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Wstęp

  Ideą wydania tej publikacji była potrzeba przekonania młodych mieszkańców gminy 

Olsztynek, że są częścią społeczności, która ma jakąś historię, tradycję, która utożsamia 

się z kawałkiem ziemi, na którym dane jej było żyć i rozwijać się. Chcieliśmy uświadomić 

młodzieży, że istnieje coś, czego nie znajdzie się na żadnym kanale telewizyjnym, ani nie 

ściągnie z internetu – tożsamość i patriotyzm lokalny. Niełatwo jednak dokonać tego, 

szczególnie w miejscu, które raptem od sześćdziesięciu kilku lat należy do Polski. Do tego 

trzeba dodać, jak niewiele osób mieszka w Olsztynku od czasów II wojny światowej. 

Zdecydowana większość rodzin mieszka tu od dwóch – trzech pokoleń. Trudno jest więc nazywać się 

Mazurem, ale zdecydowanie możemy mówić z dumą – mieszkam na Mazurach.

Zaczęliśmy od spotkań z lokalnym historykiem, który przedstawił dzieje naszych ziem. Spotkania 

koncentrowały się głównie na czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli na latach 1945-1989. 

Większość uczestników projektu nie miała pojęcia, czym charakteryzował się okres PRL-u. Nie zdawali 

sobie sprawy, jak bardzo różni się dzisiejsze życie od tego nawet sprzed 30 lat. Jest to okres, w którym żyli 

i dojrzewali ich dziadkowie i rodzice, więc jeżeli tylko pojawiała się okazja, rozmawiali z nimi o niełatwym 

życiu w tym „słusznie minionym systemie”.

Po przetarciu z rodziną, przyszedł czas na rozmowę z obcymi ludźmi, którzy mieszkają na tyle długo, aby 

przedstawić życie w Olsztynku w pełnej perspektywie.

Od samego początku nie było łatwo. Starsze osoby niezbyt ufnie podchodziły do rozmów  

z młodzieżą. Często zdobywanie zaufania trwało długo, ale zdarzały się też spontaniczne rozmowy, 

które owocowały jeszcze większym entuzjazmem do zbierania informacji o powojennym życiu  

w Olsztynku.

Wreszcie zauważyliśmy, że „projektowicze” połknęli bakcyla. Pojawiła się u nich świadomość, że mogą 

być pomostem między tym co było, a tym co będzie. Do tego, dzięki Programowi „Równać Szanse”, doszła 

możliwość pozostawienia zarówno po sobie, jak i po osobach, które tworzyły naszą „małą społeczność” 

czegoś namacalnego – niniejszą publikację.

Udało się przeprowadzić kilkadziesiąt wywiadów. Każdy był inny, chociaż traktował o tych samych 

faktach. Doświadczenia zdobyte w trakcie są nieocenione i bardzo zróżnicowane. Każdy inaczej przeżywał 

konfrontację z przeszłością, ale nikt nie pozostał wobec niej obojętny.

Zostawiliśmy młodym uczestnikom projektu dość dużo swobody i nie ingerowaliśmy za bardzo w formę 

opublikowanych rozmów. 

   Chcemy, żeby ta niewielka publikacja spowodowała, że wszyscy młodzi ludzie zainteresują się 

historią, nie tylko naszego miasta, ale także życia swoich dziadków i rodziców. 

                                                                                               Joanna Rybacka-Barisic i Paweł Kuźniewski



Miýe wspomnienia
 Po wojnie w Olsztynku pozostały gruzy. 

Ulica Świerczewskiego została zniszczona.  

W latach sześćdziesiątych zaczęto porządkować 

gruzowiska i wszystko zaczęło nabierać kształtu. 

W naszym mieście były lub powstawały: młyn, 

remiza strażacka, nieliczne sklepy, w których mleko 

sprzedawano w kankach. Bułki, chleby były większe 

niż dziś. Wielkim powodzeniem cieszyła się oranżada 

w proszku. Nie było luksusowych sklepów. „Bar 

Michałek” był jedynym miejscem gdzie można było 

napić się piwa, gdyż w sklepach go nie sprzedawano. 

Kilka miejscowych krawców szyło ubrania na 

zamówienie. Były – jedna piekarnia, jedna masarnia, 

jeden sklep papierniczy. Cukiernia „U Sionka” 

oferowała najlepsze ciastka i lody, ale niestety tylko 

w jednym smaku. Czasami przyjeżdżał „pan z watą 

cukrową”. Podobnie jak dziś były octownia, wytwórnia 

pasz „Bakutil”, przychodnia. Nie ma już szpitala, 

który kiedyś znajdował się na ul.Ostródzkiej, sądu 

olsztyneckiego. Dworzec czynny 24 godziny na dobę, 

gdzie był bar. Na Świerczewskiego była przychodnia 

kolejowa. Powstały dwa domy dziecka. Jeden przy ul. 

Świerczewskiego, a drugi nad jeziorem. Olsztynecka 

plaża wyglądała zupełnie inaczej. Były przebieralnie, 

pełno parasoli i leżaków. Co roku do Olsztynka 

przyjeżdżał cyrk, który rozstawiał się na rynku 

(karuzele, strzelnice, beczki śmierci). Było również kino 

„Grunwald”, które do dziś nie zmieniło swojego miejsca  

i wyglądu. Codziennie były grane dwa seanse. Rano 

dzieci mogły obejrzeć np. „Króla Maciusia”, później 

grali filmy dla nieco starszych. Jeden film był grany 

przez 3 dni. Powstał DKF (Dyskusyjny Klub Filmowy) 

oraz Stowarzyszenie Kulturalne. 

W Olsztynku chodziłem do szkoły. Szkoła 

podstawowa miała 7 klas, liceum 3 klasy.  

Do pierwszej klasy w roku 1958 poszedłem sam. Moją 

pierwszą wychowawczynią była p. Undrunas. W klasie 

było około 40 uczniów. Ławki z miejscem na kałamarz. 

Na początku pierwszej klasy pisałem ołówkiem, w 

drugiej już stalówką. W szkole panowała surowa 

dyscyplina. Obowiązywały 4 semestry po 2,5 miesiąca. 

Obowiązkowe były wywiadówki, a w klasach wisiały 

portrety przywódców. Język niemiecki w szkołach 

Aleksander Kruszewski
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był postawiony bardzo wysoko.  

We wrześniu wyjeżdżaliśmy na 

3-dniowe wykopki. Na Dzień Dziecka 

całą klasą chodziliśmy na wycieczki 

po Skansenie. Uczęszczałem do koła 

tanecznego „Krakowiak”, do którego 

sam przygotowałem sobie pas i 

pióropusz. Do szkoły chodziły również 

dzieci z okolic Olsztynka. Przyjeżdżały rowerami lub 

przychodziły piechotą. Wtedy lekcje odbywały się 

również w soboty. Po lekcjach można było uczęszczać 

na lekcje religii prowadzone przez siostry zakonne. 

Na katechezę nie chodziły tylko dzieci milicjantów 

lub wysoko postawionych polityków. W pierwszej 

klasie liceum sadziliśmy drzewa. Dyrektorem 

był p. Zygmunt Zaręba. Chodziłem na wieczorki  

i potańcówki. Noszono koszule „non-iron”, krawat na 

gumkę oraz słynne buty bitelsówy. W szkole działała 

MSR (Młodzieżowa Służba Ruchu). Jej funkcjonowanie 

polegało na dyżurowaniu na korytarzach 

szkolnych w mundurku oraz berecie z orłem  

i pilnowania porzadku. Podczas przerw w szkole 

chodziło się w kółko po korytarzu. Był również sąd 

koleżeński. Jednym z przedmiotów szkolnych było 

Przysposobienie Wojskowe. Należałem również do 

zuchów w harcerstwie. Na moje pierwsze  wagary 

wybrałem się w liceum, gdzie z klasą poszliśmy do 

parku. Mój bal studniówkowy odbył się w Ameryce, 

bawiliśmy się przy orkiestrze. Z klasą jeżdziliśmy  

również na biwaki rowerowe, sypiając w stodołach  

u gospodarzy. 

Po lekcjach sami organizowaliśmy sobie zajęcia; 

graliśmy w siatkę, kosza, palanta, klipę, tenisa. 

