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Drogi 

czytelniku  
Z powodu różnych 

zawirowań długo nas nie 

było. Niedawno 

obchodziliśmy jubileusz 20 -  

lecia szkoły, żegnaliśmy 

kolejne roczniki, pisaliśmy 

matury. Teraz mamy nowe 

liceum ( 4 lata nauki), 

pandemię, naukę zdalną. 

Czas pędzi, życie szkolne i 

nauka przypomina lot w 

kosmos : ciemno wszędzie , 

głucho wszędzie. Widzimy 

się tylko wirtualnie. Jak żyć 

by nie zwariować?  Może 

powrót na Warmię, do 

korzeni będzie dobrym 

antidotum. 

 Redakcja 
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W sekretariacie, na 

stołówce jak w 

aptece. Wychylamy 

się zza szyby, żeby 

coś powiedzieć albo 

zamówić. 

Nasza kronika 

wydarzeń szkolnych 

Jak co roku 

zaczęliśmy we 

wrześniu. Ale tylko 

początek był 

tradycyjny bo:  

Nasza biblioteka 

wróciła do XIX 

wieku, nie ma 

komputerów, za to 

nowe półki i kartony 

z książkami. Coś za 

coś.  

równowagprzyrodzie

.  

 

Mieliśmy  plany na wyjścia do 

teatru, kina, wycieczki, 

konkursy – słowem na szkolne 

czasoumilacze, ale nic z tego nie 

wyszło. I to nie z naszej winy.  

 
 

Z  powodu pandemii zaczęliśmy  

siedzieć w salach , 

wychodziliśmy tylko za 

potrzebą, a co kilka minut 

wpadali do nas nauczyciele na 

45 minut. Świat zwariował. 

W ostatnim tygodniu października 

wysłano nas na zdalne nauczanie.  

Żegnaj szkoło, witaj komputerze.  



 

Olsztyńskie kapliczki 
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Osiedle Mazurskie z 1862 roku 

Kapliczka na Brzezinach 

Kapliczka na Dajtkach z 1877 

Kolonia Mazurska z 1852 

Osiedle Generałów 

Łupsztych Gutkowo 

4 

Olsztyn ul. Śliwy  
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                Warmia naj… 
Najstarszy budynek :  Wieża Bramna dawnego zamku  

biskupiego w Braniewie z XIII wieku 

 

Największe jezioro : Jezioro Łańskie  

Najwyższa temperatura : 36,2  *C   

Najniższa temperatura : - 42,2 *C  

 

 

Warmińskie zespoły: Vader, Big Day, Enej ,  

                                    Czerwony Tulipan  

 

Warmińscy sportowcy: Joanna Jędrzejczyk,  

                                        Krzysztof Hołowczyc,  

                                        Andrzej Bublewicz 

Warto zobaczyć !!! 
 

Jezioro Serwent – tutaj na pewno wypoczniesz 

 

Baba Pruska – posąg nie przedstawia ani bożka, ani kobiety,  

jest posągiem wojownika, który zginął na obcej ziemi. Stanowi przykład pomnika 

wystawianego wodzom, a więc w pojęciu Prusów, ludziom znakomitym. Warto zrobić 

selfie. 

 

Frombork – wiadomo Mikołaj Kopernik.  

 
Lidzbark warmiński – piękna historia 

 

                                                                     

Skaboty, Purda, Chaberkowo – znajdziesz tutaj szkoły polskie. Warto zrobić zdjęcie i 

przesłać we wrześniu nauczycielowi języka polskiego. Zawsze to dodatkowy bonus.  
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   Subiektywnie 

 

      Horror na Warmii 
     Podobno słowo „ Warmia” oznacza w języku dawnych Prusów kolor czerwony. Dla 

mnie słowo Warmia ma kilka znaczeń – war-… kojarzy  się z wojną , … armia to 

kontynuacja tych skojarzeń, zostaje jeszcze mara ( kiedy przestawimy parę liter). W samej 

nazwie regionu zawarta jest jakaś tajemnica, przemoc, krew. Duchy dawnych Prusów 

wytępionych przez Krzyżaków  dają znać o sobie?  

   Warmia to kraina o niełatwej historii, zepchnięta w cień, nieco zapomniana.  Jak piszą 

w folderach turystycznych – Warmia to przestrzeń kontemplacji, pełna jezior, pagórków , 

domów z czerwonej cegły, gdzie sielski  pejzaż , przeplatany jest  małymi kościółkami i 

kapliczkami maryjnymi -  aż się prosi spotkanie z X muzą. Dlatego nieprzypadkowo 

Wojciech Smarzowski nakręcił tutaj „ Różę” a Krzysztof Łukaszewski „ Lincz”. 

Bohaterowie z dala od …, skazani tylko na siebie , muszą  zmagać się ze złem , którym 

jest drugi człowiek.  

W „Róży” para zagubionych bohaterów w tuż powojennej rzeczywistości gruzów, 

maruderów i złodziei. W „ Linczu” podobnie, mieszkańcy pozostawieni sami sobie, muszą 

wymierzyć sprawiedliwość, bo prawo tutaj nikogo nie chroni. Przemoc, prawo 

silniejszego, krew, bezradność ludzi dobrych.   

Dlatego w tej scenerii Juliusz Machulski w „ Kołysance” umieszcza rodzinę wampirów. 

Warmia to przecież kolor czerwony, kolor krwi, więc gdzie im będzie lepiej niż tutaj. 

Cywilizacja daleko, czasem wpadną zabłąkani turyści, stróże prawa nie chcą o niczym 

wiedzieć  – głucho, ciemno, cicho -  pięknie. Tak jest na  Warmii.  

 

 

                                                                              Miłośnik kina 

 

 
 


