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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B37309

pizza na telefon, 87-520-31-32
V09319

Zwracaj uwagę na szczegóły. 
Przyznawaj się do błędów.

H. Jackson Brown, Jr.
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Jerzy 
Stankiewicz, 

Barok 
(muzyczny) 
na 
Mazurach, 
s. 10-11

Wędkarstwo, s. 19

spotkanie z Jerzym Stankiewiczem pt. 

„Urok niemożliwości”, 
podczas którego zostanie pokazany film dokumentalny o 
kompozytorze francuskim Olivierze Messiaenie i Polakach 
w obozie jenieckim Görlitz.

21 lipca, godz. 17.00
Olecka Izba Historyczna
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
najnowsza kolekcja bylin

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego, 

ul. Zamkowa
Msze Święte:

Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz. 
15.00 w kaplicy Krzyża

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00 
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla 
młodzieży; 18.00

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00
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WYJĄTKOWO, NASTROJOWO 
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE. 

Tel. 662 414 006B3
89

04

Kolejne spotkanie naszych przyszłych stażystów w ra-
mach projektu „Szerokie horyzonty – mobilność między-
narodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych” za 
nami. Tym razem odbyło się grupowe wsparcie mentorskie, 
które ma na celu zintegrowanie grupy przed wyjazdem na 
staż do Szwecji.

Dla tych, którzy nie załapali się na ten wyjazd mamy 
dobrą wiadomość. Obecnie trwa rekrutacja na kolejny cykl 
projektu. Więcej informacji w Ośrodku ZDZ w Olecku, ul. 
Armii Krajowej 22a.

Zatrudnię spawacza z doświadczeniem, 
tel. 602-709-756

B
40

30
1

Imprezy sportowe
Koszykówka

Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Burmistrza Olecka
Termin i miejsce: 16.07.2016r. (sobota) godz. 10:00, 
Boisko przy SP 1
 

Siatkówka plażowa

IV Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix 2016
Termin i miejsce: 17.07.2016r. (niedziela) godz. 10:00, 
Boisko do siatkówki
 
IX Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar 
Burmistrza Olecka
Termin i miejsce: 24.07.2016r. (niedziela) godz. 9:00, 
Boisko do siatkówki
 

Tenis Ziemny
 
Turniej o puchar Burmistrza Olecka
Termin i miejsce: 17.07.2016r. (niedziela)  godz. 10:00, 
Korty miejskie
 
XIII Nocny Deblowy Turniej o puchar Przystanku Olecko
Termin i miejsce: 23.07.2016r. (sobota)  godz. 19:00, 
Korty miejskie
 
XXIII Turniej o puchar Przystanku Olecko
Termin i miejsce: 24.07.2016r. (niedziela)  godz. 10:00, 
Korty miejskie
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Wystawa modelarska, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. 
Legusa, ROK „MG”

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK 
„MG”

• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim 
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Foto-

grafii „Klatka”, ROK MG

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,24 zł
Pb 95 ........................4,55 zł
PB 98 ........................4,75 zł
LPG ...........................1,59 zł
Olej opałowy ..............2,60 zł (powyżej 1000 litrów)
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Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

13 lipca (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego
apteka dyżurna Zielona 35
14 lipca (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
15 lipca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
18.0 - 1050 lat chrześcijańskiej Polski, wernisaż wystawy, 
GCK Kowale Oleckie, galeria „Pod skosem”
16 lipca (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
\10.00 - Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Burmistrza 
Olecka, boisko przy SP1
19.00 - Shamrock - koncert z cyklu IV Festiwalu Jednego 
Instrumentu, kąpielisko miejskie „Skocznia”
21.30 - Otako - koncert z cyklu IV Festiwalu Jednego Instru-
mentu, kąpielisko miejskie „Skocznia”
17 lipca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - IV Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix 
2016, boisko przy kortach
10.00 - Turniej tenisa ziemnego o puchar Burmistrza Olec-
ka, korty miejskie
18 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 2A
19 lipca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
20 lipca (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego
21 lipca (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
17.00 - Urok niemożliwości, spotkanie z profesorem Jerzym 
Stankiewiczem, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
22 lipca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
19.30 - Przystanek Olecko - koncerty
23 lipca (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
19.00 - XIII Nocny Deblowy Turniej o puchar Przystanku 
Olecko, korty miejskie
19.00 - I Przystankowy Zlot Motocyklowy
19.30 - Przystanek Olecko - koncerty
24 lipca (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - XXIII turniej tenisa ziemnego o Puchar Przystanku 
Oleck, korty miejskie
10.00 - IX Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o 
Puchar Burmistrza Olecka, boisko przy kortach
25 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
26 lipca (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
27 lipca (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
wydanie „Tygodnika Oleckiego
28 lipca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
29 lipca (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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17 czerwca od 15.58 jeden zastęp OSP Ci-
che usuwał w Jurkach drzewo powalone na 
drogę.

17 czerwca od 15.59 jeden zastęp OSP Markowskie 
usuwał w Markowskich drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 16.02 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał w Szeszkach (gm. Kowale) drzewo powalone na 
drogę.

17 czerwca od 16.24 jeden zastęp OSP Borawskie usu-
wał w Golubkach drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 18.03 jeden zastęp JRG PSP usuwał w 
Skowronkach drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 18.27 jeden zastęp OSP Świętajno usu-
wał w Świętajnie drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 19.20 jeden zastęp OSP Sokółki usuwał 
w Jabłonowie drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 19.34 jeden zastęp JRG PSP usuwał z 
parkingu przy placu Wolności drzewo powalone na samo-
chód.

17 czerwca od 19.37 jeden zastęp OSP Świętajno usu-
wał w Doliwach drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 19.49 jeden zastęp OSP Mazury usuwał 
we Wronkach drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 19.57 jeden zastęp OSP Gąski usuwał w 
Gąskach drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 20.12 jeden zastęp OSP Wieliczki usu-
wał w Szeszkach (gm. Wieliczki) drzewo powalone na 
drogę.

17 czerwca od 21.13 jeden zastęp OSP Plewki usuwał 
w Plewkach drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 21.13 jeden zastęp OSP Ciche usuwał w 
Olszewie drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 21.15 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden 
zastęp OSP Szczecinki zabezpieczał miejsce zerwania linii 
energetycznej przy ulicy Kościuszki.

17 czerwca od 21.20 jeden zastęp OSP Cimochy usu-
wał w Cimochach drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 21.23 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał w Danielach drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 21.25 jeden zastęp OSP Gąski usuwał w 
Zajdach drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 21.26 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden 
zastęp OSP Szczecinki usuwały skutki zerwania przez wi-
churę dachu budynku warsztatowego na osiedlu Siejnik.

Informacji udzielił młodszy ogniomistrz 
Radosław Osiecki

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5% 
akcesoria i usługi
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą 
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Izebela Adamczyk

• Tadeusz Brodowski (Nowa Wieś)
• Krzysztof Dzbyński

• Maciej Mieduń
• Michał Zdanicki

• Marcin Ziomkiewicz
Upominki ufundowali:

	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15
	 	√	Zofii Siemaszko,
	 √	Majster, aleje Lipowe 1B
	 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A	
	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A	 	
	 	√	TERNET, pl. Wolności 26 
	 √	Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
	 √	Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
	 √	Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina, gry komputerowe, filmy na 

dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalen-
darze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Zakład Kamieniarsko-budowlany
wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie
Mariusz Przekop
tel. 507-222-344
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Półkolonie na Zamku

I turnus 25.07-5 sierpnia 2016r.
II turnus 8-19 sierpnia 2016r.

w programie: zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia z ele-
mentami metodyki ZHP, wycieczki piesze, jedna wycieczki, 
noc na zamku, kąpiele w jeziorze, ogniska. Opłata 350zł. 
Zgłoszenia pod nr 698-345-521

Program 23. „Przystanku Olecko”
Główne zespoły
22 lipca (piątek)
19:30 – VIDEO 
21:30 – GRUBSON
23:00 – ØRGANEK
23 lipca (sobota)
19:30 – MJUT
21:30 – BIG DAY
23:00 – WILKI
Uwaga!!!
W dniu 23 lipca o godz. 19:00 przewi-

dziany jest I Przystankowy Zlot Motocy-
klowy, w którym uczestniczyć będzie około 
500 pojazdów.

Przewidujemy również inne działania, 
które są w trakcie ustaleń.
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Felieton

W lecie najważniejsza jest pogo-
da. To znaczy, pogoda, jak to powie-
dzą meteorolodzy, jest zawsze. Cho-
dzi o to, żeby było w miarę ciepło i 
żeby nasze kochane słoneczko znacz-
nie częściej wyglądało zza chmur niż 
się za nie chowało. 

Każdy z nas ma inne priorytety. 
Rolnicy inne, turyści inne. Na przy-
kład dla żeglarzy pogoda jest dobra 
kiedy po prostu wieje wiatr. W mia-

rę mocny. Jest jednak czas kiedy prawie wszyscy zgadzają 
się co do pogody. To czas żniw. Wtedy zapotrzebowanie na 
bezchmurne niebo jest powszechne. Wszystkich łączy jedna 
myśl: żeby od rana do wieczora było jasno i aby najmniejszy 
obłoczek nie pojawił się na niebie. 

Mamy lato, które mniej więcej zadowala wszystkich. Jest 
słońce, są deszcze ale jest gorąco i tak jak we wtorek rano, 
kiedy piszę ten felieton, trochę mniej ciepło. Plaże są pełne. 
Turyści, przeważnie dzieci wędrują przez miasto na obiady, 
do hoteli, do kawiarni i budek z lodami. Fajnie. Jest ruch. 
Przynajmniej teraz.

 * * *
Anglia wychodzi z Unii. Piszę Anglia, bo Zjednoczone 

Królestwo może nawet podzielić się z tego powodu. Szkocja, 
Walia i Irlandia Północna chcą referendów w sprawie niepod-
ległości i w ten sposób pozostania w Unii Europejskiej. Te 
kraje członkowskie Zjednoczonego Królestwa głosowały za 
pozostaniem w europejskim związku narodów i krajów.

Anglia wychodzi więc z Unii. Na murach miast i domów 
zamieszkałych przez Polaków pojawiły się wrogie napisy. Na 
przykład typu „W......ć do Polski”. Rok wcześniej na murach 
polskich miast i na drzwiach uchodźców mieszkających w 
Polsce pojawiały się podobne hasła. Pojawiają się nadal. 