Bawiliśmy się w berka, ciuciubabkę czy skakaliśmy 

na gumie. Najdziwniejsze było to, że po wojnie 

dzieci również bawiły się w wojnę, strzelając  

z drewnianych pistoletów. W zimę zjeżdżaliśmy na 

sankach z ulicy Kościuszki lub jeździliśmy na łyżwach. 

Latem chodziliśmy kąpać się nad jezioro. W starej sali 

gimnastycznej organizowane były bale kostiumowe.  

Na początku lat 60-tych doprowadzono energię 

elektryczną.  W tamtych czasach były ciasne 

mieszkania. W domach stały umywalki, gdyż nie 

było łazienek ani ubikacji, znajdowały się one na 

podwórku. Nie było również ciepłej wody, którą trzeba 

było podgrzewać, by móc się wykąpać. Były kuchnie 

gazowe, piece kaflowe, okrągły stół na środku pokoju, 

łóżka drewniane. Spaliśmy na siennikach przykryci 

puchową pierzyną, często we dwoje na jednym 

łóżku. Nie było wykładzin tylko deski malowane co 

2-3 lata lub szorowane raz w tygodniu. Każdy miał 

szczoteczkę do zębów. Był tylko jeden rodzaj pasty 

– NIVEA.  Istniały media, kupowano adaptery i radia  

z zielonym oczkiem. Była tylko jedna stacja 

radiowa, która była zabroniona – „Wol- 

na Europa”. Miało ono swoją siedzibę w 

Monachium i poda- wało prawdziwe informacje  

o tym,  co się dzieje w Europie. Pierwszy telewizor w 

Olsztynku, oczywiście 

czarno-biały i bardzo 

ciężki, pojawił 

się w roku 1961  

w „GieeSie”, następny 

w Urzędzie Miasta. 

Moja rodzina kupiła telewizor w 

roku 1963. Sąsiedzi zbierali się i 

razem oglądaliśmy telewizję. Był 

tylko jeden program nadawany 

od godz. 17 do 21. Pojawiły się 

również pierwsze samochody 

– Syrenki, Warszawy. Działało 

też ORMO. Ormowcy z biało-

czerwonymi opaskami donosili 

Po tamtych latach  
pozostaýy mi miýe  
wspomnienia.

Festyn na skansenie ‘85 



milicji, która miała swoją siedzibę w Urzędzie Miasta. 

Było więcej zakładów pracy niż dziś.  Większość 

ludzi utrzymywało się z rolnictwa.  Jeśli ktoś chciał 

pracować, to bez problemu otrzymał pracę. Było mało 

bezrobotnych, nazywanych niebieskimi ptakami.  Do 

pracy ludzie często dojeżdżali do Olsztyna (kolejarze, 

maszyniści, konduktorzy). Każda działka była 

uprawiana. Hodowano świnie, krowy, kury, gołębie. 

We wtorki i piątki na rynku można było kupić mięso od 

rolników. W 1969 r. poszedłem do pierwszej 

pracy jako przewodnik w Skansenie. Był 

tam wtedy tylko jeden wiatrak i 5 chat. 

Po tamtych latach pozostały mi miłe 

wspomnienia.

Paulina Leszczyńska,  

Justyna Staniszewska

   Wyjątkowy dla mnie wywiad. Ciepłe popołudnie, 

godzina 16, spotykamy się wcześniej z p. 

Kuźniewskim, na szczęście się nie spóźniłam. 

Razem idziemy do mieszkania naszej rozmówczyni 

– pani Barbary Łukaszewicz. Od progu wita nas 

starsza pani. Proponuje herbatę i uprzedza – „ jak 

zaczynam mówić to trudno mi przerwać”…

  Przeprowadziła się do Olsztynka, kiedy była jeszcze 

dzieckiem. Jej rodzina przyjechała na Mazury z 

północnego Mazowsza, niedaleko Ciechanowa. Do 

domu, w którym mieszkali, wrócił jego właściciel, 

dlatego zmuszeni byli szukać innego miejsca 

zamieszkania. Ich czteroosobowa rodzina mieszkała 

w jednopokojowym mieszkaniu. W tym samym 

miejscu rozmawiali, jedli, uczyli się i spali. Każdy 

z nich miał swój rytm dnia i czas, w którym byli 

najbardziej aktywni. Na co dzień, dzieci zajmowały 

się szkołą, matka – domem, a ojciec pracował. 

Wtedy pieniędzy było mało, a pracy dużo. Chociaż 

warunki były ciężkie w 2 klasie liceum w domu 

rodzinnym naszej rozmówczyni był już telewizor. 

- Pierwszy program, jaki oglądaliśmy to był jakiś 

pogrzeb… chyba Kennedy’ego – wspomina.

W tamtych czasach bardzo popularne były prasa 

i radio. Młodzież dużo czytała, a wybór prasy był 

duży, niektóre gazety jak „Przekrój” czy „Polityka” 

funkcjonują do dziś. Mieszkańcy Olsztynka mieli 

także dostęp do jednej z niewielu stacji „Radiowęzeł 

Olsztynek”

W wieku 6 lat poszła do Szkoły Podstawowej w 

Jemiołowie, gdzie ukończyła dwie klasy i przeniosła 

się do szkoły podstawowej w Olsztynku, w siódmej 

klasie uczyła się już w „zamku”. Lata 1961-1965 to 

czasy liceum, które nasza rozmówczyni wspomina 

bardzo dobrze. Wspomina swoją grupę, lekcje i 

nauczycieli. 

Lekcje odbywały się od poniedziałku do soboty, 

mniej więcej po 6-7 godzin. Rok szkolny dzielił się 

na cztery okresy, a nie jak dzisiaj na dwa semestry. 

Nauczyciele byli różni – jedni przekazywali wiedzę 

z łatwością, inni nie, ale wszyscy byli bardzo oddani 

szkole. W liceum wymagania były wysokie, na trójkę 

wiedza musiała być już duża. Na lekcjach panowała 

dyscyplina i porządek. Nauczyciel wiedział, kto 

jest nieprzygotowany. Wystarczyło, że spojrzał na 

klasę. 

- Klimat był taki, że uczniowie udawali, że się uczą, a 

nauczyciele za wszelką cenę chcieli ich na tym złapać 

– wspomina pani Łukaszewicz – Siedzieliśmy z duszą 

na ramieniu. 

Barbara Lukaszewicz
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Nasza rozmówczyni szczególnie 

wspomina lekcje języka rosyjskiego. 

- To był terror. I chociaż to historii nie 

lubiłam najbardziej, to rosyjski był 

najgorszy. Co prawda wszyscy później 

znali języki, ale na lekcjach było 

strasznie. Był to jedyny przedmiot, 

na którym pisaliśmy piórem. 

Pamiętam, że musieliśmy siedzieć prosto, o czym 

często przypominał nam nauczyciel, zwracając się po 

nazwisku. Wymagano od nas czytania prasy rosyjskiej 

i oglądania filmów w tym języku. Na każdym kroku 

widoczny był zachwyt pani profesor do Związku 

Radzieckiego. 

Zupełnie inaczej niż dzisiaj wyglądały zajęcia 

wychowania fizycznego. Nauczycielem był pan 

Kalbarczyk – ciekawa, ale dość kontrowersyjna 

postać w Olsztynku. Poziom na w-fie był bardzo 

wysoki. Na lekcjach panowała ogromna dyscyplina 

a wymagania były wysokie. Uczniowie brali udział w 

wielu dyscyplinach sportowych np. strzelaniu z łuku, 

grach zespołowych i sezonowych sportach, takich jak 

jazda na nartach. 

Nie mogło zabraknąć także zebrań z rodzicami. 

Rozmowy były często ostre i bardzo konkretne. Kika 

razy w roku nauczyciele wybierali się do domów 

swoich uczniów, aby sprawdzić warunki, w których 

się uczą. 

- Kiedy mieliśmy 17-18 lat, jak to młodzi, chcieliśmy 

się rozerwać. Wychodziliśmy wtedy na spacery. 

Wtedy uważano, że wyjścia nie są dla licealistów, 

dlatego organizowano trójki – dwóch rodziców i 

jeden nauczyciel. Takie grupki chodziły po mieście i 

sprawdzały, co robimy. Czuliśmy się wtedy… śledzeni. 

