
to@borawski.plZałożony w 1997 r.

Nr 40 (975) 5 października 2016 r. cena 2,00 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 40
(975)

V
17

00
5

V
19

10
2

ISSN 1505-0246
V1

53
08

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B43906

pizza na telefon, 87-520-31-32
V19411

Pozwól, żeby dzieci czasami ci pomagały, 
nawet jeżeli praca zajmie wtedy więcej czasu. 

H. Jackson Brown, Jr.
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Centrum Handlowe „Impuls”

Gabinet dentystyczny Anny Sadowskiej
został przeniesiony z placu Wolności

na plac Zamkowy 5
(budynek byłej Wszechnicy Mazurskiej)
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Z okazji 35-lecia pracy Gospodarstwo Szkół-
karskie „Grünland” zaprasza klientów od 29 
sierpnia do 7 października na 35-dniową pro-
mocję cenową na dostępne rośliny, w tym:

- drzewa i krzewy iglaste 30%
- drzewa i krzewy liściaste 20%
- byliny i kwiaty 10%

„Grünland”, ul. Produkcyjna 11
tel. 87-523-9009 lub 604-557-693K
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Szkoła z Siejnika na wycieczce, 17

SZTAMA, program, s. 14

Czarny Protest, felieton, s. 5

Hitra, cz. 4 ostatnia, s. 18-19
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
V
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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 006B4
41
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Zatrudnię spawacza z doświadczeniem, 
tel. 602-709-756B
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG” 
Pomysłodajnia wystawa

• 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 .............................4,25 zł
Pb 95 ........................4,39 zł
PB 98 ........................4,59 zł
LPG ...........................1,88 zł
Olej opałowy ..............2,60 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

5 października (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
6 października (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, Zespół 
Szkół Licealnych i Zawodowych (budynek internatu, sala 
konferencyjna), ul. Gołdapskiej 27
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w piłce nożnej
szkół gimnazjalnych, boisko ze sztuczną murawą
7 października (piątek)
apteka dyżurna Składowa 2A
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.30 - Mecz  nożnej trampkarzy MLKS Czarni Olecko - 
KKS Granica Kętrzyn, boisko ze sztuczną murawą
17.00 - Angry Birds Film - film, kino Mazur
19.00 - Sługi boże - film, kino Mazur
8 października (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni-Unia 
Olecko - GKS Granica Bezledy - mecz piłki nożnej, stadion 
miejski
17.00 - Angry Birds Film - film, kino Mazur
19.00 - Sługi boże - film, kino Mazur
9 października (niedziela)
apteka dyżurna Goładapska 1
15.00 - Sługi boże - film, kino Mazur
17.00 - Angry Birds Film - film, kino Mazur
19.00 - Sługi boże - film, kino Mazur
10 października (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
11 października (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
10.00 - Królewna Śnieżka, spektakl operetkowy, hala Lega
13.00 - 15.00 - Konsultacje społeczne - program współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, spotkanie 
konsultacyjne, sala konferencyjna, Ratusz
12 października (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
13 października (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
14 października (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
mija termin zgłoszeń w konkursie „Skarby Europy za-
mknięte w szkle”, (szczegóły TO 34 s. 16)
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
15 października (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 12
17.00 - Plan Maggie - film, kino Mazur
19.00 - Żywioł. Deepwater Horizon - film, kino Mazur
16 października (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 2A
17.00 - Plan Maggie - film, kino Mazur
19.00 - Żywioł. Deepwater Horizon - film, kino Mazur
17 października (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
18 października (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
19 października (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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13 września od 18.05 jeden zastęp OSP 
Wieliczki usuwał gniazdo szerszeni z domu 
mieszkalnego w Cimochach.

14 września od 12.18 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał 
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Połomie.

15 września od 21.11 jeden zastęp JRG PSP otwierał przy 
ulicy Armii Krajowej zatrzaśnięte drzwi do mieszkania.

17 września od 9.51 jeden zastęp OSP Świętajno zabez-
pieczał miejsce startu i lądowania awionetek na zawodach 
zorganizowanych na lądowisku w Giżach. 