Pytam się tych, którzy uważają, że Polak to ktoś wyjątko-
wy. Że my to naród wybrany. Że nas nie dotyczą takie sprawy 
jak nasza emigracja. Że nam się należy. Że nasza decyzja o 

nie wpuszczeniu emigrantów do Polski jest „odpowiedzial-
nym” posunięciem. Że nas muszą w każdym kraju przyjąć z 
otwartymi ramionami. Że jesteśmy tacy boscy i tacy piękni, 
mądrzy i  fajni, że należy nam się wszystko. Pytam się, czy 
nie widzicie w tym co się stało w Anglii swojej winy? 

Czy straszenie ludzi innością, wymyślonymi zagrożenia-
mi, ksenofobicznymi hasłami nie miało wpływu na decyzje 
Anglików? 

Dla Anglików (niektórych) Polacy są takimi samymi 
uchodźcami ekonomicznymi jak dla niektórych z nas sy-
ryjczycy uciekający przed wojną. Zawsze jest tak, że  gdy 
się „sieje wiatr, zbiera się burzę”. Sprawdzona po wielokroć 
mądrość ze Starego Testamentu.

Każdy naród, który zamykał granice i chował się za mu-
rem w końcu przegrywał. Padały największe imperia. Nie 
pomagała tysiąckilometrowa pustynia, mur chiński czy mur 
Hadriana. Najszybciej, i to jest stwierdzone i historycznie i 
socjologicznie, rozwijają się kraje różnorodne kulturowo i 
etnicznie. Wymieszanie powoduje to, że wszyscy przyjmują 
najbardziej odkrywcze i twórcze cechy innych. 

Spójrzmy na nasze miasto. W latach siedemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XX wieku miasto rozwijało się bar-
dzo szybko. Kwitł przemysł, konsolidowało się środowisko 
i kwitła kultura. Działo się to, kiedy załamywał się ustrój 
socjalistyczny i na jego miejsce powstawał nowy. Gdy po-
jawiły się nowe hasła i demokracja. Wszystko co się działo 
było następstwem tych zmian. Wiązało się to też z napły-
wem nowych mieszkańców spoza miasta.

Udowodnić to można śledząc ich życiorysy. To byli rzut-
cy ludzie, którzy potrzebowali takiego miejsca jak Olecko, 
by się rozwijać. Jednocześnie rozwijali miasto. To jest pra-
widłowość. Potem następuje stabilizacja. Rodzi się nowe 
pokolenie i potrzeby samorealizacji zamieniają się na relacje 
rodzinne. Urodziły się dzieci i to im trzeba pomagać. 

Tylko, ze prawidłowość jest taka, że znowu najbardziej 
rzutcy z następnego pokolenia wyjeżdżają z miasta: po na-
ukę, za pracą, za miłością. Energia starszego pokolenia się 
wypala. Z miasta, w którym tętni życie zamienia się w mia-
sto „statecznego” i powolnego rozwoju. We władzach, w sa-
morządach jest coraz więcej ludzi wiekowych. Każdy z nich 
ma określone poglądy, które nie zmieniają się. To powoduje, 
że rozwój jest tylko regulowany, a nie tworzony. Brakuje 
nowych pomysłów. Miasto rozwija się tylko dzięki temu, 
że nie przeszkadza się ludziom rzutkim i twórczym dbać o 
swoje. Ale się im nie pomaga. 

Nie piszę tutaj konkretnie o Olecku, ale o prawidłowo-
ściach związanych z tzw. zasiedzeniem. Ze stabilizacją. Nie 
ma zmian - nie ma rozwoju. Gdzie następuje stagnacja, tam 
jedynie nowe idee mogą coś zmienić. Nowi ludzie. 

Powoli wymienia się pokolenie samorządowców w ca-
łym kraju. Coraz więcej młodych ludzi pełni funkcje w sa-
morządach. Nowe idee, nowe priorytety kierować zaczynają 
rozwojem. Mamy to dzięki demokracji. Tylko dzięki swo-
bodnemu wyborowi obywateli możemy rozwijać się dalej.

Bywa jednak, tak jak po głosowaniu w Wielkiej Brytanii, 
że rząd chcąc wygrać następne wybory namawia do głupot, 
a później, gdy już większość podjęła naprawdę fatalna decy-
zję, chwyta się za głowę i pyta sam siebie: „Co ja zrobiłem?” 
Tak jest teraz u nas. Wielka kampania za tym by uchodźców 
nie przyjąć wydała wreszcie plony, których nawołujący do 
tego nie przewidzieli się. Czy nikt z krzykaczy nie wiedział, 
że w WB czytają gazety i piszą o nastrojach Polaków? Czy 
myślą, że nikt nie zwrócił uwagi na to, że zamiast pomóc 
wypchnęliśmy, nawet te dziesięć tysięcy Syryjczyków, któ-
rych przydzieliła nam Unia? 

Jak oni nie chcą, to my też ich nie przyjmiemy – to był je-
den z powodów, że Brexit się udał. Może właśnie ten, który 
spowodował minimalną przewagę tych, którzy Wielką Bry-
tanię od kontynentu chcą odgrodzić murem. 

Może to właśnie nasze zachowanie przyczyniło się do 
tego!?

Z poważaniem
Bogusław Marek Borawski
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Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA
- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i ma-

tematyki na wszystkich poziomach (szkoła podstawowa, 
gimnazjum, liceum, uczelnie wyższe)

- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z 
dysleksją, dysortografią, dysgrafią

- Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
- Logopedyczne
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów (eg-

zaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawkowe)
- Odrabianki – pomoc w pracach domowych

NOWOŚĆ!
Popołudniowe zajęcia grupowe dla uczniów szkół 

podstawowych – klasy tematyczne (m.in. Zaprzyjaź-
niamy się z ułamkami zwykłymi, Oswajamy tablicz-
kę mnożenia, Części mowy – nie takie straszne, Zrób-
my zdanie – miesiąc ze składnią).

- lekcje dwa razy w tygodniu
- grupy 4 - 5 osobowe

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie 
zajęć.

Szczegółowy program zajęć na profilu facebook.

Możliwość wakacyjnych zajęć przygotowujących 
do egzaminów poprawkowych, lekcje powtórzeniowe 
przed powrotem do szkoły.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473
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Bibliografia Olecka
Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod ad-

resem internetowym 
www.bibliografia.olecko.info 

można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do 
„Ż”. Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeana-
lizowanych tekstów źródłowych. 

Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydaw-
nictw oleckich, które zostały przeanalizowane i opubli-
kowane w rozdziale „Literatura”. 

Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opra-
cowany na podstawie przeanalizowanej literatury oraz 
wykaz publikacji, w których jest mowa o wymienio-
nej olecczance, olecczaninie lub osobie w jakiś sposób 
związanej z Oleckiem. Wymienione publikacje dzielą 
się na grupy: literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wy-
mieniony w bibliografii jest autorem książek, artyku-
łów, opracowań są one wpisane pod hasłem „Literatu-
ra” lub „Publikacje”, jeżeli o danej osobie informacje 
napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach 
ktoś inny, znajdują się one pod hasłem „Źródła”.

Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby za-
mieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku 
oraz teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby 
czasowo zamieszkujące oraz osoby związane z miastem 
przez pracę, sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie miesz-
kające na branym pod uwagę terenie.  

Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzu-
pełniać przysyłając informacje na adres 

to@borawski.pl 
lub listownie z podaniem numeru telefonu do 

kontaktu lub skontaktować się z redakcją telefonicz-
nie. 

Zmiana jakiegokolwiek tekstu 
wymaga kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do 
Bibliografii cyklicznie. 

Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za 
wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsię-
wzięcia.

Z życia 
„Społecznej”

Nasi uczniowie zdominowali 
Powiatowy Konkurs Wiedzy Technicznej. 

W pierwszej części konkursu gimnazjaliści roz-
wiązywali test z wiedzy technicznej składający się 
ze 120 pytań. Do części praktycznej awansowało 
trzech najlepszych. Okazało się, że wszyscy ze 
Społecznego Gimnazjum STO. 

Zwycięzcą rywalizacji został Jan Ogonowski, 
drugie miejsce przypadło Maciejowi Kamińskie-
mu, a trzecie Maciejowi Waszkiewiczowi. W 
konkursie brał udział także Bartłomiej Karpiuk. 
Gratulujemy dużego sukcesu uczniom i ich na-

uczycielowi techniki Tomaszowi Kuciunowi.
Waldemar Snarski

Na wodzie pisane 
W nr 10 dwutygodnika „VIVA” w SALONACH Jerze-

go Iwaszkiewicza ukazał się felieton towarzyski pt. DOBRE 
SERDUSZKO. Jest w nim cząstka na wodzie pisana: 

„W Mikołajkach zawsze zresztą coś się dzieje. Płynęli-
śmy otóż przed laty w kierunku Śniardw Jeziorem Mikołaj-
skim i nagle w środku wody pojawił się człowiek, który pły-
nął i nie płynął. Ciężko mu szło. Podpłynęliśmy. „Co jest?”. 
„Głowa mnie boli”. (…) Człowiek, którego na środku jezio-
ra głowa boli, wymaga natychmiastowej pomocy, podaliśmy 
więc dwie butelki piwa Warszawskiego. Okocimia jeszcze 
nie było, były to w ogóle czasy, kiedy żeglarze stali po piwo 
z kanistrami w ręku, zupełnie jak po benzynę.

Podaliśmy, wypił, głową potrząsnął i od razu ożył.
Tak uratowaliśmy dla kultury i świata wspaniałego czło-

wieka i jeszcze lepszego aktora – Piotra Fronczewskiego. 
To był on.”

Cytuję, żeby niektórzy wiedzieli, jak się zachować, gdy 
zdarzy się im taki przypadek nad wodą.

Czesław Mirosław Szczepaniak  

Regionalny 
Fundusz Pożyczkowy 

działający przy WMARR S.A. w Olsztynie udziela pożyczek mikro, 
małym i średnim przedsiębiorcom mających siedzibę lub inwestują-
cych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w tym także 
podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.
Szczegółowe informacje na stronie 

www.wmarr.olsztyn.pl 
(Zakładka Pożyczki dla przedsiębiorców).
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B38505

21
lipca

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

B3
98

03

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES 
S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, 
ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowa-
nie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w sie-
dzibie klienta.

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z 
profilem osobistym. Zapraszamy instytucje i osoby fizyczne.

ZAPROSZENIE
Zarząd Koła „Okoń” 23 września 2016 

roku organizuje 
wyjazd na połów dorszy w Ustce na ku-

trach Amelia Max i Amelia Bis.
Miejsce na kutrze według kolejności za-

pisów.
Przedpłata: 250,00 złotych u skarbnika 

koła, do 15 lipca 2016r.
Wyjazd 22 września 2016 roku w godzi-

nach popołudniowych.
Ilość miejsc ograniczona

Polski Związek Wędkarski
Koło „Okoń” w Olecku

Jaka to uliczka?
Mini konkurs, a w nim do rozlosowania jed-

na wejściówka do kina. 
Odpowiedzi na kartkach pocztowych prosi-

my przysyłać do 19 lipca na adres redakcji.

