupe. Do wizerunku Maryi
przybywa tam w ciągu
roku nawet 20 milionów
wiernych.

Bazylika Zwiastowania
w Nazarecie 
Gdzie mieści się jedno
z najważniejszych dla
chrześcijan miejsc? To Ba-
zylika Zwiastowania w Na-
zarecie w Izraelu. Nazaret
w Ziemi Świętej, w Galilei,
jak mówi historia, to właś-

nie miejsce, gdzie stał dom
rodzinny Maryi. Na po-
czątku stanęła tu świątynia
w stylu bizantyjskim. Kil-
kaset lat później powstał
tu okazały kościół w stylu
romańskim. Kiedy w XII
wieku Arabowie zburzyli
świątynię, ocalała cudem
grota nadal była miejscem
kultu chrześcijan. Dziś mi-
liony pielgrzymów z ca-
łego świata mogą modlić
się w Bazylice Zwiastowa-
nia, górującej nad mias-
tem. W jej wnętrzu znaj-
dują się najsłynniejsze
wizerunki Madonny z ca-
łego świata, w tym z Jas-
nej Góry.

Do Lourdes 
po zdrowie
Jednym z najpiękniejszych
na świecie jest Sanktuarium
Matki Bożej w Lourdes we
Francji. Miejsce odwiedza
rocznie ponad 6 mln ludzi
z całego świata. To właśnie
tutaj w 1858 roku w skalnej
grocie za wsią jednej
z mieszkanek ukazała się
Matka Boska. Bernadetta
Soubirous miała wtedy 14
lat. Przez kolejne miesiące
Matka Boża ukazywała się
jej 18 razy. Wkrótce w grocie
pojawiło się źródło. Następ-
nie zbudowano kamienne
wanny, w których można się
zanurzyć, a wokół groty za-
montowano krany z wodą.
Dziś to jedno z najważniej-
szych miejsc kultu maryj-
nego na świecie. To olbrzymi
zespół sakralny, w skład któ-
rego wchodzi m.in. bazylika
Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny, plac
różańcowy i grota. Jest tam
też kamień na pamiątkę wi-
zyty Jana Pawła II.

Waszyngtońskie 
centrum
Stany Zjednoczone mogą
z kolei pochwalić się słyn-
nym Sanktuarium Niepo-
kalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny
w Waszyngtonie. To naj-
większa świątynia obu
Ameryk, o długości 140
metrów, jej powierzchnia
to niemal 2400 m kw.
W olbrzymiej dwupoziomo-
wej bazylice i jej blisko
siedemdziesięciu kaplicach
i oratoriach znajdują się
wizerunki zarówno Matki
Bożej z Lourdes, jak i z Fa-
timy, Pompei, Chin i Gua-

dalupe. Do tego sanktua-
rium przybywa rocznie
około pół miliona pielgrzy-
mów. 

Bazylika 
o 18 piętrach
Sanktuarium Naszej Pani
Niepokalanie Poczętej
Aparecida w Brazylii to
budowla, której widok za-
piera dech w piersiach.
Jest jedną z największych
i najczęściej odwiedzanych
na świecie. Ma aż 18 pięter
i może pomieścić 45 tys.
wiernych. Nową i starą ba-
zylikę połączyła nowo-
czesna estakada.
Historia sanktuarium
Nossa Senhora de Concei-
ćäo (Naszej Pani Niepoka-
lanie Poczętej Objawionej)
w Aparecidzie sięga po-
czątku XVIII wieku. Na po-
czątku XVIII wieku trzech
rybaków z miejscowości
Guaratingueta wyłowiło
w sieci figurkę Matki Bo-
żej, ale bez głowy. Zarzucili
sieć ponownie i wyłowili

brakującą głowę, która pa-
sowała do posągu. Od tej
chwili mogli liczyć na
udane połowy. W podzięce
w każdą sobotę mieszkańcy
wioski odmawiali przed
Matką Boską różaniec. Po-
tem powstała kaplica, ko-
ściół, w końcu w latach 50.
rozpoczęto budowę bazy-
liki. 

Jedność starego 
i nowego Świata
Bazylika Matki Bożej
z Guadalupe to najważniej-
sze sanktuarium maryjne
na świecie. Bazylika ze
słynnym obrazem Matki
Bożej w Meksyku powstała
na pamiątkę objawienia
Marii z Nazaretu Juanowi
Diego w 1531 roku. Od po-
czątku istnienia sanktua-
rium dokonują się tu cu-
downe nawrócenia
i uzdrowienia. Dzięki
okrągłemu kształtowi ba-
zyliki obraz Matki Bożej
może być widziany z każ-
dego punktu budowli.

Sanktuaria
świata
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• możliwość indywidualnego doboru przedmiotów rozszerzonych zgodnie z zainteresowaniami
• przygotowanie do matury w małych, kilkuosobowych grupach
• wysoko wykwalifikowania i doświadczona kadra pedagogiczna
• przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia
• nowoczesne pomoce dydaktyczne, laptopy dla uczniów
• dobra lokalizacja w centrum miasta

To więcej niż szkoła

XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie Gimnazjum nr 22 Katolickie

Tradycyjne wartości w nowoczesnej szkole