18 września od 8.09 jeden zastęp OSP Borawskie zabez-
pieczał zawody motocrossowe zorganizowane na torze przy 
ulicy Kościuszki.

18 września od 16.39 jeden zastęp JRG PSP oraz po jed-
nym OSP Wieliczki i OSP Cimochy zabezpieczały miejsce i 
usuwały skutki wypadku drogowego w Cimochach. Samo-
chód osobowy uderzył w drzewo. 

19 września od 7.09 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
miejsce i usuwał skutki wypadku drogowego w Szwałku. Sa-
mochód osobowy uderzył w drzewo.

19 września od 8.58 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
naderwaną rynnę na budynku starostwa przy ulicy Kolejo-
wej.

23 września od 12.37 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

24 września od 9.04 jeden zastęp JRG PSP pomagał przy 
ulicy Środkowej ratownikom medycznym otwierać zatrza-
śnięte drzwi mieszkania.

24 września od 21.01 jeden zastęp OSP Cichy gasił w 
Cichym pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

26 września od 9.01 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
naderwaną rynnę kościoła w Świętajnie.

26 września od 13.10 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden 
OSP Gąski zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypad-
ku drogowego w Zatykach. Samochód uderzyła w przepust 
drogowy.

Informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski
28 września od 10.46 jeden zastęp JRG PSP uwalniał 

przy ulicy parkowej kota uwięzionego na drzewie.
29 września od 9.05 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy 

ulicy Gołdapskiej konar drzewa z boiska szkolnego.
29 września od 11.55 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 

ulicy Leśnej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
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:
• Konstanty Jarosz (Łomża)

• Antoni Madej (Słupsk)
• Marcin Nowosielski
• Maciej Ulikowski
• Daniel Zawoźny

• Jagoda Zborowska
Upominki ufundowali:

  √ Urząd Pocztowy w Olecku
  √ INFOLAND, pl. Wolności 15
  √ Zofii Siemaszko,
 √ Majster, aleje Lipowe 1B
 √ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
 √ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1
  √ TERNET, pl. Wolności 26
 √ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
 √ 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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Konsultacje społeczne 
- program współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi na 2017 rok

Od 6 do 20 października  br.  trwać będą konsultacje spo-
łeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego pro-
gramu współpracy na 2017 r. Gminy Olecko z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.

W powyższym okresie czekamy na uwagi i opinie  do  
projektu uchwały.

Przyjęto następujące formy konsultacji:
a) umieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej  

www.olecko.pl w zakładce konsultacje społeczne;
b) umieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informa-

cji Publicznej;
c) zbieranie pisemnych opinii lub uwag od zainteresowa-

nych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienio-
nych w art. 3 ust.3 ustawy poprzez formularz konsultacyjny 
;

d) dyżury pracownika odpowiedzialnego za  współpra-
cę z organizacjami pozarządowymi - możliwość indywidu-
alnego zgłaszania uwag, opinii, wniosków, rekomendacji 
w terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych w 
godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Olecku, przy Placu 
Wolności 3, pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzi-
nach: 7.30.-15.30 z wyłączeniem wyjazdów służbowych i 
zdarzeń losowych.

e) spotkanie konsultacyjne w okresie trwania konsulta-
cji, tj.: 11 października 2016r. w sali konferencyjnej Urzę-
du Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, w godzinach 
13.00-15.00;

Opinie i uwagi, o których mowa w punkcie c należy  
formularzu konsultacyjnym.

newsletter UM

Pobór krwi w 2016
W Polsce krew oddaje się tylko honorowo, czyli bezpłat-

nie. Pobór krwi ma na celu pozyskiwanie jej od osób zdro-
wych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. pod-
czas operacji chirurgicznej). Sprzęt do poboru jest zawsze 
jednorazowy. Zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut. 

Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 
lat o masie ciała przynajmniej 50 kg i legitymująca się doku-
mentem stwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem i numerem 
PESEL wraz z adresem zameldowania).