Podpowiadamy, że znajduje się ona w cen-
trum miasta. Podpowiadamy również służbom 
miejskim, że czas najwyższy ją sprzątnąć. Nie-
długo „Przystanek Olecko”. 

Z poważaniem redakcja TO
fot. RaWa

21 lipca (czwartek) – spotkanie w OIH z p. J. Stankiewi-
czem
godz. 17:00, Olecka Izba Historyczna
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” 
i Olecka Izba Historyczna zapraszają na spotkanie z Je-
rzym Stankiewiczem pt. 

„Urok niemożliwości”, 
podczas którego zostanie pokazany film dokumentalny o 
kompozytorze francuskim Olivierze Messiaenie i Polakach 
w obozie jenieckim Görlitz.

Światowej sławy kompozytor francuski Olivier Mes-
siaen (późniejszy twórca opery „Święty Franciszek z Asy-
żu”) zostaje aresztowany i uwięziony w Stalagu VIII A 
w Görlitz. Spotyka tam polskich jeńców ze Zdzisławem 
Nardellim, polskim literatem (i późniejszym reżyserem 
legendą teatru Polskiego Radia). Nardelli udziela Mes-
siaenowi schronienia w obozowej bibliotece, zatrudniając 
jako pomocnika bibliotekarza, chroniąc go w ten sposób 
przed przymusowymi robotami. Obu twórców łączy więź 
i pragnienie udokumentowania jenieckiego losu we wła-
snej twórczości, której prowadzenie w obozie umożliwia 
im przetrwanie niewoli. W 1940 r. powstaje w Stalagu 
słynna kompozycja Messiaena „Kwartet na koniec Cza-
su / Das Quartett auf das Ende der Zeit”. Premiera dzieła 
Messiaena odbyła się 15 stycznia 1941 roku w warunkach 
obozowych. Natomiast wiersze Nardellego giną, skonfi-
skowane przez gestapo. W filmie N. B. Vidala ukazana jest 
rekonstrukcja warunków życia i realizacji tego koncertu w 
Stalagu w Goerlitz. Podane są fakty i przejmujące refleksje 
dotyczące tych wydarzeń. Jeniecka kompozycja Messiaena 

uznana została za arcydzieło muzyki XX wieku i jest symbo-
lem nadziei i wiary. 

Profesor Jerzy Stankiewicz jest urodzonym w Wilnie 
Olecczaninem. Z wykształcenia  –  muzykologiem i history-
kiem sztuki, który z pasją poświęcił się idei  odczytywania i 
popularyzowania muzyki wybitnego kompozytora Oliviera 
Messiaena.

Zapraszamy
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Pisać o śnie to jakby z zasuszonego liścia 
czytać notatkę drzewo. Jawa ze snu się prze-
cież bierze. Niewyspani rządzą światem. 
Sztuka się wzięła z czuwania. 

Łapacz snów
Mam sny, w których fruwam. Z łatwością 

pokonuje długie przestrzenie. Kiedy się zmęczę, to odrywam 
się od ziemi i po kłopocie. Z łatwością pokonuję wszystkie ba-
riery. To znak, jak muszę się czuć na jawie, kiedy każdy krok 
sprawia tyle wysiłku. I nigdy nie wiadomo, czy nie upadnę. 
Miewam sny kolorowe i takie, w których czuję zapachy. Oczy-
wiście, że dbam o sen, żeby się we mnie wyspał. Niektóre z 
nich zapisuję. 

Wspomnienia z jawy i ze snu. Wydłubane. Prawdziwe, 
zmyślone, na niby. Zaspane, zasupłane. Zagadkowe i tajemni-
cze. Fragmenty snów, które nie mieszczą się w źrenicach. Sen 
śni i nie potrzebuje objaśnień. Jak my. Dbajmy o sen, żeby w 
nas się wyspał.

Przed laty przeczytałem list Agnieszki Hoppe, która w cza-
sie wakacji odwiedziła Kalifornię opublikowany w Gazecie 
Wyborczej. 

W Krzemowej Dolinie, Palo Alto, wdepnęła do sklepu-sto-
doły w Half Moon Bay, gdzie sprzedawano warzywa i owo-
ce. Sprzedawcy powiedziała, że pochodzi z dalekiego kraju 
nad Wisłą, z plemienia Polan. Nazajutrz, gdy znów kupowała 
owoce, otrzymałam prezent – drewniane kółko, w środku sieć 
przypominającą pajęczynę, a na dole zielone pióra. „Nie mia-
łam pojęcia, co to takiego. I wtedy usłyszałam legendę o łapa-
czu snów: dobre sny przechodzą przezeń i trafiają do śpiącego, 
a złe więzną w sieci i giną w świetle dnia. Łapacze wieszano 
dawniej w tipi, nad legowiskiem i kołyskami dzieci. Miały 
przynosić dobre sny i odstraszać złe moce”.

Fachowo to się nazywa Dreamcatcher (łapacz snów) – 
amulet, który Indianie zawieszali nad śpiącą osobą, żeby zła-
pać wszystkie koszmary. Na marginesie chciałbym dopisać, 
że tak się też nazywa amerykańska fundacja, która pomaga 
byłym prostytutkom i tym, którzy walczą z handlem ludźmi i 
przemocą seksualną.

Rodzinny sennik
Należę do rodziny, gdzie matki zajmowały się opowiada-

niem snów. Moja mama, Marianna, rocznik 1926, każdego 
ranka wypytywała nas, jaki mieliśmy sny. Opowiadała sio-
stra, potem ja, a na końcu brat, tylko ojciec milczał jak na-
jęty. W centrum opowieści był, oczywiście, sen matki. Tłu-
maczyła go. Przestrzegała nas o 
grożących niebezpieczeństwach. 
Sen był niewidzialną wróżką, która 
snuje narrację, ale sens jej musimy 
sami odczytać, jak się przebudzi-
my i przetrzemy oczy. Moja matka 
potrafiła znaleźć klucz do szyfru 
snów. 

Moja teściowa Eugenia Wale-
ria, rocznik mojej matki, też opo-
wiada sny. Mówi, ze przychodzi do 
niej jej ojciec, Stefan oraz matka 
Leokadia, a nigdy jej nie odwiedza 
siostra Zofia Helena. Po śmierci jej 
męża, często we śnie przychodzą 
najbliżsi. W grudniu, w wigilijną 
noc przyszedł do niej mąż Feliks i 
powiedział, żeby go całowała, bo 
on jej nie może całować. Dlaczego? Bo jakby ją całował, to go 
potem nie wypuszczą. 

W ten oto sposób dowiedzieliśmy się z Graszką o obycza-
jach, jakie panują w zaświatach. Dzięki teściowi mamy prze-
ciek o tym, co się dzieje po tamtej stronie, z której jeszcze nikt 
nie przyszedł. Z powrotem. W gości.  

Sen z perłą
Jechałem pociągiem na Górny Śląsk. Wysiadam, idę przez 

park. A tam rozstawione stoły, nakryte białymi obrusami. Wi-
dzę wujka Tadka Tomeckiego, z długimi zakręconymi włosami 

(fale) i ciocię Celę Tomecką. Z Lasu Lesznowolskiego pod 
Grójcem. Wujek dziękuje mi za przemówienie. Nie wiem, o 
jaką mowę chodzi. Ważne, że widzę uśmiechniętego wujka, 
którego ostatnim razem widziałem w latach 90. XX w. 

I nagle spotykam Graszkę, mówię, że wydłubię ze snu 
dla niej perłę. Tylko nie wolno mi zamykać powiek, bo się 
obudzę. Z oczami nie wolno nic kombinować. Dłonią wy-
ciągam perłę, która świeci, widzę ją przez zamknięte powie-
ki. Proszę Graszkę, żeby otworzyła oczy. Perłę przykrywam 
skibami dłoni. Przez palce przecieka światło perły. Widzę 
to, choć mam zamknięte oczy. Graszka robi duże oczy. Pa-
trzy zdziwiona. Odpowiadam: teraz wierzysz, że wyłowiłem 
perłę? 

Zamykam powieki i budzę się. Szybko opowiadam sen, 
żeby nie czmychnął. Oto sen, co na Ursynów przyszedł 5 
stycznia 2015 roku, w poniedziałek. 

Zaglądam do sennika, a tam czarno na białym napisane: 
perła: spotka cię szczęście, osiągniesz powodzenie w inte-
resach i urozmaicisz swoje życie towarzyskie; łowić – ktoś 
zwróci ci pożyczkę; znaleźć – masz szanse spełnić swoje 
największe marzenie.  

Ileż to czeka na nas przyjemności!

Ze snu wyrwane
9 kwietnia 2012 roku, Poniedziałek Wielkanocny,
Śniły mi się dwie dziewczynki. Córki sąsiadek z góry. 

Dziewczynki miały buty z kromek chleba. Byłem zdziwio-
ny, że noszą takie obuwie. Chciałem z nimi wyjść na dwór. 
Dziewczynki mówią, że mają brudne buty. Po chwili zdej-
mują z nóg kromki chleba i piorą je w mleku. Po czym za-
kładają. Świeże. Kiedy mamy wyjść, budzę się. 

20 września 2014 roku, sobota. Czytałem i nagle widzę, 
jak strona się wybrzusza i słowo po słowie informuje, że 
poinformuje, co oznacza. Widziałem, jak podnosi się kartka, 
i słowa zaczynają gadać, pełnymi zdaniami. 

2 maja 2016 roku, poniedziałek
Graszka nosiła na rękach naszą wnuczkę Maję (rocznik 

2014). Nagle pojawił się Paweł, jej wujcio, rocznik 1979. 
Maja powiedziała, żeby jej pliki przeniósł i przesłał. Syn za-
pytał, na jakiej ma chmurze. Maja odpowiedziała, że ma w 
… kubełku. 

Piórko 
Pani Elżbieta Ż., emerytowana prawniczka, nasza są-

siadka z IV piętra, spotkała na klatce schodowej Graszkę. 
Przy okazji opowiedziała, że wieczorem myślała o zmarłej 

siostrze, Danusi. „W pewnym mo-
mencie zaczęłam ją prosić, żeby 
dała jakiś znak o sobie. 

Mówię, że to może być piór-
ko, tylko, żeby nie w domu, bo ta-
kie piórko może wypaść z podusz-
ki. Proszę Danusię o tak niewiele. 
Na drugi dzień idę na dwór. Przed 
założeniem rękawiczki wełnianej, 
odwracam ją na drugą stronę. I na-
gle z jej palca wypada duże białe 
piórko” – powiedziała starsza są-
siadka, emerytowana pani proku-
rator. 

