•

Gazeta Olsztyńska z dn. 31 maja 1983 roku w artykule Praca przez siedem dni w tygodniu
przedstawia ciężki wkład p. Genowefy Kamińskiej. W wywiadzie, p. Genowefa przyznaje,
że wkłada dużo serca w swoją pracę, gdyż zależy jej na jak najlepszym funkcjonowaniu
schroniska. Pani Genowefa nie tylko melduje młodzież i opiekuje się nią, ale również pełni
funkcję magazyniera, sprzątaczki, ponadto przywozi i odbiera pościel do prania. Pracuje na
pełen etat już 21 lat w budynku przy ul. Kopernika i mimo, że czasem bywa ciężko, to
kocha swoją pracę. Jej zaangażowanie potwierdzają słowa: Podobno raz w miesiącu
powinnam mieć wolną niedzielę, ale komu ja to zostawię? Nie wpuszczę przecież obcej
osoby do magazynku. Zapytana o to, jakie wycieczki są najgrzeczniejsze twierdzi, że dzieci
ze zbiorczych szkół gminnych a także młodzież ze Śląska, gdyż jest ona najbardziej
zdyscyplinowana i dba o porządek. Trudniej jest z młodzieżą z wielkich miast, chociażby z
Warszawy, Gdańska czy Torunia.

•

Specjalny wpis w kronice złożył w 2002 roku pan Mirosław Hartung, który kończąc pracę
na stanowisku Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty w Olsztynie, serdecznie
podziękował za odpowiednie warunki bytowe w okresie jego trzyipółletniego okresu
zamieszkania w SSM. Podkreślił także uprzejmość i życzliwość recepcjonistek oraz
dyrekcji.

•

Pierwszymi gośćmi Schroniska byli uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w
Nawiadach wraz z opiekunami. Kroniki pamiątkowe zawierają wiele pozytywnych wpisów
odnośnie pobytu w schronisku, ale też i w samym Olsztynie. Początkowe księgi z lat 70tych mieszczą głównie podziękowania za wprowadzaną przez p. Pióro i p. Kamińską
cudowną atmosferę w schronisku. Zdarza się, że goście wyrażali swoją wdzięczność w
sposób bardziej materialny, np. kupowali kwiaty dla kierownictwa. Goście wyrażają swoją
wdzięczność również poprzez nadsyłanie kart świątecznych czy kart pocztowych z
podziękowaniami za pobyt. Księgi są także wypełnione rymowanymi wierszykami i
rysunkami gości. Niektóre grupy wklejają do ksiąg pamiątkowych tarcze szkolne, zdjęcia
lub proporczyki harcerskie.