Kiedy taka trójka złapała uczniów, było wiadomo że 

następnego dnia będą pytani. 

Tamte czasy bardzo różniły się od dzisiejszych i w życie 

szkoły wkraczała polityka. Uczono języków, które 

obowiązywały w Związku Radzieckim, odrzucając 

bardziej przyszłościowe języki jak np. angielski. 

- Był taki nauczyciel. Nazywał się John Owens – miał 

nas uczyć angielskiego, ale nie mówił po polsku. Na 

tych lekcjach nic nie robiliśmy, bo po prostu się nie 

rozumieliśmy.  

W tamtych czasach uczniowie mieli wiele zajęć 

pozalekcyjnych. Popularne było harcerstwo, które 

organizowało obozy i biwaki. Na zajęcia niedzielne 

składały się wycieczki rowerowe, próby chóru i inne 

wydarzenia sportowe. W szkole organizowano 

obowiązkowe wykopki i coroczne wycieczki. Zajęcie 

wolnego czasu było także powiązane z polityką – 

miało odciągnąć  młodych ludzi od kościoła. 

- Ile rzeczy się wtedy działo, o których żeśmy nie 

wiedzieli, albo wiedzieliśmy co innego…- kończy pani 

Basia. 

 Niesamowite było słuchać zwierzeń osoby, która 

faktycznie żyła w tak innych dla mnie czasach. 

Wspomnienia, anegdoty – tego nie dowiem się  z 

lekcji historii…

                                                                   Karolina Cardozo



 Pierwszy wywiad. Spotykamy się 20 minut 

wcześniej i na trzęsących się nogach idziemy  

w umówione miejsce, co kilka kroków pada 

pytanie ‘denerwujesz się?’ po czym szybka 

odpowiedź –oczywiście, że nie!’. Wchodzimy do 

biura Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald”, 

nasz „projektowy fotograf” pstryka kilka zdjęć i 

wychodzi. Zostajemy sami, z panem prezesem, 

dyktafonem i kartką pytań…

Pan Ryszard Podliński jako mały chłopiec, wraz 

z rodzicami, mieszkał na ul. Krzywej, w jednym 

z budynków, niedaleko murów obronnych, które 

zachowały się po wojnie. Ich mieszkanie miało 

wymiary około 3x3m2. Centrum miasta było 

zniszczone. W tamtych czasach Olsztynek był 

szarym gruzowiskiem, pełnym wykopów, na 

których bawiły się młodsze dzieci. 

- Plac na rynku był brukowany i pusty… ach nie! Stała 

tam jedna Warszawa – taryfa, którą prowadził pan 

Szafryn. W miejscu dzisiejszego LO znajdowało się 

targowisko, pamiętam półtusze świń leżące na tych 

stołach… to były spartańskie warunki, wszędzie były 

śmieci i gruz – wspomina pan prezes – tam, gdzie 

dzisiaj jest gimnazjum stały dwie stodoły, a gdzie 

przedszkole – sad. Chodziliśmy tam na jabłka! 

Poza jedną taryfą kursowało kilka PKS-ów i dużo 

pociągów, nawet kilka dziennie, ale komunikacja 

opierała się głównie transporcie konnym. Korzystała 

z niego między innymi poczta i zakład oczyszczania 

miasta. 

Nasz rozmówca wspomina także inne służby:

- Był taki milicjant, jeździł na motorze z dużym 

koszem, obsługiwał całą gminę! Nazywał się Golik, 

nie było na niego mocnych, ze wszystkim dawał sobie 

radę!

Ochotnicza straż pożarna swoją siedzibę miała 

naprzeciwko dzisiejszego komisariatu, gdzie teraz 

jest wytwórnia wafli – według pana prezesa była 

skuteczna, zmobilizowana i głośna. 

Z biegiem lat Olsztynek się zmieniał, w centrum 

przybywało coraz więcej bloków. Miasto się 

rozwijało, a wraz z nim polepszały się warunki życia 

Ryszard Podlinski
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mieszkańców. Wtedy rodzina pana 

Podlińskiego przeniosła się na ulicę 

Warszawską do dużego mieszkania, 

z łazienką, ciepłą woda i centralnym 

ogrzewaniem. W tamtych czasach 

już w każdym domu była woda, 

gdzieniegdzie kanalizacja, a gaz 

doprowadzono później. W Olsztynku 

powstał podział na starsze i nowsze ulice, a przepaść 

między nimi była ogromna. 

Handel odbywał się głównie we wtorki i piątki – dni 

targowe. W mieście znajdowało się kilka sklepów, 

jednak nie były one dobrze zaopatrzone.

- Co było w sklepach? Półki! – śmieje się nas 

rozmówca – kolejki były duże, a produktów mało, 

brało się, co było. Pamiętam, że na święta w 

sklepach były pomarańcze… Słodycze? Były. Wyroby 

czekoladopodobne, twarde owocowe cukierki i 

oczywiście owoce sezonowe. Jako dzieci jedliśmy 

chleb z cukrem i wodą, a kiedy ktoś w piaskownicy 

miał chleb z cukrem i jeszcze ze śmietaną… o to był 

już ktoś! 

Ludzie utrzymywali się głównie z rolnictwa, inni, 

którzy mieszkali w blokach w centrum miasta musieli 

zaopatrywać się w produkty u pobliskich rolników. 

Olsztynek miał też kilka sklepów zaopatrzonych tylko 

w podstawowe produkty. 

W tamtych latach pracowano 6 dni w tygodniu, od 7 

do 15. Zarobki były małe, a praca ciężka.

Ojciec jeździł do pracy do Olsztyna, rozwoził pocztę po 

kraju. Pracował określoną liczbę godzin w miesiącu. 

Mama była kucharką w restauracji „Stylowa”, 

pracowała od 8 do 10 godzin codziennie, a ja 

musiałem opiekować się młodszą siostrą – wspomina 

pan Podliński. 

„Stylowa” była najbardziej znaną restauracją w 

okolicy, po za nią były jeszcze „Jagienka”, „Michałek” 

i „Danusia” – sezonowy punkt z dużymi parasolami i 

podwyższeniem dla orkiestry. 

Jak bawili się wtedy ludzie?

- Dużo wódki, dużo tańca – tak to wyglądało! 

Mężczyźni pili i tańczyli, kobiety tańczyły i… chyba 

mniej piły. 

W Olsztynku działał Dom Kultury Kolejarzy – prężna 

jednostka. Podlegał pod nią miedzy innymi Kolejowy 

Klub Sportowy „Olimpia”, który zajmował się nie 

tylko piłką nożną, ale także siatkówką, tenisem i 

kolarstwem. Ważną rolę w życiu miasta odgrywało 

także Towarzystwo Trzewienia Kultury Fizycznej, 

którym zajmował się wuefista pan Kalbarczyk, 

działało 1-2 razy w tygodniu. Co wieczór sala 

gimnastyczna tętniła życiem, odbywały się tam 

imprezy dla pracowników i inne potańcówki. Zakłady 

pracy organizowały okolicznościowe imprezy dla 

dzieci, a później dla dorosłych. W szkołach były choinki 

dla młodszych dzieci i 1-2 razy do roku potańcówki 

dla młodzieży. W tamtych latach prężnie działało 

olsztyneckie kino – 7 dni w tygodniu odbywały się po 

dwa seanse filmowe. Korzystało z niego dużo ludzi, 

którzy po filmie spotykali się przy wyjściu i wymieniali 

się wrażeniami. W każdą niedzielę o godzinie 12 

do kina przychodziły dzieci na tzw. poranki, czyli 

dwugodzinny seans filmów dla dzieci, bilet kosztował 

2 zł. 

- Były też prywatki, ale pod pełnym nadzorem 

rodziców z drugiego pokoju, słowem… zero alkoholu i 

grania w butelkę! – wspomina nasz rozmówca.

Jak wyglądali mieszkańcy Olsztynka w tamtych 

czasach?

- Byli to mężczyźni ubrani w szarą lub czarną jesionkę 

w jodełkę (bardzo modny wzorek z cienkich kreseczek) 

z beretką na głowie. Kobiety nosiły kapelusze i 

płaszcze z kołnierzem z lisa. Stroje były bardzo 

przyziemne, niewielki wpływ miała na nie moda w 

kraju i na świecie.