Czesław Mirosław Szczepaniak

Postscriptum
Łubianki z czereśniami z sadu 

Pani Jolanty Sas z Kopanej, jakie otrzymałem za pisanie o 
okolicach Kwitnącej Jabłoni. Poezją i prozą. W życiu nikt 
mi nie ułamał takich gałązek i nie sypnął tyle garści czere-
śni. Szanowna Pani Jolanto, dziękuję za czereśniowy dar z 
Pani sadu, co jest po słonecznej stronie. Czereśnie są takie, 
że trudno się od szpaków opędzić. Wiosną pani Jolanta za-
dbała o to, żeby Rada Miasta i Gminy przyznała mi tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Tarczyna, co leży 5 km od 
Kopanej, gdzie jest pestka sadu mojego dzieciństwa. Nagro-
dy cieszą, bo są od swoich. Krajanów i Ziomków. Informuję 
o tym, żeby był lekki dymek, jak pyk do nieba. 

Fot.  Ireneusz Szczepaniak. 
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Trwają policyjne działania 
„Bezpieczne 

i Zdrowe Wakacje  2016”
Oleccy policjanci realizują działania profilaktyczno-pre-

wencyjne pn. „Bezpieczne wakacje  2016”. Celem głównym 
podejmowanych działań jest czuwanie nad bezpieczeństwem 
dzieci i młodzieży zarówno w ruchu drogowym jak i w zakre-
sie bezpieczeństwa osobistego. 

Wakacje potrwają od 24 czerwca do 31 sierpnia. W tym 
okresie znacznie wzrasta natężenie zagrożeń godzących w 
bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz osób wypoczywają-
cych. Dlatego, jak co roku policjanci prowadzą na terenie ca-
łego województwa działania zapobiegawcze. 

Już w okresie poprzedzającym letni wypoczynek w szko-
łach naszego powiatu przeprowadzono spotkania dzielnico-
wych  z uczniami. Funkcjonariusze podczas rozmów pro-
filaktycznych przestrzegali i przypominali o potencjalnych 
zagrożeniach na jakie narażone są dzieci podczas wakacji 
oraz sposobach ich przeciwdziałania. W trakcie realizowa-
nych  działań istnieje możliwość przeprowadzenia przez Poli-
cję kontroli przed wyruszeniem w trasę autobusów wiozących 
dzieci na zorganizowany wypoczynek.

Informację o kontroli prosimy przekazywać do oleckiej 
komendy  z kilkudniowym wyprzedzeniem 

tel. 87 520-72-00

Policjanci apelują do wszystkich dzieci, rodziców oraz 
opiekunów  aby w czasie wakacji bawić się bezpiecznie i roz-
ważnie !!!

Bezpieczeństwo nad wodą 
Przypominamy wszystkim o zachowaniu szczególnej 

ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Ładna pogo-
da i wysokie temperatury sprawiają, że będziemy chcieli się 
ochłodzić. Pamiętajmy więc, jeżeli to możliwe, korzystać z 
kąpielisk strzeżonych. Jeżeli pod Twoją opieką znajduje się 
młodsze rodzeństwo ani na chwilę nie spuszczaj go z oka – 
małe dzieci nigdy nie powinny kąpać się same. 

Gdy idziesz do wody nie proś o popilnowanie rzeczy przy-
godnie poznanych osób – taka sytuacja często kończy się ich 
utratą. 

Po długim leżeniu na słońcu nie zanurzaj się gwałtownie 
w wodzie – rób to stopniowo, aby uniknąć wstrząsu termicz-
nego. Nie skacz do płytkiej wody oraz o niezbadanym dnie 
– taki skok może zakończyć się urazem kręgosłupa i często 
nieodwracalnym kalectwem.

I najważniejsze - nigdy nie wchodźmy do wody po alko-
holu. 

Aplikacja!
Uruchomiona została  aplikacja „Bezpiecznie nad wodą”, 

stanowiącą mobilne źródło informacji na temat zasad zacho-
wania w niebezpiecznych sytuacjach, do których może dojść 
podczas wypoczynku nad wodą. Aplikacja przygotowana zo-
stała na telefony komórkowe z systemem Android oraz Java. 
Wersja na iPhona jest dostępna z App Store. Aplikację można 
bezpłatnie pobrać ze strony http:

//biz.norbsoft.com/warmia/ .

Policjanci radzą, 
o czym warto pamiętać

Jeśli pływasz łodzią żaglową lub innym obiektem pły-
wającym

• uprawnienia 
Kierowanie jachtem żaglowym od długości kadłuba 

powyżej 7,5 m wymaga posiadania patentu żeglarza jach-
towego. Patent żeglarza jachtowego można uzyskać już po 
ukończeniu 14 lat. Brak tego dokumentu może skutkować 
mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych.

• dokumenty rejestracyjne 
Statek polski, używany wyłącznie do uprawiania sportu 

lub rekreacji bez napędu mechanicznego o długości kadłu-
ba powyżej 12 m  podlega obowiązkowi wpisu do rejestru 
statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub re-
kreacyjnych.

Jak nie ma takiego dokumentu – mandat wynosi od 20 
– 500 zł

• nietrzeźwość na żaglówce, lub rowerze wodnym 
Odpowiedzialność takich osób odbywa się na zasadzie 

Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obsza-
rach wodnych. I jeśli żeglarz ma od 0,2 – 0,5 promila – służ-
ba kontrolująca go odholuje łódź do wyznaczonego portu, 
jeśli natomiast wypoczywający ma 0,5 promila i w górę – 
jego łódź zostanie odholowana i zapłaci on mandat od 20 do 
500 złotych.

Ważne z punktu bezpieczeństwa wypoczywających
• kamizelki ratunkowe 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Bu-

downictwa i Gospodarki Morskiej – statek powinien być 
wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodnie z wpisem 
w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bezpieczeń-
stwa statku.

W przypadku, gdy statek nie posiada dokumentu reje-
stracyjnego lub dokumentu bezpieczeństwa (uproszczone 
świadectwo zdolności żeglugowej), powinien być wypo-
sażony w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej 
liczbie osób na nim przebywających.

Za brak kapoków można zostać ukaranym mandatem w 
wysokości od 20 – 500 zł (na podstawie art. 62 pkt 2 ustawy 
o żegludze śródlądowej).

• nie mniej niż 100 metrów od plaży, portu 
Na terenie województwa warmińsko–mazurskiego obo-

wiązuje Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Warmińsko – Ma-
zurskiego z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadze-
nia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym w 
odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk 
zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów, wy-
pożyczalni sprzętu pływającego, plaż oraz ośrodków rekre-
acyjno – wypoczynkowych.

Zakaz obowiązuje od 1 maja do 30 września każdego 
roku. Jego złamanie, to koszt od 20 do 500 złotych. 

• ratownik może żądać opuszczenia plaży przez osobę 
nietrzeźwą 

Na odpowiedzialność naraża się również osoba, która 
nie stosuje się do polecenia osoby zarządzającemu obszarem 
wodnym lub upoważnionej przez niego osoby (np. ratow-
nik na kąpielisku) i wchodzi na obszar wodny lub odmawia 
opuszczenia takiego obszaru (np. kąpieliska) znajdując się w 
stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 
Grozi za to wykroczenie mandat karny w wysokości od 20 
do 500 złotych.
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Trudno jest dzisiaj dowieść obecności stylu baroko-
wego w architekturze i sztuce na Mazurach. Są co prawda 
przykłady pałaców, takich jak w Nakomiadach, czy w Dro-
goszach. O pierwszym z nich mówi się, że to barok holen-
derski, lecz w swej istocie jest bardzo klasycystyczny. Pałac 
von Dönhoffów w Drogoszach, w założeniach wzorowany na 
architekturze francuskiej i zwany „Wersalem Prus Wschod-
nich”, w końcu tak poddany przebudowom, że również stał 
się bardziej klasycystyczny aniżeli barokowy.

Tezy o baroku na Mazurach broni uparcie znana artyst-
ka fotografik, Ewa Kozłowska, autorka plenerowej wystawy 
fotograficznej „Barok na Mazurach”, otwierającej festiwal. 
W wyborze interesujących fotogramów, prezentujących deta-
le architektoniczne i dekoracyjne, zebrane z ruin, Kozłowska 
zwraca nam uwagę, że barok jeśli był w jakieś odmianie na 
tej ziemi, to dzisiaj zdecydowanie już go nie ma. Chyba, że 
przeprawimy się dalej na zachód, na sąsiednią Warmię, do 
Świętej Lipki, gdzie stoi piękna jezuicka bazylika spokrew-
niona z barokiem wileńskim.

Dlatego na „Barok na Mazurach” zgoda, ale  tylko ba-
rok muzyczny i to w takim sensie, w jakim rozumieją za-
łożenie programowe oleckiego festiwalu jego organizatorzy: 
wybitne dzieła muzyki baroku z dominacja muzyki włoskiej 
(i obowiązkowym udziałem muzyki polskiej), jako wzorca 
europejskiej kultury muzycznej, realnie w kulturze istnieją-
cego i stale ponawiającego się w nowych muzycznych in-
terpretacjach na koncertach i festiwalach na całym świecie.

Cztery pamiętne koncerty muzyki barokowej zapo-
czątkowane w Olecku w 2011 r., w rocznicę pięciolecia tego 
ambitnego przedsięwzięcia, przez organizatorów zamienio-
ne zostały w międzynarodowy festiwal muzyczny. I to jest 
pierwsze wielkie osiągnięcie tego projektu. W tygodniu 3-10 
lipca bieżącego roku w Olecku, zamiast jak dotąd jednego 
koncertu, odbyły się aż cztery, a piąty w Gołdapi.

Koncerty powołała w Olecku Fundacja Wspierania 
Rozwoju i Kultury na Mazurach, doprowadzając w tym roku 
do organizacji międzynarodowego festiwalu. Jak mówią, trzy 
ambitne i bardzo aktywne panie założycielki: Katarzyna 
Krajewska-Openchowska, Katarzyna Kamińska i Alicja 
Trejnowska-Gadomska, że Fundacja „powstała z dwóch 
pasji: miłości do Olecka i fascynacji sztuką”, czego już Panie 
kierujące fundacją swoja pracą dowiodły.

Pierwszy koncert (3 lipca), odbył się tradycyjnie w wy-
pełnionym Kościele NMP Królowej Polski. Przewodnikiem 
czteroosobowego zespołu był wybitny, charyzmatyczny pol-
ski klawesynista Marek Toporowski, a specjalną atrakcją 
dwaj litewscy muzycy z Wilna: Darius Klišys i Eugenijus 
Čiplys, grający na mało znanych u nas typowo litewskich in-
strumentach birbyné, wywodzących się z rogu pasterskiego, 
o brzmieniu przypominającym aksamitną barwę klasycznego 
klarnetu.