Szczegółowe informacje dla honorowych dawców znaj-
dują się na stronie http://www.rckikol.pl/index.php/dla-
-krwiodawcow/dyskwalifikacje .

W 2016 r. Pobór krwi od honorowych dawców odby-
wał się będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych 
w Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. 
Gołdapskiej 27 od godz. 800 do godz. 1100  w  poniższych  
terminach:ww

- 6 października,
- 3 listopada.

Na prośbę Dawcy:

wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nie-
obecność w pracy, uczelni, szkole,

wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na prze-
jazd,

wydawana jest legitymacja HDK i kopia wyników ba-
dań.

opracowała Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl 

Szachy
W Broku w dniach 23-25 września rozegrano Między-

wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików strefy mazowiecko/
warmińsko-mazurskiej. Uprawnionymi do gry byli zawod-
nicy urodzeni w latach 2006-2008 z województw mazo-
wieckiego i warmińsko-mazurskiego. 

Zawody podlegają punktacji w systemie sportu mło-
dzieżowego. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim 
na dystansie 7 rund i tempie gry 60 minut na partię. Klub 
Czarnych Olecko reprezentował Michał Bartnik (2008r), 
który zdobył 2 pkt i ukończył zawody na 24. miejscu. 

Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej

MLKS Czarni Olecko
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Felieton

Przez całą Polskę jak burza prze-
szedł TEN poniedziałek. Czarny Pro-
test przelał się przez kraj jak burza. 

Okazało się, że wściekłość na 
bezsilność jednostki wobec poczy-
nań polityków można zamienić na 
zdrowy i twórczy zbiorowy bunt. Na 
coś co buduje społeczną świadomość 
i pozwala na dalsze jednoczenie się 
wokół spraw ważnych dla wszyst-
kich. Tak kiedyś tworzyła się Soli-
darność. Z oddolnego buntu przeciw 
jedynej słusznej idei jaką był ustrój 

komunistyczny. Teraz podobną utopię i dzielenie społeczeń-
stwa proponują nam rząd i większość sejmowa. Już na począt-
ku podzielili obywateli Rzeczypospolitej na lepszy i gorszy 
sort. 

Okazuje się jednak, że bezmyślnie i nachalnie dzieląc... 
można łączyć. Tak właśnie zjednoczyły się polskie kobiety... i 
mężczyźni, których wielu wzięło udział w Czarnym Proteście. 

Jedna z protestujących kobiet powiedziała tak: „Sama nie 
jestem jeszcze matką nie byłam w ciąży i czuję, że może to 
tematy, na które nie do końca mam prawo się wypowiadać – a 
co dopiero mężczyźni. Ile w tym wszystkim pychy.” Uwaga 
i na czasie i do przemyślenia. Jeden z najważniejszych męż-
czyzn w rządzie nazywa demonstracje „zabawą”, niektórzy z 
mężczyzn (powszechnie znanych) określili w wywiadach, że 
w proteście wezmą udział same prostytutki!!! Niektórzy krzy-
czeli jak wściekli „Morderczynie”. 

Nikt z protestujących kobiet i mężczyzn nie był za abor-
cją. Tak to przedstawiały prawicowe media i księżą. Wszyscy 
byli za życiem, w odróżnieniu od tych z Pro-life, dla których 
życie matki się nie liczy. Może umrzeć ale ma urodzić! Mówi 
się o szacunku dla poczętego życia. Pytam, gdzie tu w ogóle 
szacunek dla życia?

Jak można być tak cynicznym?
Z badań społecznych wynika, że 47% Polaków jest za 

utrzymaniem dotychczasowej ustawy dotyczącej przerywa-
nia ciąży, 37% jest za jej liberalizowaniem, a tylko 11% chce 
zaostrzenia obecnych przepisów. Cytuje to nie po to, by po-
deprzeć się argumentami. Piszę o tym, żeby pokazać, że PiS 
po raz kolejny nie docenił siły społeczeństwa obywatelskiego. 
Tym razem poszedł po bandzie, która dodatkowo przyniosła 
mu nowych niesympatyków. Tak dzielić społeczeństwo i tak 

je tarmosić nie potrafił nawet Stalin choć miał większe moż-
liwości od Prezesa. Dużo większe możliwości. 