Inaczej niż dzisiaj wyglądały święta państwowe. 

Pierwszego maja odbywał się wielki pochód, na 

którym mógł się pokazać każdy zakład pracy, 

przechodząc ulicami miasta w rytmie marsza 

granego przez orkiestrę. Zaczynał się przy szkole 

podstawowej, przechodził obok ratusza, gdzie stała 

trybuna przeznaczona dla władz miasta. Pochód 

rozpoczynały poczty sztandarowe, za nimi szły 

przedszkola z poprzebieranymi dziećmi, szkoły, 



zakłady pracy dalej motocykliści i rowerzyści. Ludzie 

uważali to za swój obowiązek, a kiedy go spełnili, 

rozpoczynała się majówka.

22 lipca świętowano w formie wolnego dnia z 

imprezami, a w czerwcu w święto Jana odbywał 

się piknik nad jeziorem, z puszczaniem wianków i 

pierwszą kąpielą w nowym roku.

W tamtych latach kościół odbierany był inaczej. 

Chodził kto chciał, z potrzeby serca, nie czuło 

się społecznego przymusu. Święta obchodzono 

uroczyście – procesja na Boże Ciało była duża, 

ze sztandarami, sypanymi kwiatami i dużym 

zaangażowaniem wiernych. Religii nie było w szkole, 

nauczano ją w salkach katechetycznych po lekcjach, 

zajęcia prowadziły najczęściej siostry zakonne. 

Pierwsza Komunia była dla dzieci wielkim przeżyciem, 

przeprowadzano egzaminy i lekcje przygotowujące 

dzieci. Na uroczystość ubierano chłopców w krótkie 

spodenki i marynarki, a dziewczynki w długie białe 

suknie. W parafii było około 10-12 ministrantów, 

każdy z nich tylko raz w tygodniu mógł służyć do mszy. 

W międzyczasie chłopcy uczestniczyli w rozgrywkach 

piłki nożnej, grali w bilard lub tenis.

Przechodzimy do tematu szkoły…

- Orłem nie byłem… ale nie byłem też najgorszy! 

Wiecie, jak to chłopak. – zaczyna z uśmiechem 

pan prezes. W szkołach panowała bezwzględna 

dyscyplina. Nawet podczas przerw uczniowie byli 

pod stałym nadzorem nauczycieli, chodzili wokół 

korytarza, jeden za drugim. Bardzo duży nacisk 

kładziono na tarcze z nazwą szkoły . 

Obowiązkowe były także mundurki, w podstawówce 

były to krótkie fartuszki dla chłopców, a długie dla 

dziewczynek i koniecznie biały kołnierzyk, najczęściej 

odpinany, w szkołach średnich – mundurki i 

sporadycznie czapki. 

- Nie przeszkadzały nam mundurki, to było naturalne 

i na pewno bardzo wygodne dla rodziców. 

Podstawowy obowiązek uczniów nie zmienił się od 

tamtego czasu – nadal jest nim uczenie się. Po za tym 

więcej obowiązków miał dyżurny – zmywanie tablicy, 

podlewanie kwiatów itp. Dawniej trzeba było należeć 

do kółek zainteresowań, które teoretycznie 

były nieobowiązkowe, ale praktycznie 

– kontrolowane przez nauczycieli. 

Chłopcy najczęściej wybierali SKSy, koła 

geograficzne i matematyczne. W szkołach 

działała Szkolna Kasa Oszczędności, 

do której uczniowie wpłacali swoje 

pieniądze na książeczkę oszczędnościową. 

Prowadzono sklepik uczniowski, w którym młodzież 

pełniła dyżury, przeprowadzała remanent i rozliczenie. 

Miało to uczyć gospodarczości. 

I tak minęła cała godzina. Lekka i przyjemna 

rozmowa z panem prezesem przerosła wszystkie 

nasze oczekiwania. Serdecznie dziękujemy, 

żegnamy się i wychodzimy zadowoleni.

                        Karolina Cardozo, Radek Kaczmarczyk
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Stefania Merchel
Pewnego poniedziałkowego poranka udałyśmy się 

na spotkanie z panią Stefanią Merchel. Podczas 

rozmowy padło wiele pytań. 

Jak wyglądał Olsztynek w latach 1956-1970?

- Olsztynek wyglądał dużo inaczej niż teraz. Tam 

gdzie był bank, były kiedyś chatki. Nie było lwa, który 

teraz stoi na rynku miasta, po prawej stronie nie było 

domów. 

Co mogłaby pani powiedzieć na temat życia w 

Olsztynku, czy było w tamtych czasach łatwo czy 

raczej nie? 

- Żyło się trudno. Trudno było dostać cokolwiek w 

sklepie, były straszne kolejki. Często brakowało 

produktów. Przykre było to, że po wielogodzinnym 

staniu w kolejce okazywało się, iż towar w sklepie 

wyczerpał się i ludzie ze smutkiem odchodzili 

z niczym. Często miałam takie sytuacje, że 

odchodziłam ze łzami w oczach. 

Jak kształtowała się sytuacja z pracą?

- Nie narzekałam na pracę. Mój mąż pracował w 

jednym miejscu, aż do emerytury. Ja natomiast w 

żłobku jako kucharka.

Czy w szkole życie wyglądało tak jak teraz? Jakie 

były różnice?

- Było siedem klas podstawówki,  później do 

szkoły średniej lub zawodówki. Nie było WOS-u, 

wychowania do życia w rodzinie. Obowiązywały 

mundurki, nie tak jak teraz, każdy chodzi ubrany jak 

chce. Każdy rodzic szył dla swoich dzieci mundurki i 

białe fartuszki. 

Jak obchodzone były święta? Czy podobnie jak 

teraz? 

- Święta były skromniejsze. Wesela były obchodzone 

w domach i mniej hucznie niż dziś. 

Natomiast w czasie pogrzebów dostawano kartę 

zgonu i szło się do sklepu, by móc przygotować obiad 

dla rodziny. 

Były bardzo uroczyste pochody pierwszomajowe. 

Brano z młyna wiatrak, w całą uroczystość były 

zaangażowane zakłady pracy.

Komunie organizowane skromnie, dzieci dostawały 

zegarki, rowery. Sukienki dla dziewczynek szyto 

samodzielnie. Przyjęcia organizowane w domach.

Jak wyglądały mieszkania w tamtych czasach?

- Najpierw mieliśmy z mężem pokój z kuchnią i 



wspólną łazienką. Później dostaliśmy dwa pokoje z 

kuchnią i łazienką (całe mieszkanie 52m²). W latach 

1960-1965 pisało się podania do Łodzi o np. dywany 

itp. akcesoria. I ja dostałam taki dywan.

Kiedy wprowadzono ogólno dostępne sprzęty 

elektroniczne? 

- My mieliśmy telewizor od 1960 roku, radio 

dużo wcześniej.

Jaka była komunikacja w Olsztynku?

- Pociągi jeździły dużo częściej niż teraz, 

dworzec był zadbany i cały czas czynny. 

Co może pani powiedzieć o rozrywkach 

ogólnodostępnych?

- Organizowano kółka teatralne, olimpiady.

W kinie były bajki dla dzieci rano w 

niedzielę. Odbywały się tam takie 

koncerty jak np. Jerzego Połomskiego,  

czy też Sławy Przybylskiej. W latach 1960-1970 

weszła muzyka zagraniczna. 

Jakie rozrywki organizowali sobie ludzie 

prywatnie?

- Panowie chodzili na ryby, lubili grać w karty, 

„zaglądali do kieliszka”. 

Czy pamięta pani organizowane zabawy?

- Było dużo zabaw, organizowano dla dzieci z 

harcerstwa bale przebierańców i kolonie.

Czym karmiono małe dzieci, czy też były dostępny 

pokarm w słoiczkach?

- Absolutnie nie było pokarmów w słoiczkach, 

gotowano kleiki, zupki na kurczaku, kostkach 

cielęcych, kaszkę mannę na mleku.

Jaka moda panowała wtedy, czy ludzie wzorowali 

się na gwiazdach?

- Ludzie na co dzień ubierali się skromnie. Ubierano 

rzeczy starsze, a także dostawano odzież np. od 

opieki społecznej. Chłopcy zapuszczali dłuższe włosy 

na wzór Beatlesów. 

