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Zaczęło się tak……. 

 

Cześć - mam na imię Janek. Urodziłem się w Olsztynie 15 lat temu, ale kiedy miałem 3 lata, 
moja rodzina przeprowadziła się do Wrocławia. 

Kilka dni temu, szukając mojego tableta, który schował mi brat, przypadkowo odkryłem album 
ze starymi zdjęciami. Były na nich osoby i miejsca, których nie znałem. Kto to jest ? Skąd oni 
są i co mnie z nimi wiąże ? 

Pobiegłem do mamy z tysiącem pytań, ale zonk… - mama była zajęta – norma… ale – choć 
ciekowość mnie zżerała, umówiliśmy się na piątkowy wieczór… uff… – na szczęście był 
czwartek, więc wytrzymam… 

Cały piątek strasznie mi się dłużył. Lekcje trwały dłużej niż zazwyczaj. Droga do domu 
przypominała niekończące się spaghetti. Obiad, jeszcze to i tamto, mama chyba specjalnie 
opóźniała godzinę naszego spotkania. Jeszcze telefon od koleżanki… ale – w końcu – jest 18. 

Siadamy w kuchni ze szklanką herbaty i zaczynamy naszą wyprawę w czasie i przestrzeni… 

 

Osoby: pradziadkowie, dziadkowie, tata i mama – moi przodkowie (jak to brzmi…) 

Miejsce: Wójtowo – miejscowość pod Olsztynem (woj. warmińsko-mazurskie) 

Czas: 1945-1995 (plus minus)  

 

Z pierwszego zdjęcia patrzy na mnie prababcia Weronika z mężem Konstantym – moim 
pradziadkiem. Byli w mundurach. Mama opowiada ich historię… Niesamowite – byli 
żołnierzami 1 Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, która powstała gdzieś daleko 
w Sielcach nad Oką (w Rosji) – ponad 1 200 km od Warszawy. Walczyli razem o wolną Polskę 
podczas II Wojny Światowej. Oboje byli rani, a do Wójtowa trafili przez przypadek. Prababcia 
po wojnie przyjechała do brata, który został na Warmii i z krową trafił do Wójtowa – małej 
wioski pod Olsztynem. Później dołączył pradziadek. Ciekawostka – pradziadek był m.in. 
wójtem w Klebarku – czyli dzisiejszym sołtysem. Mama mówiła, że bardzo lubili chodzić nad 
Kanał Elżbiety. 

Ale jazda… ale historia…  

No dobra, ale zanim przejdziemy do dalszych lasów naszej rodziny, to pytam mamę o Wójtowo 
– gdzie jest, co to za wieś… 

Sprawdzamy historię Wójtowa w necie. Mają nawet swoją stronę wojtowo.pl Nie widziałem, że 
ta wieś ma już 662 lat ! Położona jest blisko Olsztyna przy drodze krajowej nr 16. Przez lata – 
jak to na Warmii – była to typowa katolicka wioska, należąca do parafii pw. Znalezienia Krzyża 
Świętego w Klebarku Wielkim. I znowu niespodzianka – w Wójtowie był 4 razy sam wielki 
Mikołaj Kopernik. Z czasem we wsi powstała szkoła, do której w XIX w. chodziło 51 dzieci 
z okolicy. Szkoła działała do 1997 roku. W 1939r. ludność wsi liczyła 375 mieszkańców – 
obecnie mieszka tam ponad 1200 mieszkańców.  

Ale w tej historii były też czarne chmury… W styczniu 1945 roku, gdy Rosjanie napadali 
na Wójtowo zginęło 60 osób, a wielu mieszkańców deportowano za Ural. Okazuje się, że 
we wsi jest ok. 20 grobów Warmiaków, których zabili Rosjanie i są one ulokowane na dwóch 
prywatnych posesjach. Wśród osób, które zginęły były m.in.: Cecylia Grabosch, Agnieszka 
Drabińska i Gertruda Klimek, które ujęte zostały w procesie beatyfikacyjnym, męczenników II 
wojny światowej. 

No dobra, wracamy do zdjęć… 

Kilka kolejnych, to zdjęcia z czasów powojennych – prababcia i pradziadek z najbliższymi… 
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Na którymś pojawiła się już mała babcia Zosia – jakoś to dziwnie brzmi… czyli – moja babcia, 
gdy była małą dziewczynką – teraz ma 72 lata  Później pojawił się jej brat – Staszek (jest o 4 
lata młodszy od babci). Choć były to trudne czasy, to na zdjęciach widać uśmiechnięte twarze. 
Grunt to rodzinka  Jedno ze zdjęć jest przy takim dużym drzewie – to chyba dąb – ciekawe, 
czy on jeszcze jest w tym miejscu ? 