Drugi koncert (7 lipca) miał miejsce po raz pierwszy w 
„małym kościele” pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, uka-
zując jego znakomite warunki akustyczne do prezentowania 
muzyki wykonywanej  przez małą grupę muzyków. Wystąpił 
oboista Rafael G. Przybyła, absolwent Akademii Muzycz-

nej w Krakowie i Royal  Academy of Musik w Londynie, 
wraz z białostockim organistą Dariuszem Hajdukiewi-
czem, absolwentem Akademii Muzycznej w Warszawie i 
uczestnikiem wielu kursów mistrzowskich oraz festiwali. 
Przywiózł on do Olecka rzadki instrument, Truhenogel, 
wczesny model przewoźnych organów zwanych „skrzy-
niowymi”. Warte usłyszenia było intrygujące brzmienie 
oboju barokowego Rafaela Przybyły, lekko zabarwione w 
stronę nosowej barwy szałamai.

Trzeci koncert (8 lipca) odbył się także w „małym ko-
ściele”, trwał długo i stał się punktem kulminacyjnym od-
bioru wydarzeń festiwalowych przez olecką publiczność. 
Wystąpili świetni międzynarodowi artyści zgromadzeni 
przez wybitnego muzyka, Jána Krigovský’ego, założy-
ciela Collegium Wartberg, działającego pod Bratysławą. 
Znany jest on oleckiej publiczności z pięknego wykona-
nia „Koncertów brandenburskich” Bacha przed dwoma 
laty. Często słyszałem, że Krigovský jest kontrabasistą i 
rzeczywiście założył nawet zespół kontrabasistów „Bass-
band”. Ale na nasz użytek koncertów barokowych trzeba 
sprecyzować, że zachwycił wirtuozowską grą pełną nad-
zwyczajnego temperamentu i muzykalności na instrumen-
cie z epoki, violone grande, jednym z najniżej brzmiących 
instrumentów strunowych, który stał się przodkiem współ-
czesnego kontrabasu. 

Ale gwiazdą tego koncertu jeszcze jaśniej święcącą 
na barokowym firmamencie była Hélène Schmitt, wybit-
na skrzypaczka francuska, uczestniczka wielkich festiwali 
europejskich, której dziadkowie pochodzą ze Lwowa i z 
Krakowa. Jej wybitna, dojrzała osobowość muzyczna w 
pełni ukazała się w intensywnej emocjonalnie interpretacji 
dwóch części, zaczerpniętych z metafizycznych „Sonat ró-
żańcowych” Heinricha Ignaza Bibera (Niemca urodzonego 
40 lat przed Janem Sebastianem Bachem). Jego wielkie 
dzieło wczesnego baroku, cykl liczy 15 sonat, opisuje ży-
cie i mękę Jezusa, zakończoną Wniebowzięciem i Ukoro-
nowaniem NMP. Hélène Schmitt nagrała całość na dwóch 
płytach niemieckiej wytwórni „Aeolus”, które ukazały 
się na rynku europejskim tuż przed przyjazdem do nas tej 
wielkiej artystki. I te najnowsze płyty były do nabycia na 
stoisku festiwalowym w Olecku.

Jeszcze jednym wydarzeniem tego koncertu był wy-
stęp słowackiego organisty Marka Čermáka, który też 
przywiózł ze sobą pozytyw, mniejsze przenośne organy. 
Ale żeby wykonać „Toccatę i fugę” niemieckiego kompo-
zytora Johanna Ernesta Eberlina porzucił swój pozytyw, 
by wspiąć się… na chór naszego kościoła, aby pokazać, że 
zapomniane i dotąd trochę lekceważone organy w Kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku, jeśli będą 
właściwie zarejestrowane, dobrze brzmią i mogą być uży-
wane jako instrument koncertowy!

Żywa atmosfera tego koncertu wzbogacona o wypo-
wiedzi własne muzyków, objaśnienia sposobów grania na 
instrumentach, które dowcipnie po słowacku, starając się 
mówić po polsku, prowadził Ján Krigovský, podbiły naszą 

Barok (muzyczny) na Mazurach
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publiczność. Nikt nie wyszedł przed końcem, nikt nie zauwa-
żył, że koncert trwał dwie pełne godziny.  

Czwarty koncert (9 lipca) w „dużym kościele” NMP 
Królowej Polski był szczytowym punktem programowym 
festiwalu ze względu na wykonanie arcydzieła muzyki ba-
rokowej „Stabat Mater” włoskiego kompozytora  G. B. Per-
golesiego. Cierpienie Matki stojącej pod krzyżem, wyrażone 
w tym dziele, jest jednym z najgłębszych w historii muzy-
ki, a dokonał tego 25-letni Neapolitańczyk, na krótko przed 
swoją śmiercią. Mistrzowsko zabrzmiały partie słowackich 
solistów: Hildy Gulyásovej, pięknego sopranu w typie mo-
zartowskim oraz Mateja Bendy, młodego utalentowanego, 
rokującego wiele na przyszłość, kontratenora o niecodzien-
nych zdolnościach wokalnych. Do rzadkości bowiem należy 
umiejętność śpiewania głosem wysokim kontratenorowym, a 
zarazem męskim głosem barytonowym. Matej Benda studiu-
je śpiew w Bańskiej Bystrzycy jako baryton, bo nie ma tam 
specjalności śpiewu barokowego, a jako kontratenor pracuje 
z polskim kontratenorem Jakubem Burzyńskim, jak twier-
dzi Matej, pochodzącym z Olecka! Zestawienie barwowe obu 
głosów razem, sopranu i kontratenora, należało do szczegól-
nie zharmonizowanych pod względem barwy, a zarazem bar-
dzo wyszukanych i oryginalnych, dając rezultat, którym może 
poszczycić się kapelmistrz Ján Krigovský. Na tym zamykają-
cym festiwal w Olecku koncercie zabrakło z niewyjaśnionych 
powodów kompletu słuchaczy, którzy zwykle wypełniali tę 
świątynię do ostatniego miejsca. Trzeba stwierdzić, że to wiel-
ka szkoda, bo tak mistrzowskiego wykonania „Stabat Mater” 
Pergolesiego długo nie będziemy mieli okazji usłyszeć nawet 
na stołecznych estradach koncertowych.

Koncert piąty (10 lipca) odbył się w Gołdapi, w późno 
odbudowanym z ruin dzisiaj pięknym i zadbanym, kościele 
NMP Matki Kościoła, przy współpracy z panem Jackiem 
Morzym, zastępcą Burmistrza Gołdapi. Rewelacją programu 
było pierwsze światowe wykonanie innego „Stabat Mater”, 
innego włoskiego kompozytora Nicola Logroscino z połu-
dnia Włoch, z okolic Bari w regionie Apulii. W swoim cza-
sie ogromnie popularnego dzięki lubianym operom buffa, a 
dzisiaj zapomnianego przez historię i na nowo odkrywanego. 
Jego „Stabat Mater” skomponowane językiem młodego Mo-
zarta, a więc we wczesnym stylu klasycystycznym, ukazało 
się jako dzieło złożone z pięknych arii i duetów, w których 
ponownie wysoką klasę zaprezentowali Hildy Gulyásova i 
Matej Benda. Wydobycie dzieła z niepamięci jest sukcesem 
Jána Krigovský’ego i powinien on tę muzykę dalej szeroko 
propagować na koncertach oraz nagrać na płyty, zestawiając 
razem dwie różne stylistycznie formy „Stabat Mater” Pergo-
lesiego i Logroscino. Pewny sukces takiego nagrania zapewni 
wspaniała muzyka oraz udział pary solistów, oklaskiwanych 
w Olecku i w Gołdapi.

Pięciolecie koncertów barokowych w Olecku, za-
mkniętych tegorocznym międzynarodowym festiwalem, 
nasuwa wiele refleksji. Głównie na temat pasji, zaangażo-
wania i skutecznego działania organizatorek Fundacji oraz 
niewątpliwego sukcesu całego projektu, który przynosi do-
brą sławę miastu i jego środowisku kulturalnemu. W Olec-
ku wydarzyła się rzecz niebagatelna, zostało wytworzone 
zainteresowanie do odbioru muzyki klasycznej, powstała 
publiczność, umiejąca obcować z muzyką w najlepszych 
wykonaniach. Publiczność, która nawiązuje kontakt z wyko-
nawcami, wyczuwa i dobrze wie, kiedy należy klaskać, a w 
odbiorze muzyki znajduje prawdziwą przyjemność, za którą 
dziękuje owacją na stojąco. 

Wszystkie koncerty otwierała ich twórczyni, Katarzy-
na Krajewska-Openchowska, absolwentka Akademii Mu-
zycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Pani Krajew-
ska tworzy profesjonalne oblicze festiwalu, czego dowodem 
pozyskanie tej miary artystów, co prof. Marek Toporowski, 
skrzypaczka Hélène Schmitt z Paryża czy Ján Krigovský, 
szef Collegium Wartberg. Jej słowo jest zawsze eleganckie, 
wyważone, celne i zawierające podziękowania dla Magistra-
tu i pana Wacława Olszewskiego Burmistrza Olecka, który 
stwarza podstawę działania, ale jeszcze nie zapewnia moż-
liwości organizacyjnych tak dużego i ambitnego przedsię-
wzięcia. Stąd długa lista pozyskanych z wdzięcznością firm 
sponsorskich, które wspierają festiwal, umożliwiając dopie-
ro jego pełną realizację. 

Trzeba jeszcze wspomnieć o asystencie pani Katarzyny 
Krajewskiej, Piotrze Burakiewiczu z Ełku, młodym adepcie 
muzykologii, który ukończył już licencjat na Uniwersytecie 
Warszawskim, a na oleckim festiwalu ma odpowiedzialną 
rolę wprowadzania publiczności w krąg problematyki mu-
zycznej i historycznej. 

Na zakończenie pobytu na Mazurach, zaprowadziłem 
naszych gości, w wilgotnym mroku już po koncercie, by 
odwiedzili miejsce, w którym stoi pomnik upamiętniający 
pobyt Immanuela Kanta w Gołdapi. Tego, który wypowie-
dział jedną z najsłynniejszych dewiz filozoficznych: „Niebo 
gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie”. Kant, fi-
lozof-samotnik z uniwersytetu w Królewcu, jeden z najwy-
bitniejszych myślicieli wszechczasów, duchowy ojciec idei 
Unii Europejskiej, w swoich dziełach dał wykładnię myśli 
tej niezwykłej epoki, kiedy Barok ścierał się z nadchodzą-
cym Oświeceniem, której wykładnię artystyczną tak atrak-
cyjnie i wartościowo przedstawili nam nasi goście-artyści 
podczas niezapomnianych koncertów w Olecku i w Gołdapi.