Jak wyglądała sytuacja w polityce?

- W rządzie kłócono się też tak jak teraz.

Czy uważa pani, że życie w Olsztynku jest teraz 

lepsze niż w tamtych czasach?

- Nie żyło mi się aż tak bardzo ciężko. Wiadomo, że 

teraz jest lepiej.

Pożegnałyśmy się z panią Stefanią pełne 

nowych informacji i zafascynowane jej 

życzliwością. Zauroczyło nas to, że gdy 

robiliśmy zdjęcie powiedziała „zróbcie 

sobie zdjęcie z babcią”. 

Jesteśmy bardzo zadowolone z rozmowy, 

chętnie porozmawiamy z innymi osobami na ten 

interesujący temat Olsztynka.

                                  Marta Ścięgaj, Paulina Podzielna
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OCZY NA OLSZTYNEK
Pani Gertruda od 1945 r. pracowała w gospodarce 

komunalnej. W roku 1975 rozdzielono wodociągi 

i zakład oczyszczalni. Wodociągi należały do 

Olsztyna, gdzie pani Gertruda pracowała do 

1995 r. W pierwszych wyborach, kiedy kadencja 

trwała 3 lata, była sekretarzem Olsztynka. 

Stanowisko burmistrza miasta nie istniało, był 

jedynie Przewodniczący Miasta. Obowiązki 

przewodniczącego i sekretarza w tamtych latach 

wiele różnią się od zadań władz teraźniejszych. 

Wszystkie dokumenty były wypisywane ręcznie bez 

pomocy maszyn i komputerów. W całym urzędzie 

pracowało jedynie 11 osób. Raz w tygodniu zbierało 

się posiedzenie rady. Rada Olsztynecka była bardzo 

silna i należało do niej wiele osób. Ludzie prywatni 

również przychodzili na sesje, chętnie dzielili się 

swoimi problemami.

Praca radnych była jedynie czynem społecznym, 

nie dostawali za to pieniędzy. Liczyło się dobro 

Olsztynka, a nie dobro partii, ludzie dobrze 

wykonywali swoje obowiązki.  

Olsztynek, który w tamtych latach należał 

do powiatu ostródzkiego (do 1974 włącznie), 

zamieszkiwali ludzie różnego pochodzenia. Każdą 

sprawę trzeba było załatwiać w Ostródzie. Ludzie 

jeździli tam na stopa lub pociągami, był także 

jeden autobus. Tylko nieliczni posiadali samochód. 

Po mieście poruszano się konno, pieszo lub 

rowerem. Pociąg był najpopularniejszym środkiem 

transportu.

Ulice były zadbane, mieszkańcy dbali o dobry 

wygląd miasta, m.in. poprzez sadzenie róż przy 

zamku. Dlatego ludzi starszych denerwuje obecny 

nieporządek na ulicach i ogólnie zaniedbanie. Są 

przyzwyczajeni do ładu i porządku. 

Rynek miasta, bloki oraz całe centrum było 

pogrążone w gruzach, które były wywożone wozami, 

końmi. Były również segregowane i pociągiem 

wywożone do innych miast. Odbywało się to po 

pracy w soboty po godzinie 13, a w dni powszechne 

po godzinie 16. Podczas tych prac każdy gospodarz 

musiał odrobić kilka godzin bezpłatnie. Oczywiście 

znajdowali się też szabrownicy, którzy rozbierali 



zabytki, zabierali cegły i gruzy. Wygląd Olsztynka 

bardzo się zmienił, gdyż nie było okolicznych 

bloków i osiedli. Milicja oraz urząd stanu cywilnego 

znajdował się w ratuszu. 

Nie było ludzi bezrobotnych, dla każdego znalazła 

się praca, nikt nie traktował jej jako strasznego 

obowiązku. Nie istniało takie coś jak praca na 

czarno.

Na cały Olsztynek był jeden bardzo pomocny i 

odpowiedzialny lekarz. Nie miał wyznaczonych 

godzin pracy, przyjmował wszystkich chorych. Leki 

były tanie, ale istniała również medycyna domowa.

Harcerze zajmowali się organizowaniem 

czynów społecznych, które były 

obowiązkowe dla dorosłych, jak i 

dla młodzieży. Czyn społeczny był 

w ramach godzin lekcyjnych/pracy. 

Uczniowie wraz z nauczycielami 

oraz wyznaczony z urzędu rocznik 

lub zakład jeździli na wykopki. 

Przed 1 maja komisja przychodziła 

do domów i sprawdzała, czy jest 

porządek w posesjach, jak i również 

na strychach. Na 1 maja odbywał 

się obowiązkowy pochód, trzeba 

było zapisywać się na listy, że brało 

się w nim udział. Pierwsza komunia 

nie była obchodzona tak hucznie jak 

obecnie, nie dostawało się prezentów. Na tę ważną 

uroczystość dziewczynki były ubrane w suknie, a 

chłopcy w garnitury. 

Ludzie po pracy zajmowali się hodowlą oraz 

ogrodnictwem, aby zapewnić byt swojej rodzinie. W 

sklepach było ciężko dostać cokolwiek. Małe dzieci 

były karmione krowim mlekiem, bułką z mlekiem, 

kaszką manną lub marchewką. Po pracy również 

często chodzili do kina, przed każdym filmem była 

„kronika” czyli „wiadomości”, a dopiero później 

film. Rano w niedzielę były grane filmy dla dzieci, 

młodzież miała inne rozrywki. Odbywały się zabawy 

w MGOK-u, wstęp kosztował 5 zł. Grał zespół i był 

bufet. Młodzież nie piła, rzadko spotykało się kogoś 

żeby palił. Starsza młodzież spotykała 

się w domach, bawili się przy harmonijce 

oraz grali w fanty. Uprawiano również 

sporty: koszykówkę, siatkówkę, palanta 

oraz piłkę nożną. Organizowane były 

różne zawody sportowe, lecz były one 

bez nagród. W wakacje wyjeżdżało się 

na kolonie, na których spało się w szkole, 

zwiedzało miasta i zawiązywało wiadomości, lecz 

na krótko, ponieważ nie utrzymywało się tych 

znajomości. Młodzież miała również możliwość 

zarobku w pracy na gospodarce. 

Ludzie mieli oddzielne stroje do kościoła, do pracy 

i na co dzień. Kobiety nie chodziły 

w spodniach. Makijaż nie był 

popularny, kobiety malowały 

się jedynie na imprezy. Później 

modne stały się garsonki. Każda 

miała jeden kolor i krój.

Dzieci i młodzież nie chodziły 

nocami po mieście, gdyż bały się, 

że spotkają swoich nauczycieli, 

którzy byli ich autorytetem i 

wzorem. Nauczyciele zachęcali 

ich do działania na rzecz miasta. 

W szkołach była dyscyplina trzeba 

było nosić mundurki z tarczami 

bądź fartuszki, a jeżeli ktoś ich 

nie miał to miał dwójkę ze sprawowania. Młodzież 

miała możliwość uczestniczyć w wielu zajęciach 

pozalekcyjnych i kołach zainteresowań, co było 

nieodpłatne. Każdy uczeń posiadał swoje książki. 

Były zadawane prace domowe, lecz po szkole młodzi 

ludzie musieli także pomagać w gospodarstwie. W 

liceum odbywały się również wieczorki pod opieką 

nauczyciela. Do Olsztynka przyjeżdżały zespoły ze 

Śląska i Mazowsza, idolem była Hanka Bielicka oraz 

Jerzy Połomski.

Pani Gertruda w bardzo interesujący sposób 

opowiedziała historię Olsztynka. 

Dziękujemy za rozmowę, wspomnienia i wszystkie 

towarzyszące emocje. 
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SLOWNE PRZEDSTAWIENIE

Pewnego dnia postanowiłyśmy spotkać się z 

panem Ewaldem Szarnowskim, aby przeprowadzić 

z nim wywiad. Pan Ewald był radnym przez 4 

kadencje, sołtysem w Pawłowie, przez jeden 

rok przewodniczącym Mniejszości Niemieckiej, 

rolnikiem, myśliwym oraz kierowcą samochodów 

ciężarowych. Byłyśmy trochę zestresowane, ale 

również podekscytowane i bardzo zafascynowane 

tym spotkaniem. Po pierwszej wymianie zdań 

atmosfera rozluźniła się i zaczęłyśmy dowiadywać 

się bardzo interesujących faktów, zdarzeń oraz 

prawd życiowych o naszym mieście. 