Kolejne fotki – O !! – jest mama w wózeczku – to 1976r. – rok jej urodzin. Jaka malutka  

Wszyscy razem – prababcia, pradziadek, babcia i dziadek i mama. Trochę dziwne te stroje, 
ale taka była wtedy moda… 

Potem komunia mamy – w kościele w Klebarku. Mama powiedziała, że chodzili na pieszo 
z Wójtowa do kościoła przez las koło kapliczki… 4 km – ja cię… - ale mam mówiła, że to były 
fajne czasy – wszyscy chodzili razem – cała wioska… Teraz w Wójtowie jest kościół, 
a większość ludzi jeździ samochodami… 

Są też zdjęcia ze szkoły mamy w takim śmiesznym mundurku  Szkoła w Wójtowie – była – 
czas przeszły… 

Jakaś wycieczka na kajakach… Zapytałem mamy, czy to ten Kanał Elżbiety, nad który chodzili 
prababcia i pradziadek, ale nie – to Pisa… a zdjęcie jest z Barczewa (małego miasteczka też 
z bardzo ciekawą historią – swoją drogą – Wójtowo należy do gminy Barczewo) 

Były jeszcze zdjęcia z różnych rodzinnych imprez. Były też pogrzeby – prababci i pradziadka. 
Szukałem jeszcze zdjęcia, na którym byłby tata… i znalazłem – pojawił się na zdjęciu z balu 
maturalnego mamy…  

Ale mama mówi, że to czas na inną opowieść – jest już późno, prawie 12 w nocy… 

OK, ale umówiliśmy się, że za miesiąc, jak tylko zaczną się wakacje, jadę do babci i dziadka 
– poznać miejsca i jak powiedziała mama – ocalić je od zapomnienia… 
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Misja „Skarby z fotografii…” 

Gra polega na znalezieniu miejsc z opowieści Janka i kilku innych, które znajdują się 
w Wójtowie… 

Weź mapę lub telefon, znajdź określone punkty, rozwiąż zadania i zgarnij nagrody !!! 

 

Zadanie 1 

Znajdź dąb, pod którym było zrobione zdjęcia dziadków Janka.  

Podpowiedź: jest to teraz pomnik przyrody – jedyny w Wójtowie. 

Kod do hasła: należy podać 5 literę nazwy drzewa 

 

Zadanie 2 

Znajdź ławeczkę zakochanych na Kanałem Elżbiety. 

Podpowiedź: blisko ścieżki zdrowia PZU 

Kod do hasła: należy podać 1 literę imienia prababci Janka oraz 4 literę imienia pradziadka 
Janka 

 

Zadanie 3 

Ile razy w Wójtowie był Mikołaj Kopernik ? 

Podpowiedź: możesz znaleźć informacje na stronie wojtowo.pl 

Kod do hasła: należy podać litery z imienia i nazwiska astronoma, będące wynikiem obliczeń: 

 liczba odwiedzin M. Kopernika w Wójtowie x 2 – 1 = … 

 liczba odwiedzin M. Kopernika w Wójtowie x 4 – 1 = … 

 

Zadanie 4 

Znajdź i zrób zdjęcie tablicy z nazwą ulic w Wójtowie zaczynających się na literę „B” – jedna 
ulica na jednym osiedlu. 

Podpowiedź: Wójtowo dzieli się na 3 osiedla: Wójtowo (najstarsza cześć Wójtowo), Osiedle 
Leśne i Osiedle Nowoczesne 

Kod do hasła: litera „B” - 2 w alfabecie 

 

Zadanie 5 

Znajdź i zrób zdjęcie co najmniej jednego witacza Wójtowa 

Podpowiedź: witacz to znak ustawiany przy wjeździe do naszej miejscowości w celu powitania 
przyjeżdżających osób  

Kod do hasła: Podaj najwyższą literę w słowie określającym znak witający gości 
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Zadanie 6 

Znajdź i zrób zdjęcie skarpy pamięci w Wójtowie. 

Podpowiedź: stoją tam tablice 

Kod do hasła: podaj 2 literę napisu widocznego na skarpie 

 

Zadanie 7 

Znajdź i zrób zdjęcia 4 kapliczek w Wójtowie 

Podpowiedź: możesz znaleźć informacje na stronie wojtowo.pl 

Kod do hasła: Jedna z kapliczek wyróżnia się od innych dodatkową funkcją. Podaj 4 literę 
przedmiotu z tej kapliczki. 

 

Zadanie 8 

Znajdź Bibliotekę pod Dobrym Aniołem w Wójtowie 

Podpowiedź: nie jest to budynek 

Kod do hasła: Biblioteka znajduje się sąsiedztwie dużego budynku. Podaj 5 literę z nazwy tego 
budynku. 

 

Zadanie 9 

Znajdź i zrób zdjęcie co najmniej 2 krzyży przydrożnych w Wójtowie 

Podpowiedź: możesz znaleźć informacje na stronie wojtowo.pl 

Kod do hasła: Podaj 4 i 5 literę z nazwy materiału, z którego zrobiony jest krzyż przy drodze 
na Osiedle Nowoczesne w Wójtowie. 

Zadanie 10 

Znajdź i zrób zdjęcie świetlicy wiejskiej lub zrób selflie z Sołtyską Wójtowa 

Podpowiedź: Sołtyskę często można spotkać w świetlicy  

Kod do hasła: 3 litera nazwy miejsca przed świetlicą, gdzie mogą zatrzymać się samochody 

 

Zadanie 11 

Choć nie ma już szkoły w Wójtowie, to cały czas znajduje się budynek szkoły. 

Podpowiedź: nie chodzi o budynek 1-szej szkoły w Wójtowie 

Kod do hasła: Podaj 1 i 6 literę ulicy, przy której znajduje się budynek byłej szkoły 

 

 

HASŁO: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Z2 Z6 Z3 Z5 Z7 Z2 Z7 Z1 Z8 Z7 Z2 Z3 Z4 Z1 Z9 Z9 Z4 Z10 Z4 Z3 Z5 Z11 Z10 Z4 Z11 

                         

 