Jerzy Stankiewicz                                                                                                      
(Kraków+Olecko)

fot. Bolesław Słomkowski
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V13301

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V0
93

09

PIZZA NA TELEFON

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V10307

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B38006

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V12102

V1
17

03

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31 
(szosa na Giżycko). 
Tel. (87) 520-14-98

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V12302

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02921

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V11005

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08710

V06515

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V10836

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V
09

00
9

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B40701

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B39603

* VW Polo, 2002, 1,2B tel. , 508-097-660 V10616

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B38206

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B39403

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B38705

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B40401

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B40801

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu, 
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109-
121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V12013

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V13201

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 

B37906

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B40002

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B39104

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V12402

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B38804

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L97404

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B39703

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B38106

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V10826

V
08

61
0

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01924

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V09329

K
19

50
4
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40

20
2
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09   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V10506

V1
06

06

ZAKŁAD KAMIENIARSKI,  Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V11105

PROMO-

CJA w KEY
Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V11214

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
19

80
9

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V10407

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V11913

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B39004

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B40102

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B40601

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B38605

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V10846

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K20609

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120d

* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577, 
506-865-480 V09349

* zatrudnię, pielenie ogródka, tel. 605-893-381 K200509

* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709-
756 L97701

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K19909

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B38405

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b30

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B36910

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Goł-
dapska, tel. 602-793-432 K20307

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K20207

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 L97009

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B39503

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B39903

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b30

* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna an-
tyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł. 
Stan - super!!! 600-936-589
* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR, 
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V108116

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V10516

KUPIĘ

* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko 
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka 
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień 2014, 
kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wygoda 
snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organizacji trans-
portu. 600936589.

V
10

70
6

* hala przy szosie Świętajno, plac manewrowy, zaple-
cze socjalne, tel. 502-264-901 K20801

* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
734 L97602

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V10417

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V09339

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gmi-
ny, tel. 502-264-901 K20406
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Nietrzeźwi awanturnicy 
odizolowani 

od swoich najbliższych
W miniony weekend oleccy policjanci odizolowali od 

swoich rodzin trzech awanturników. Wszyscy mężczyźni 
trzeźwieli w policyjnym areszcie. 

Pierwszy nietrzeźwy awanturnik do policyjnego aresztu 
trafił w miniony piątek po godz. 22:30. 

Oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, 
że u jednej z rodzin zamieszkałej na terenie Olecka doszło do 
awantury. Policjanci którzy pojechali na miejsce ustalili, że 
Karol B. od dłuższego czasu nadużywa alkoholu, niepokoi 
domowników oraz zakłóca im spokój.

W związku z powyższym mężczyzna trafił do policyj-
nej celi. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 
ponad 3 promile alkoholu.

Kolejne zgłoszenie o awanturze domowej, tym razem 
u rodziny zamieszkałej na terenie gminy Kowale Oleckie, 
funkcjonariusze otrzymali 10 lipca po godz. 12:00.

Policjanci ustalili, że Przemysław M. pod wpływem al-
koholu dobijał się do mieszkania byłej konkubiny oraz wy-
zywał ją słowami wulgarnymi. Funkcjonariusze po przyby-
ciu na miejsce i patrolowaniu pobliskiego terenu napotkali 
awanturnika. Mężczyzna przyznał, że faktycznie dobijał się 
do konkubiny oraz ją wyzywał. Dodał również, że wróci do 
niej i ją zabije. 

W związku z agresywnym zachowaniem 29-latek został 
zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. 

Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 
3 promile alkoholu.  

Jako ostatni do policyjnej celi trafił Dominik B. 
10 lipca po godz. 23:00 17-latek będąc pod wpływem 

alkoholu wszczął awanturę z matką, ubliżał jej, poniżał 
oraz groził, że zrobi jej krzywdę. 

W obecności funkcjonariuszy mężczyzna był nadal 
agresywny i nie reagował na polecenia wydawane przez 
mundurowych w związku z tym został zatrzymany. 

Badanie alkomatem wykazało w organizmie Domini-
ka B. ponad promil alkoholu.   

Rowerzysta wtargnął wprost 
pod osobowego forda 

W miniona niedzielę (10.07.) około godz. 1:30 ofi-
cer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o zda-
rzeniu drogowym, do którego doszło w Olecku na ul. Al. 
Zwycięstwa. 

Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia, 
wstępnie ustalili, że rowerzysta wtargnął z chodnika na 
jezdnie wprost pod nadjeżdżający samochód osobowy 
marki Ford. 

Paweł M. w wyniku zderzenia z pojazdem doznał 
ogólnych potłuczeń ciała i został przetransportowany do 
szpitala w Ełku. 

Badanie alkomatem wykazało w organizmie 37-latka 
ponad 2,5 promila alkoholu. Kierujący fordem był trzeźwy.  

Teraz funkcjonariusze będą wyjaśniać  dokładne oko-
liczności zdarzenia. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Turniej tenisa ziemnego o pu-
char KT „Tennis Life”

10 lipca na kortach MOSiR został rozegrany Turniej teni-
sa ziemnego o puchar KT „Tennis Life. Sędziami główny-
mi byli Bartosz Cieśluk i Andrzej Bomber.

Wyniki
Kategoria U12

1. Damian Lewandowski
2. Piotr Stolarczyk
3. Oliwier Fryt

Kategoria OPEN
1. Kacper Wronka (Łęczna)
2. Łukasz Kazberuk (Białystok)
3. Artur Krasowski (Białystok)
4. Robert Karniej (Olecko)

W turnieju wzięło udział 31 zawodników. W kategorii 
do lat 12 pięciu młodych adeptów tenisa rywalizowało w 
systemie, każdy z każdym. Najlepszy okazał się Damian 
Lewandowski. 

W kategorii OPEN do rozgrywek przystąpiła rekor-
dowa w tym roku liczba 26 zawodników. Grali oni sys-
temem brazylijskim czyli druga przegrana eliminowała z 
turnieju. Turniej obfitował w ciekawe mecze oraz  widowi-
skowe wymiany i zagrania. 

Po prawie 7 godzinach zmagań zwyciężył Kacper 
Wronka reprezentujący barwy klubu GKS Górnik Łęczna 
pokonując w finale Łukasza Kazberuka z Białegostoku 6/3. 
W meczu o trzecie miejsce tryumfował inny reprezentant 
Białegostoku - Artur Krasowski pokonując Olecczanina 
Roberta Karnieja również 6/3. Najlepsi otrzymali puchary 
oraz pamiątkowe dyplomy.

Bartosz Cieśluk
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA
Kto latem pracuje, zimą głodu nie 

poczuje. 
Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za 

sobą deszcz przywodzi, gdy swoją paję-
czynę snuje, bliską burzę czuje

Gdy w lipcu słońce dopieka, burza 
niedaleka.

W lipcowej porze łowią raki, pisko-
rze.

Lipiec – starego chleba z nowym 
przypiec.

Gdy mgła o Babią Górę podczas 
żniw zaczepi, uciekajmy ze zbożem, bo 
się wszystko zlepi.

Na św. Wincentego będziem jedli 
chleb z nowego.

Gdy się grzmot w lipcu od południa 
poda, drzewom się znaczy szwank i nie-
uroda.

W lipcu się kłosek korzy, że niesie 
dar Boży, a najpierwsza Małgorzata (20 
lipca) sierp w zboże założy.

W lipcu upały, wrzesień doskonały.
W lipcu upały, styczeń mroźny cały.

Kanapki z kiełkami, 
jajkami przepiórczymi 

i pastami rybnymi
1 bagietka, 1 opakowanie kiełków, 10-
12 jajek przepiórczych, ulubiona pasta 
rybna, masło

Jajka przepiórcze gotujemy na twar-
do. Zalewamy je zimną wodą. Wystu-
dzone obieramy ze skorupek i kroimy na 
połówki. Można też użyć jajek kurzych, 
które kroimy w plastry. 

Bagietkę smarujemy masłem. Na 
maśle kładziemy kiełki. Na kiełkach po-
łówki jajek. Każde z jajek dekorujemy 
pastą rybną.

Tatar śledziowy
45 dag filetów śledziowych matjas, 5 
korniszonów, 5 dag marynowanych 
kurek, 1 czerwona cebula, kilka gałązek 
koperku, 3 łyżki oliwy, 1 łyżka octu z 
białego wina, pieprz

Filety płuczemy i kroimy w drobna 
kostkę. Korniszony i kurki drobno sieka-
my. Cebulę kroimy w drobniutka kostkę. 

Oliwę, ocet, pieprz dobrze miesza-
my.

Przed podaniem dekorujemy koper-
kiem. 

Podajemy z pumperniklem, kraker-
sami lub innym pieczywem.

Sałatka błyskawiczna
Duży słoik fasolki szparagowej, 10 jaj 
ugotowanych na twardo, słoik majone-
zu, pół szklanki keczupu

Fasolkę odsączamy na sicie. Kroimy 
na krótkie kawałki.

Jaja siekamy, a kilka plasterków od-
kładamy do dekoracji.

W salaterce układamy warstwami fa-
solkę, keczup, jaja i majonez.

Na wierzchu kładziemy plasterki ja-
jek i ozdabiamy je majonezem.

Sałatkę podajemy schłodzoną. 

Babeczki
Ciasto: 2 jajka, 13 dag cukru, 13 dag 
mąki, 13 dag margaryny, 3 łyżki kakao, 
1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 laska 
wanilii, 3 łyżki mleka, konfitura z wiśni
Krem: 1 laska wanilii, 15 dag margary-
ny, 50 dag cukru pudru, 3 łyżki słodkiej 
śmietanki kremówki
Przybranie: wiśnie kandyzowane, mro-
żone albo z drzewa, tabliczka gorzkiej 
czekolady

Margarynę miksujemy razem z cu-
krem, odrobiną startej laski wanilii, 
mąką zmieszaną z proszkiem do piecze-
nia oraz z kakao i jajkami. 

Następnie dodajemy konfiturę z wi-
śni i ponownie mieszamy.

Ciasto przelewamy do foremek na 
babeczki i wkładamy do nagrzanego do 
200°C piekarnika i pieczemy około 20 
minut.

Krem: zaczynamy od miksowania 
śmietanki, do której dodajemy cukier 
puder, laskę wanilii oraz margarynę. 
Miksujemy dalej.

Masę wkładamy do szprycy lub wor-
ka z końcówką do nakładania kremów. 
Krem nakładamy na wierzch ciastek. 
Babeczki dekorujemy startą gorzka cze-
koladą i kandyzowanymi wiśniami. 