Rozmowę zaczęliśmy od opisu Olsztynka. Pan Ewald 

słownie przedstawił nam zarys planu miasta. Mówił 

nam z przykrością o spalonych przedwojennych 

budynkach i o tym, że plac koło ratusza i pobliskie 

bloki było doszczętnie zniszczone, a po kościele 

Ewangelickim (dzisiaj galeria Muzeum Budownictwa 

Ludowego) nie było śladu. Na terenie miasta były 

małe zabudowy, lecz bardzo rozwinięte rolnictwo, 

co było głównym utrzymaniem mieszkańców. 

Innym niemiłym faktem było to, że za czasów, kiedy 

władze Olsztynka sprawowali Niemcy to miasto było 

bardziej zadbane i czyste niż za Polskich czasów.

Miasto było bombardowane przez ruskich, którzy 

byli bezwzględni, okrutni i bezduszni. Według 

naszego rozmówcy chociaż ciężko mu było o tym 

wspominać, najbardziej ucierpiały kobiety.

Kiedy skończyła się wojna ruscy rozkradli wszystkie 

pozostałości tj. maszyny, bydło, trzodę chlewną... 

Jednak, na początku ruscy mieli dobrą opinię wśród 

Polaków.

Stalin był uważany za ojca, a cały naród i wojska 

rosyjskie za przyjaciół i sprzymierzeńców. 

Niestety, jak się później okazało – powiedział pan 

Ewald – prawda była inna. Ruscy zatajali prawdę np. 

o zbrodni w Katyniu, cała winę i odpowiedzialność 

zrzucili na Niemców. Dzieciom od szkolnych lat 

wmawiano to straszne kłamstwo.

Po szkole dzieci pomagały rodzicom na roli, ale 

także w pracach domowych. Na święta w domach 

Ewald Szarnowski



wysypywano podłogi żółtym piaskiem, miało to 

oznaczać porządek i wystrój świąteczny.

Pan Ewald z zadowoleniem wspominał czasy 

szkolne i z dumą mówił o dyscyplinie tam panującej. 

Uczeń nie miał prawa, ani odwagi odpyskować 

nauczycielowi, gdyż ten był autorytetem i wzorem 

do naśladowania dla młodzieży. Nauczyciele mieli 

prawo ukarać ucznia, a nawet go uderzyć. Zdarzało 

się, że uczeń za swoje nieposłuszeństwo został 

ukarany uderzeniem kijem. W szkole oprócz kar 

były również interesujące zajęcia, np. dla chłopców 

nauka strzelania z podstawowej broni, harcerstwo 

pomagało w tej akcji. 

Tak jak i w dzisiejszym czasach, nie każdy miał chęci 

chodzenia do szkoły, lecz każdy musiał ją ukończyć. 

Dla starszych istniały już szkoły wieczorowe. 

Młodzież w szkole spędzała dużo czasu, ale poza 

nią umiała, jak twierdzi Pan Ewald, bardzo dobrze 

się bawić. Mile spędzała czas, siedząc przed domem 

na ławce, grając na harmonijce, akordeonie, 

śpiewając oraz tańcząc na środku ulicy – powiedział 

z uśmiechem nasz rozmówca. Co weekend 

organizowali sobie dyskoteki, które odbywały się 

w różnych wioskach. Przypomniało mu się jak sam 

wraz ze znajomymi chodził na takie imprezy, nawet 

po kilkanaście kilometrów.

Oczywiście, w pogoni za dobrym wyglądem 

młodzież, a szczególnie dziewczyny przejmowały się 

modą. Widząc chłopaka ubranego w czarny garnitur 

z białą koszulą i czarnym krawatem stwierdzały, że 

to jest prawdziwy mężczyzna. Jednak to był strój 

odświętny, a na co dzień zakładali spodnie tzw. 

narciary, czyli obcisłe spodnie zwężane 

ku dołowi.

Najmodniejszymi butami były takie z 

długim kwadratowym czubem. Jedną 

z rozrywek, również dla dorosłych była 

telewizja, niestety mało kogo było stać 

na taki zakup, więc na wioskę czyli ok. 

30 rodzin, było 1-2 telewizory. Sąsiedzi 

zbierali się w takim domu, gdzie był telewizor i 

płacili właścicielowi, ile kto mógł, po 2-3 złote. 

W późniejszych czasach budowano świetlice, 

w których również można było korzystać z tej 

nowości.

Oprócz pieniędzy kolejnym utrudnieniem były 

zakupy na kartki. Na rodzinę przypadała ich 

określona ilość. 

Sołtys wioski musiał je rozdać dla mieszkańców, 

a rodzina która je otrzymała musiała podpisać 

listę. Jeżeli w rodzinie przypadała jakaś większa 

uroczystość, to liczyło się na hojność sąsiadów, gdyż 

społeczeństwo było bardzo ze sobą zżyte, jedni 

pomagali drugim. Czyny społeczne były bardzo 

popularne, każdy miał chęci aby pomagać.

Rolnicy, aby kupić sprzęty tj. radia, telewizory itp., 

musieli odstawić tuczniki i woły, jednak to było 

utrudnione, ponieważ każdego dnia w masarniach 

była ograniczona liczba przyjęć trzody chlewnej.

W okolicy pomimo, że jeden milicjant sprawował 

służbę aż w 7 wioskach; Jemiołowo, Kunki, 

Pawłowo, Gąsiorowo, Nowa Wieś, Mielno i 

Nadrowo, poruszał się tylko pieszo lub rowerem, 

tak jak reszta społeczeństwa, ale również 

poruszano się konno oraz motorami. Tylko 

najbogatsi posiadali samochód. Żeby wyjechać 

poza miasto ludzie korzystali z pociągów. Plusem 

w tamtych latach był brak bezrobocia, wstydził 

Oprócz pieniedzy kolejnym utrudnieniem 
byýy zakupy na kartki.  
Na rodzine przypadaýa ich okreslona ilosc.
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się tylko ten, który jej nie posiadał. 

To była zasługa ogólnie nielubianej 

komuny. Ludzie należący do partii 

mieli lepiej, ponieważ przysługiwało 

im więcej, byli traktowani łagodniej 

niż zwyczajni obywatele. Posiadali 

oczywiście ograniczenia, nie wolno 

było im; chodzić do kościoła, wziąć 

ślubu kościelnego, ochrzcić dziecka, więc aby 

otrzymać sakramenty wyjeżdżali do innych miast i 

przyjmowali je po kryjomu.

Na podsumowanie naszej bardzo interesującej 

rozmowy pan Ewald stwierdził, że w obecnych 

czasach w Olsztynku żyje się lepiej, jedyny minus to 

trudności w zatrudnieniu. Nie do pomyślenia jest to, 

że młodzi, aktywni, wykształceni ludzie nie mogą 

znaleźć pracy zgodnej ze swoim wykształceniem.

Nasze spotkanie zakończyło się bardzo przyjemnie 

i w miłej atmosferze. Pan Ewald był szczęśliwy i 

bardzo się cieszył, że mógł z nami porozmawiać. 

Powiedział, że ulżyło mu po naszej rozmowie.

Marta Leszczyńska, Martyna Marchwińska



GARSTKA WSPOMNIEN
Wywiad? Niby prosta sprawa, lecz ciężko jest 

wzbudzic zaufanie u starszych ludzi. Tak naprawdę 

dopiero pod koniec udało nam się wyciągnąć 

interesujące nas informacje. Jednak wspominamy 

tą rozmowę z uśmiechem. 

W 1949 roku przyjechałam do Olsztynka. Po 

wojnie zostało tu dużo gruzów. Trzeba było włożyć 

mnóstwo pracy w odbudowę naszego miasta. 

Trudno było dostać mieszkanie. Były małe, i żeby 

w nich zamieszkać trzeba było je wyremontować. 

Toaleta znajdowała się na podwórku, a wnętrza 

były urządzone skromnie. Mój mąż, który pracował 

jako stolarz w Olsztynie sam zrobił meble do 

naszego mieszkania. Ja nie pracowałam. Cały swój 

czas poświęciłam na wychowanie szóstki dzieci, 

które uczyły się w Olsztynku. Do szkoły chodziło się 

ubranym skromnie, później obowiązywały mundurki. 

Rodzice pomagali nauczycielom przy organizacji 

różnorodnych imprez i balów, na których obowiązywał 

skromny, ale elegancki strój. Dzień Dziecka nie 

był obchodzony w szkołach. Traktowano go jak 

zwyczajny dzień. Młodzi sami organizowali sobie 

czas wolny, wymyślając gry i zabawy. Często chodzili 

na gruzy Tannenbergu i przynosiły do domu kolorowe 

szkiełka, które kiedyś zdobiły ściany. Wieczorami, gdy 

mój mąż grał na harmonijce, siedzieliśmy wszyscy 

razem i wspominaliśmy miniony dzień.

W Olsztynku często były organizowane potańcówki.

Wesela i komunie były obchodzone skromnie w 

domach. Obchodzenie świąt państwowych było 

zabronione, lecz i tak potajemnie je świętowaliśmy. 

Milicja pilnowała porządku, ale ja nie miałam z 

nią problemów. Nie interesowała mnie również 

działalność ORMO.

Słuchaliśmy  radia „Wolna Europa”, które bylo 

zabronione gdyż podawało prawdziwe informacje o 

tym co dzieję się w Europie. Nie bylo telewizji, gdy 

któryś z sąsiadów posiadał telewizor zbieraliśmy się 

wszyscy razem i oglądaliśmy program telewizyjny 

emitowany w godz. od 17 do 21.

Po mieście poruszaliśmy się na rowerach i motorach. 

Pierwsze samochody , które pojawiły się w Olsztynku 

były to fiaty i syrenki. Z rodziną i znajomymi spoza 

Olsztynka porozumiewano się  listownie.

Żywność w Olsztynku można było zdobyć na różne 

sposoby . Jedzenie kupowało się na kartki i stało 

się nieraz w bardzo długich kolejkach. Rolnicy raz 

w tygodniu sprzedawali swoje zbiory na rynku. 

Często sami piekliśmy pieczywo. Owoce i warzywa 

dostawaliśmy od teściów, którzy sami je uprawiali.

Ludzie interesowali się losem Olsztynka i tym co się w 

nim dzieję , a Olsztynek dużo zmienił się od tamtych 

czasów.

Rozmowa trwała 40 min. Przez tak krótki czas 

dowiedziałyśmy sie tylu interesujących rzeczy. 

Chcialybyśmy jeszcze raz serdecznie podziekować 

Pani Alicji za czas, który nam poświęciła. 

                      Paulina Leszczyńska, Alicja Wierzbicka

Wieczorami, gdy mîj maz graý na har-
monijce, siedzielismy wszyscy razem  
i wspominalismy miniony dzien.

Alicja Grabowska
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Zawsze interesowało nas życie mieszkańców 

Olsztynka w latach 1956-1970. W celu zdobycia 

jakichkolwiek informacji na ten temat udałyśmy 

się na spotkanie z przemiłą panią Marią Kejner, 

która przybliżyła nam historię naszego miasta. 

Udzieliła nam bardzo konkretnych i pożytecznych 

odpowiedzi.

Jak wyglądał Olsztynek w latach 1956-70?

- Na rynku było parę sklepów. Były to sklepy z butami, 

z garnkami, spożywczy i to wszystko. 

Jaki był wygląd ulic, bloków i chodników?

- Budowano nowe bloki, ponieważ było tylko parę 

starych budynków. Był oczywiście ratusz. Była służba 

sprzątająca, która bardzo sumiennie wykonywała 

swoje obowiązki.

Po ulicach jeździły konie, furmanki.

Czy ludzie posiadali rowery i samochody?

- Ludzie mieli rowery, samochodów natomiast było 

bardzo mało. Na wioskach aut nie było wcale. 

Kursowały pociągi i autobusy?

- Pociągów było dość sporo, o każdej porze dnia. 

Autobusów również było dużo.

Jaka moda panowała w tamtych latach, czy ludzie 

wzorowali się na kimś?

- Ludzie ubierali się w to, co można było kupić w 

sklepie, czyli po prostu w to , co było dostępne. Nie 

pamiętam, aby na kimś się wzorowano. Dopiero 

w latach 60-tych chłopcy czesali się tak jak 

Beatlesi. Dziewczynki natomiast wzorowały się na 

piosenkarkach i aktorkach.

Jak wyglądało życie w szkole, czy były mundurki?

- Mundurki były i wyglądały bardzo ładnie i bardzo to 

popieram. Były białe kołnierzyki, spódniczki w kolorze 

granatu.

Czym zajmowali się ludzie na co dzień?

- W tych latach najwięcej raczej kwitło 

przedsiębiorstwo, prace państwowe. POM, młyn i 

bardzo dużo ludzi było na roli lub w gospodarstwie. 

Wioski były osiedlone do maksimum. 

Jak wysokie były zarobki w tamtych czasach?

- Ludzie zarabiali tyle pieniędzy, aby starczyło tylko 

od pierwszego do pierwszego dnia każdego miesiąca. 

Jedynym ratunkiem były bezprocentowe pożyczki z 

zakładów pracy.

Maria Kejner



Jak wyglądały mieszkania wewnątrz? Jaka była 

ich wielkość, czy ludzie posiadali nowoczesne 

urządzenia?

- Raczej były te rzeczy najbardziej potrzebne. 

Znajdowały się łóżka, lub jakieś wersalki, kredensy w 

kuchni, w pokoju stół i krzesła, dywany bardzo rzadko 

kto miał, chyba, że był to bogaty dom, na przykład u 

pana doktora. 

Jak odprawiane było Boże Ciało?

- Boże Ciało było tak odprawiane, jak dziś się 

odprawia. W takiej samej formie, w takim samym 

stylu i z taką sama nabożnością. Rodzice sami szyli 

sukienki i garnitury lub na wioskach były krawcowe, 

które zajmowały się tym.

Jak wyglądały wesela?

- Wesela były organizowane w domach przeważnie. 

Jedzenie było tzw. po swojsku. Były oczepiny z tymi 

samymi atrakcjami, co teraz.

Jak przebiegały pochody pierwszomajowe ?

- Nigdy nie chodziłam na nie, nie lubiłam ich, ale wiem, 

jak wyglądały. Wytypowane były z przedsiębiorstw 

grupy, które musiały iść, nieść sztandary i wiwatować 

na ten ustrój. 

Były knajpy, gospody? 

- Były. Była „Danusia”, „Stylowa” (tam, gdzie 

znajduje się teraz Bank Spółdzielczy). Były tańce, 

zabawy organizowane przez związki, np. związek 

rzemieślników, czy emerytów. Wszystkie zakłady 

miały choinki.

Jakie produkty można było dostać w sklepie?

- Na kartkę kupowano na przykład mięso. Nie było 

owoców i warzyw zachodnich (cytryn, bananów) . 

Można było dostać je wyłącznie na święta Bożego 

Narodzenia.

Czy były jakieś rozrywki dla młodzieży, koła 

zainteresowań?

- Tak, bardzo dużo mieli zajęć, np. sportowe. Za 

komuny nauczyciele organizowali więcej zajęć 

pozalekcyjnych niż teraz. 

Były organizowane jakieś zawody sportowe ?

- Tak, jeśli była jakaś uroczystość. 

Czy kino działało tak jak teraz, czy było 

bardziej prężne? 

- Kino było czynne codziennie. Ja sama 

chodziłam na różnego rodzaju filmy. Dla 

dorosłych były nowele, dla dzieci bajki, np. 

„Przeminęło z wiatrem” , „Nad Niemnem”.

Czy były przedstawienia teatralne?

- Tak, bardzo dużo, szczególnie na wioskach 

było dużo organizacji, na przykład „koło gospodyń”, 

które amatorsko przedstawiały spektakle. 

Czy na ulicach był ład i porządek? Policja dobrze 

wywiązywała się ze swoich obowiązków? 

- Dobrze, bardzo dobrze. Jak wprowadzono stan 

wojenny, to praktycznie nie dało się żyć, tak pilnowali. 

Zdarzało się, że sąsiedzi nawzajem składali na siebie 

skargi, które nie zawsze okazywały się prawdą. 

A jak działała straż pożarna? 