Warzywa
Duszone warzywa zachowują więcej 

witamin i soli mineralnych wtedy, gdy 

13 lipca 
Dalidy, Danieli, Grety, Justyny, Kingi, 
Lidy, Magdaleny, Małgorzaty, Margare-
ty, Radomiły, Sary
Andrzeja, Anakleta, Benedykta, Dana, 
Daniela, Ernesta, Eugeniusza, Henryka, 
Irwina, Jakuba
14 lipca
Izabelli, Kamili, Kamy, Karoliny, Kory, 
Marceliny, Steli, Stelli, Ulryki
Bonawentury, Damiana, Dobrogosta, 
Feliksa, Henryka, Jakuba, Kamila, Ko-
smy, Marcelego, Marcelina, Ulryka
15 lipca
Angeliki, Angeliny, Baldwiny, Ditty, Igi
Atanazego, Bonawentury, Brunona, Da-
niela, Dawida, Donalda, Egona, Henry-
ka, Niecisława, Lubomysła, Waldemara, 
Włodzimierza
16 lipca
Benity, Carmen, Karmeny, Marii, Mari-
ki, Marleny, Mirelli, Ruty
Andrzeja, Benedykta, Dzierżysława, 
Eustachego, Eustachiusza, Kanimiła, 
Stefana, Waldemara

17 lipca
Anety, Jadwigi, Jagody, Julietty, Julity, 
Konstancji, Kornelii, Marceliny, Mar-
tyny
Aleksandra, Aleksego, Andrzeja, Bog-
dana, Bohdana, Czesława, Dzierżykija, 
Jacka, Kornela, Leona,  Marcelego, 
Marcelina, Marcina
18 lipca
Dragomiry, Erwiny, Frydy, Kamili, 
Kamy, Karoliny
Arnolda, Dragomira, Emila, Emiliana, 
Erwina, Fryderyka, Kamila, Roberta, 
Szymona, Unisława, Wespazjana
19 lipca
Alfredy, Fredy, Normy, Nory, Radomiły
Alfreda, Ambrożego, Arseniusza, 
Makryny, Marcina, Rufina, Wincentego, 
Włodzimierza, Włodzisława, Wodzi-
sława
20 lipca
Arety, Czesławy, Hieronimy, Ludwiki, 
Małgorzaty, Sewery, Seweryny
Aureliusza, Czesława, Eliasza, Frydery-
ka, Hieronima, Kolumby, Leona, Pawła, 
Seweryna

Dyskredytując świadomie 
lub nieświadomie religię w imię 
nauki, postąpiono – paradoksal-
nie – w sposób par exce llence 
nienaukowy, irracjonalny. Jeżeli 
bowiem twierdzi się, że Boga nie 
ma (tzn. wierzy się w jego nieist-
nienie lub je zakłada), należało by 
tym samym przyznać, na co wska-
zuje wiele znanych powszechnie 
przesłanek, iż autorzy „Ewange-
lii” byli wielkimi myślicielami o 
genialnej intuicji. Psychologowie 
i socjologowie współcześni po-
winni zanalizować ich dzieło z 
równą atencją jak analizuje się 
inne dzieła świetnych myślicieli. 
Nie zostało to uczynione prawdo-
podobnie wskutek scjentystycznej 
pogardy dla wielkiej filozofii. 

Jarosław Rudniański, 
Homo coqitans

... próbowali zrozumieć religię, 
ponieważ tak wiele działań, które 
całkiem nie miały sensu, podej-
mowano w jej imieniu. Religia 
mogła też usprawiedliwić prak-
tycznie dowolną ekscentryczność. 
Ludobójstwo na przykład. 

Terry Pratchet, 
Złodziej Czasu

Możesz ginąć za swoją ojczy-
znę albo za rodzinę, ale dla boga 
powinieneś żyć szczęśliwie i pra-
cować każdego dnia swego dłu-
giego żywota. 

Terry Pratchet, 
Pomniejsze bóstwa

do garnka wlewamy tylko tyle wrzątku, 
aby jarzyny były przykryte. Gotujemy je 
do momentu, gdy widelec da się w nie 
wkłuć. Powinny być lekko chrupiące.
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Felieton

Szanowna Redakcjo!
Miło jest nam poinformowad, że na spotkaniu krótkofa-

lowców Warmiosko-Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej 
Ligi Obrony Kraju w Olsztynie przy ul. Westerplatte 1a w 
Klubie Łączności LOK - SP4KSY 2 lipca zostali odznacze-
ni BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA LIGI 
OBRONY KRAJU n/w koledzy :

SP4ICD - Wojciech POKUSA z Klubu Łączności LOK 
SP4KPP w Olecku .

Listy do redakcji

Klub Łączności w Olecku działa w Stowarzyszeniu Przy-
pisani Północy / SP4KPP – Klub Przypisanych Północy /. 
Czynnymi operatorami – krótkofalowcami w eterze są ko-
ledzy :

Jerzy Weiss – SP4WLW
Wojciech Pokusa – SP4ICD

Maciej Drozdowski – SQ4JUM
Karol Buchowski – SP4SHD
Jan Kuchar – SP4CGJ z Gołdapi
Jacek Sobala – SQ4CUX z Ełku
Mateusz Rekśd – SQ4OC
Romulad Olszewski SP4MPH z Suwałk.

Prezes Klubu SP4KSY wręcza medal kol. Wojtkowi 
SP4ICD (SP4GIW - Karol KULAS Prezes Klubu Łączno-
ści LOK SP4KSY w Olsztynie)

Andrzej SP4HHI składa gratulacje kol. Karolowi 
SP4GIW
Spotkanie odbyło się w celu podsumowania zawodów 
organizowanych przez Klub Łączności LOK SP4KSY :
- Ogólnopolskie Zawody „ DZIEO WALKI Z RAKIEM „
- Ogólnopolskie „ OLSZTYOSKIE ZAWODY „
- Ogólnopolskie Zawody „ DZIEO DZIECKA „
Podczas spotkania wszystkim zaproszonym kolegom wrę-
czono upominki książkowe ufundowane przez Prezydenta 
Olsztyna Pana Piotra Grzymowicza. 

Z serdecznymi krótkofalarskimi pozdrowieniami vy 73 !
Andrzej Wikłacz SP4HHI

Olsztyn, 9 lipca 2016.

Siknąć z prądem
Trochę ociągałem się z tym newsem, bo rzecz dotyczy 

tego, czym kala się ziemię. Naukowcom z Anglii, co wyszła 
z UE, i Polakom udało się przetestować pisuar na festiwalu 
muzycznym w Glanstonbury.

 Mocz, który tryskał do muszli rozświetlał diody LED-
-owe, które zainstalowano w toaletach. Zastosowano baterie 
wypełnione mikroorganizmami, które kolonizowały anodę i 
rozkładały w niej materiał organiczny, jaki znajduje się w mo-
czu. A te z kolei rozbijał atomy na protony i elektrony. W ten 
oto sposób sikano z… prądem. 

Dzięki temu wynalazkowi czynność fizjologiczną można 
już przerobić na elektryczność. Pomysł godny rozpatrzenia, 
szczególnie tam, gdzie ludzie wypoczywają. Nad morzem i 
jeziorami. 

Ponieważ w Polsce jest olewający nieco stosunek do 
wszystkiego, więc szykują nam się nadwyżki energetyczne. 

Czesław Mirosław Szczepaniak 
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„Polska Amazonia 
w obiektywie gimnazjalisty ” 

– nagrodzone fotografie

Na drugi brzeg
Filip Drażba (Gim. nr 2, 1d)

wyróżnienie

IV Festiwal 
Jednego Instrumentu

16 lipca 2016 r., 
Kąpielisko Miejskie 

„Skocznia”
W tym roku motywem przewodnim będą skrzypce i muzy-

ka celtycka.

W programie zaprezentują się:

19:00 – Shamrock
Shamrock liczy sobie już kilkanaście wiosen. Powstał w 

1995 roku po wyprawie do Irlandii, w trakcie, której póź-
niejsi założyciele zespołu urzeczeni otaczającym ich pięk-
nem zielonej wyspy postanowili jej cząstkę zabrać ze sobą. 
Ponieważ najlepszym nośnikiem emocji jest muzyka, powo-
łali do życia Shamrock - folk music group.

Grupa od początku swego istnienia jest kojarzona z mu-
zyką celtycką, sama nazwa oznacza trójlistną koniczynkę - 
symbol Irlandii. 

Utwory znajdujące się w repertuarze grupy to zarówno 
jig’i i reel’e do jakich przywykło ucho znawcy gatunku, jak 
i zaaranżowane na „Sham-rockowy” sposób żywiołowe i 
dynamiczne utwory zaczerpnięte z tradycji muzycznej za-
równo irlandzkiej jak i polskiej, jak również nieco bardziej 
współczesne stylistycznie aczkolwiek nawiązujące do niej.
 (http://www.shamrock.hg.pl/)

20:30 – Otako
Zespół „Otako” powstał w Suwałkach jesienią 2008 

roku. Punktem wyjścia było poszukiwanie współczesnego 
brzmienia i wyrazu dla tradycyjnej muzyki wykonywanej w 
trio (melodia, akompaniament i rytm). 

Podstawę repertuaru stanowi materiał zebrany podczas 
wypraw do najstarszych skrzypków Suwalszczyzny: Fran-
ciszka Racisa i Mieczysława Pachutko.
(wikipedia.org)

O substancjach potencjalnie 
uzależniających 

W siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Olecku odbyło się szkolenie na temat substancji potencjal-
nie uzależniających – alkoholu, narkotyków, tytoniu, leków 
i środków zastępczych – dopalaczy, stanowiących obecnie 
ważny problem społeczny. Nasze spotkanie edukacyjne pod 
patronatem Starosty Oleckiego i „Tygodnika Oleckiego” 
zorganizowaliśmy niedługo po zakończeniu roku szkolnego, 
ponieważ okres ten dla młodzieży często oznacza beztroską 
zabawę, ale również i brak kontroli ze strony dorosłych, brak 
własnych zainteresowań oraz presję ze strony otoczenia, 
która spowodować może ryzykowne zachowania.
Szkolenie poprowadzone przez pracowników Oddziału 
Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz przed-
stawiciela Komendy Powiatowej Policji w Olecku licznym 
gościom przybliżyło m.in. informacje nt. mechanizmu utraty 
kontroli nad używaniem substancji psychoaktywnych i kon-
sekwencji zdrowotnych ich nadużywania, leków dostępnych 
bez recepty oraz zagadnień zdrowotnych i prawnych związa-
nych z e-papierosem. 
Prowadzący położyli nacisk na zagadnienia związane z tzw. 
dopalaczami, które choć szczególnie groźne, ciągle mają na-
bywców żądnych nowych przeżyć. Ich potencjalnie niebez-
pieczne działanie toksyczne niestety nie odstrasza młodych 
ludzi. 
Rodziców i opiekunów świadomych zagrożeń związanych z 
substancjami psychoaktywnymi zachęcamy do poszerzania 
swej wiedzy. Polecamy stronę internetową Krajowego Biura 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii, na której znajduje się do 
pobrania m.in. poradnik dla rodziców pt. „O lekach, marihu-
anie, dopalaczach bez histerii”, czy broszura „Bliżej siebie 
- dalej od narkotyków. Poradnik dla rodziców”, która jest 
mini-kompendium wiedzy nt. dobrej komunikacji w rodzinie 
w kontekście profilaktyki uzależnień.
Wszystkie osoby, które stykają się z problemem narkomanii 
– młodzi ludzie (którzy biorą lub nie biorą), rodzice i nauczy-
ciele mogą skorzystać również z serwisu www.narkomania.
org.pl. Ta internetowa poradnia oferuje między innymi ano-
nimową i bezpłatną pomoc specjalistów (lekarza, prawnika 
i psychologa) przez e-mail. Ponadto rzetelnymi źródłami 
wiedzy są strony: zdrowiewciazy.pl i dopalaczeinfo.pl. 
Bezpłatnie, przez całą dobę możemy skorzystać z infolinii 
Głównego Inspektora Sanitarnego: 800 060 800. Pod tym 
numerem telefonu  możemy dowiedzieć się więcej o dopala-
czach, możliwościach leczenia, numer ten jest także przezna-
czony dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci 
zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać 
również informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do 
osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami. 

Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

Impul Liga Squqsh’a
wyniki końcowe

1. Marcin Roszko  36 pkt
2. Adam Brzoziewski 32 pkt
3. Michał Karniej  28 pkt
4. Karol Lemański 27 pkt
5. Dariusz Stefanowski 27 pkt
6. Krzysztof Bajkowski 22 pkt
7. Krzysztof Szczepaniak 16 pkt
8. Tomasz Wieloch 13 pkt.
9. Arkadiusz Puchalski 12 pkt.
10. Kamil Kowalewski   7 pkt
11. Robert Sienica   5 pkt.
12. Ryszard Mielech   5 pkt.
13. Marcin Putra    3 pkt.
14. Józef Bućwiński   1 pkt.
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Nawałnica
Klimat nam się zmienia. Nie tylko ociepla się. Znane nam 

kiedyś jedynie z doniesień prasowych i telewizyjnych, hura-
gany, gradowe burze czy nawałnice, stają się coraz częstsze w 
okresie letnim. 

Przez Polskę co jakiś czas przechodzą właśnie takie zjawi-
ska atmosferyczne. Niestety, zdarzają się nie tylko zniszcze-
nia, ale również ranni, a nawet ofiary śmiertelne. Smutne to i 
trudne do zapobiegania. Dla wędkarzy rada. 

Gdy nadchodzi burza, nie zwlekajmy, uciekajmy jak naj-
szybciej. Woda i pioruny, to szalenie niebezpieczna mieszan-
ka. Szczęściem burze skończyły się w piątek, więc w nie-
dzielę, 19 czerwca, Koło Okoń zorganizowało spinningowe 
zawody na jeziorze Rospuda. Zbiórka o szóstej, jednak już od 
piątej ruch na plaży duży. 

Oprócz uczestników zawodów, także inne łodzie. I tych 
ze spinningiem, i tych ze spławikami. Jezioro słynie z dużych 
okoni i równie dużych płoci, więc zainteresowanie wędkarzy 
nie dziwi. W dodatku opowieści o łowionych ostatnio tęgich 
okoniach, podsycały nasze nadzieje. 

Może będzie nawałnica okoni? 
Mieliśmy się o tym przekonać o 14, bo na tę godzinę 

wyznaczono koniec łowienia. Jak zwykle dylemat. Płynąć 
daleko, na „tamte” górki, czy zostać bliżej i łowić na „tych” 
górkach. Okonie skutecznie schowały się właśnie na górkach. 
Aby je z tych górek wyciągnąć i skusić, do ataku na zapre-
zentowaną przynętę, należało cierpliwie obławiać stoki górek 
drobnymi przynętami. 

Kto tak robił i trafił w przynętę, ten złowił nawet kilka-
dziesiąt okoni. Ja tak niestety nie zrobiłem. Cóż, błądzić jest 
rzeczą wędkarza. Pogoda sprzyjała, ryby niektórym również. 

Dylemat, czy lepsze będą górki dalsze, czy bliższe, roz-
wiązał się sam. Z zawodników zajmujących pierwsze dziesięć 
miejsc, tylko ja , na miejscu ósmym oraz Renek Galicki, nie 
popłynęliśmy na górki dalekie. Tyle tylko, że Renek zawody 
wygrał i aby złowić prawie 3,5 kg okoni, nie potrzebował da-
leko płynąć. 

Klasa! Nawałnica okoni, czekała na niego bardzo blisko.
A oto wyniki zawodów:

1. Renisław Galicki 3479g
2. Mirosław Iwaniuk 3040g
3. Krzysztof Krajewski 1995g
4. Mieczysław Gojlik 1576g
5. Marek  Przekop 1560g
6. Janusz Zalewski 840g

7. Krzysztof Hodana 575g
8. Arnold Hościłło 565g
9. Tomasz Gawroński 565g
10. Edward Szurkowski 555g

W zawodach uczestniczyli również: Danielczyk Euge-
niusz, Wasilewski Bogusław, Chodnicki Robert, Kuliś 
Hubert, Wojsiat Marian.

Pytania do zwycięzcy zawodów, Renisława Galickiego 
z Raczek.  

- Renek, jak to zrobiłeś ? 
- Cóż, lubię tak łowić, lekką główką, na zarośniętych 

spadach górek. Cierpliwie szukałem okoni, często zmienia-
jąc ustawienie łódki.

- Rzadko ostatnio pokazujesz się. Gdzie łowisz? 
- Znaleźliśmy z Krysią Majewską takie fantastyczne ło-

wisko ślicznych, złotych wzdręg. Łowimy je na gumki, wi-
rówki, a nawet na malutkie martwe rybki!  

- Ostatnie pytanie. Wygramy z Ukrainą? 
- Jasne, wyraźnie, chociaż po twardej walce. Ćwierćfinał 

jest w zasięgu.- odpowiedział Renek. Skoro tak doskonale 
wie, jak łowić ryby, na piłce zna się z pewnością. I tego się 
trzymajmy. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
J.Arnold Hościłło
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Wakacje 
pachnące przygodą

Wrócił Marek w piątek ze szkoły, schował świadec-
two do szafki. Położył się przed TV, sięgnął po piloty i 
oświadczył, że nikt i nic nie jest go w stanie z tej kanapy 
ściągnąć, póki nie obejrzy wszystkiego. 

Natalka, starsza siostra Marka i gimnazjalista zara-
zem, podniosła tylko wzrok znad laptopa.

- Doskonale cię rozumiem, braciszku – wyznała i 
sama się zdziwiła tym przypływem siostrzanej dobroci – 
nareszcie będę mogła fejsować, ile się da i nikt mi nie 
będzie zawracał głowy kartkówkami, klasówkami i odpy-
tywaniem.

- I tu się z tobą zgadzam – Marek poczuł się sojusz-
nikiem Natalki.

- Młody – przerwała rozważania Natalka – tylko się 
nie spoufalaj za bardzo.  – Odkurzanie należy do ciebie, 
młody jesteś – Marek chciał coś powiedzieć, ale siostra 
rzuciła w jego stronę spojrzenie, które znał nie od dzisiaj 
i wolał zamilknąć.

Przez kwadrans była cisza. Każde z nich oddało się 
słodkim chwilom wakacji: Marek nie odrywał się od te-
lewizora, a Natalka od laptopa. Słodką ciszę zmącili ro-
dzice. Obrzucili wzrokiem swoje pociechy. Mama chciała 
skonfiskować piloty, ale uprzedził ją tata.

- Zostaw, kochanie, niech nasze pociechy poczują 
smak wakacji.

Rodzeństwo nawet nie zareagowało, za to mama ob-
rzuciła tatę pytającym wzrokiem.

- A pamiętasz nasz pierwszy dzień wakacji? – roz-
marzył się tata. – Białą koszulę zamienialiśmy szybko na 
trampki, by jak najszybciej być na boisku. 

I tak aż do zachodu słońca, albo aż młodsze rodzeń-
stwo przyszło z ostatnim ostrzeżeniem od rodziców.

- A my z koleżankami… - teraz rozmarzyła się mama 
– brałyśmy koce, trochę ciastek, napoje i szłyśmy na pik-

nik za miasto. Leżałyśmy brzuchami do góry, ogląda-
łyśmy chmury i marzyłyśmy. A czym dla ciebie pachną 
wakacje? – mama najwyraźniej zaskoczyła tatę tym py-
taniem.

- Jak to czym? – bez zastanowienia odpowiedział. 
– Piłką, wodą i rowerem! Tego w wakacje było najwię-
cej, obojętnie w jakiej kolejności. A dla ciebie, żono?

Wzrok mamy uleciał gdzieś daleko.
- Jagodami, wodą oczywiście i ogniskiem. Pamię-

tasz to ognisko, na którym się poznaliśmy? To było w 
wakacje przed maturą – i rodzice zaczęli mówić ściszo-
nym głosem, śmiać się, aż to zaniepokoiło Marka i Na-
talkę.

- Ciii – mama wymownie przyłożyła palec do ust 
– nie przeszkadzajmy naszym pociechom spędzać miło 
wakacji. A może w najbliższą niedzielę, czyli pierwszą 
niedzielę wakacji zamoczymy wiosła w Czarnej Hańczy 
albo Rospudzie? Jak dawniej rozpoczniemy wakacyjny 
sezon na kajaki.

- Nie! Najpierw przejażdżka rowerem po najbliż-
szym lesie – zaproponował tata – albo na jakąś górę, 
ale… - tata zawiesił się, jak to mówiły dzieci – ale dzieci 
nie bierzemy, prawda? Przecież nie możemy zakłócać 
ciszy i spokoju naszym zmęczonym pociechom.

- Oczywiście – wtórowała mama. – Nie możemy 
ich przemęczać i w ogóle fajnie rozpoczęli wakacje, 
nie będziemy burzyć ich atrakcyjnych planów wakacyj-
nych.

Rodzice zaczęli jedno przez drugie przypominać 
różne przygody, które miały miejsce na spływach, obo-
zach pod namiotami, nocnych wartach i ogniskach pod 
gwieździstym niebem. Rodzeństwo w końcu nie wy-
trzymało.

- No, dobrze. To dokąd dzisiaj ruszamy? – zapytała 
Natalka – Bo chyba to chcieliście nam zaproponować.

Tata coś wspomniał o padających jabłkach od ja-
błoni.

- Nieważne! – powiedziała mama. – Byle tylko 
wyjść z domu. Za drzwiami wakacje pachną przygodą.

Marusia