- Strażaków zawsze bardzo lubiłam. Działali prężnie, 

zawsze byli na posterunku. Organizowali różne 

zabawy, rozrywki, orkiestry. 

Były organizowane Dni Olsztynka?

- Wtedy nie było Dni Olsztynka. Był 1 maja, 22 lipca 

i to wszystko.

Czy dostępne były sprzęty elektroniczne?

- W sklepach były sprzęty AGD, ale można było kupić 

je jedynie za talony a owe talony dostawali tylko 

„ludzie zasłużeni”.

Miała pani jakiś idoli? 

- Dla mnie faworytką była Irena Santor, bardzo ją 

lubię.

W jakim czasie ludzie pracowali?

- Pracowali od poniedziałku do piątku około 10 godzin. 

W sobotę natomiast do 14.

Czym karmiono małe dzieci?

- Dzieci karmiono mlekiem krowim, kaszą manną, 

kleikiem z ryżem.

A czym leczono małe dzieci? 

- Po prostu antybiotykiem i był to jedyny ratunek. 

Czy były żłobki, przedszkola? 

- O tak, żłobki były, przedszkola również. 

Czym zajmowały się kobiety, które nie pracowały? 

- Były to głównie gospodynie i zajmowały się domem, 
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dziećmi i pracą chałupniczą (tkały).

Było harcerstwo? 

- Harcerstwo działało bardzo 

prężnie i dobrze organizowało 

dzieciom czas wolny. 

Jak wyglądała polityka w tamtych 

czasach? 

- Polityka była wtedy zastrzeżona, 

w ogóle nie politykowano. Trzeba 

było przyjąć ustrój taki, jaki jest. 

Jak wyglądała służba zdrowia? 

- Ja wolałam tamta służbę zdrowia, ponieważ była 

odpowiedzialna. Jeżeli było coś nie tak, można było 

się poskarżyć sekretarzowi. Ludzie z miasta mieli 

ubezpieczenie, natomiast ze wsi już nie. Ludzie bez 

ubezpieczenia płacili za pobyt w szpitalu. 

Odniosłyśmy wrażenie, iż ciężko byłoby nam 

odnaleźć się w tamtym okresie. W dzisiejszych 

czasach, gdzie urządzenia domowe robią za nas 

większość rzeczy, jest o wiele prościej. Przede 

wszystkim żywność jest dostępna w dużych 

ilościach i jest ona bardzo zróżnicowana. Jedyną 

rzeczą, która mogłaby powrócić jest tamtejsza 

służba zdrowia, która świetnie wywiązywała się ze 

swoich obowiązków. 

     

            Ola Karbownik, Paulina Podzielna



  Był nauczycielem fizyki i biologii. Pracował w 

podstawówce w Olsztynku oraz w sanatorium w 

Ameryce jako dyrektor i nauczyciel. 

Pan Kazimierz nie mieszkał w Olsztynku. Widział 

jego obraz każdego poranka, jadąc do pracy.

 Pamiętał jedynie tyle, że miasto nie wyglądało zbyt 

dobrze przez skutki wojny, było zanieczyszczone, 

pełne ruin i gruzów.

Komunikacja w tamtych czasach nie była rozwinięta. 

Ludzie jeździli najczęściej pociągiem, autobusem 

oraz rowerem. Pan Kazimierz dojeżdżał do pracy 

busem, który był sfinansowany przez zakład pracy.

W Olsztynku było kilka niewielkich sklepów, w 

których nie zawsze można było kupić potrzebne 

rzeczy. W późniejszym czasie kupowano produkty 

na kartki. Jednak większą część jedzenia ludzie 

pozyskiwali z własnych upraw i hodowli. Warzywa 

i owoce można było także kupić na straganach i 

rynkach, a mleko było w szklanych butelkach.

Mieszkania zazwyczaj były małe i skromnie 

urządzone. W kuchni przeważnie stał piec kaflowy 

kilka krzeseł i stół, a toaleta była na zewnątrz. 

Święta religijne były obchodzone podobnie jak 

dziś , lecz święta państwowe takie jak 1 maja 

bardzo uroczyście. Były pochody przez miasto 

wyznaczonymi trasami , w których brało udział wiele 

dzieci i młodzieży. Ludzie nie zwracali szczególnej 

uwagi na ubiór, ale gdy chodziło o różne święta i 

uroczystości ubierano się elegancko.

W tamtych czasach można było zapisać się do 

różnych kół zainteresowań oraz harcerstwa, a 

także uczestniczyć w interesujących zawodach 

sportowych. 

Pan Kazimierz nie pamiętał dużo o służbach takich 

jak milicja czy ORMO. Wiedział jedynie tyle, że po 

prostu te służby istniały.

Pan Kazimierz bardzo mile wspomina tamte czasy 

jednak sądzi, że w tych czasach żyję się nam o niebo 

lepiej.

                                Marta Erimus, Klaudia Czerwińska  

Kazimierz Wysocki
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Ryszard Gruszkiewicz
Ryszard Gruszkiewicz, rocznik 1954.

Mieszka w Olsztynku od 1956. Rodzice 

przeprowadzili się z Dzierzgonia. Ojciec pracował w 

Państwowym Ośrodku Maszynowym. 

Podstawówka w Olsztynku, szkoła średnia w 

Olsztynie.

Od ok. 1976 roku pracuje jako fotograf. Pracował 

także w Zbiorczej Szkole Gminnej, w ognisku pracy 

pozalekcyjnej jako instruktor fotografii. Ma swój 

zakład „Studio R” od 1989. 

O dzieciństwie w Olsztynku mówi:

Nie było rynku miasta, był tylko plac. Rynek powstał 

w latach 60-tych. Największą atrakcją z czasów 

szkolnych był Tannenberg. Było to miejsce spacerów, 

chodziło się z młotkiem i dłutem, aby wykuwać 

mozaiki. Szukanie tych mozaik to była frajda, każdy 

je zbierał. Stały ruiny wież. Ogólnie miejsce to 

byłoby ciekawą atrakcją turystyczną, jednakże nie 

utrzymało się, gdyż ongiś intencją władz było przede 

wszystkim zatarcie wszelakich śladów dziedzictwa 

germańskiego. 

O życiu towarzyskim:

Opierało się ono głównie na spotkaniach ze 

znajomymi. Istnialo sporo restauracji – prym wiodła 

„Stylowa”! Słynne miejsce, do którego zjeżdżały osoby 

praktycznie z całej Polski, wielu dygnitarzy. Główną 

atrakcją był pstrąg po polsku. W lokalu znajdowały 

się akwaria, z których można było wybrać sobie rybę, 

następnie była ona oprawiana i podawana. 

Kawiarenka „Jagienka” – obecnie sklep wędkarski 

przy ulicy Świerczewskiego – nie dorównywała 

popularnością „Stylowej”. W Mierkach znajdował 

się ośrodek rządowy Komitetu Centralnego – 

„Kormoran”, wszyscy którzy tam przebywali i chcieli 

zjeść dobrą rybę przyjeżdżali do „Stylowej”. 



O pracy w zawodzie:

Obecne miejsce, w którym ma zakład wcześniej było 

sklepem meblowym, oraz siedzibą ZNP. Aby dostać 

lokal trzeba było złożyć podanie i decydowały władze 

– sekretarz gminy (nie było burmistrza). 

Zdobył wcześniej renomę jako fotograf, dlatego 

dostał lokal. 

Jako fotograf byl pierwszym w Olsztynku, który 

zaczął tworzyć fotografie w kolorze. Trudno jednak 

było o dostęp do materiałów. Później to się zmieniło, 

gdy powstały pewexy. Pojawił się dostęp do nowych, 

zagranicznych technologii – pozwoliło to na 

poprawienie jakości zdjęć. 

O szkole podstawowej:

Zbiorcza Szkoła Gminna im. Budowniczych 

Polski Ludowej została uroczyście otwarta 

w 1974 roku. Była to pokazowa szkoła 

propagandowa. Władza pobierała środki 

na wyposażenie z innych województw. 

Najbardziej nowatorska była sala języków 

obcych, w której były mikrofony i słuchawki 

dla każdego ucznia, w ten sposób nauczyciel mógł 

bezpośrednio odpytywać każdego.

              Łukasz Jędruszewski, Mariusz Druszkowski 