Ma przeciw sobie KOD, mniejszość sejmową z większo-
ścią w kraju, a teraz doszły do tego jeszcze kobiety, których 
w Polsce jest więcej niż mężczyzn. To potencjalni przyszli 
wyborcy, którzy świadomie, przez przekorę lub przez zwy-
kłą złośliwość lub ze strachu zagłosują na każdą partię byle-
by tylko nie na PiS. 

Piszę tutaj o politycznych aspektach poniedziałkowego 
Czarnego Protestu. Piszę też o nim z dużej litery, bo myślę, 
że za kilka tygodni, miesięcy, a potem lat będzie się o tym 
zdarzeniu pisało z dużej litery. W szkołach będzie się o tym 

wydarzeniu uczyło jak 
o podobnym strajku ko-
biet w Irlandii. Będzie 
w podręcznikach przy-
kładem obywatelskiego 
protestu wobec arogan-
cji i zadufania w swą 
nieomylność władzy. 
Będzie symbolem tego 
jak z drogi politycznej 
na wschód zawraca się 
ustrój państwowy ku 
cywilizacji i poszano-
waniu praw człowieka 
i prawa w ogóle. To 
dziwne, że tyle antykon-
stytucyjnych ruchów 
robi partia, która ma w 
tytule i prawo i sprawie-
dliwość.

A teraz lokalnie. 
Olecko nie było gorsze. Olecczanki również się skrzyk-

nęły. Zebrały się na Rynku przy schodach na kamienną sce-
nę. W proteście wzięło udział około 150 osób. W tym około 
dwudziestu mężczyzn. Było nawet dwóch tatusiów z dzieć-
mi. O matkach z dziećmi nie wspomnę. To, jak na Olecko 
i nastroje w mieście dotyczące emigrantów, bardzo dużo. 
Tym bardziej, że wśród protestujących znalazł się twarze, 
które również były na tamtych protestach. Dowodzi to, że 
wspólny cel jednoczy. Zdjęcia, które dołączam zrobiła Ewa 
Kozłowska. 

Chciałbym Państwu napisać, ze czułem się zaszczycony 
towarzystwem wszystkich tam przebywający protestantowi-
czek i protestantowiczów. Ciekawe były też transparenty: 
„Bóg dał nam wolną wolę i rozum”, „Kobieta też człowiek”, 
„Martwa matka, to kiepska matka”, „Oprócz macicy mamy 
mózgi, Decydujemy same”, „Chodzi o moje życie”, „Mar-
twa nie urodzę” i najfajniejsze „Rząd nie ciąża, można usu-
nąć”. 

I jeszcze jedno. Poprzedni wielki Czarny Protest Polek 
miał miejsce w po upadku powstania styczniowego. Ubiera-
ły się tak na znak żałoby narodowej. Za taką demonstrację 
uczyć patriotycznych były wywożone na Sybir. 

Co prawda premierka Beata Szydło powiedziała, że 
można protestować bo to wolny kraj. Ale, takie głupie py-
tanie, czy nie lepiej byłoby słuchać czego chce społeczeń-
stwo, a nie tylko wymieniać urzędników na wasali lennych 
na wszystkich szczeblach? 

Bogusław Marek Borawski
Ps. Chciałem się pochwalić, ze byłem jednym z mężczyzn, 
którzy w proteście wzięli udział. 
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Bezpieczna droga do szkoły
Jak co roku we wrześniu policjanci oleckiej komendy 

prowadzą działania „Bezpieczna droga do szkoły”. Ich 
celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w 
ruchu drogowym w rejonie szkół oraz na drogach prowa-
dzących do placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego oleccy poli-
cjanci rozpoczęli działania „Bezpieczna droga do szkoły”. 
Akcja trwała przez cały wrzesień i miała na celu dbanie o 
bezpieczeństwo najmłodszych w drodze do i ze szkoły oraz 
propagowanie zasad bezpieczeństwa drogowego wśród 
dzieci. 

Oprócz nadzoru dróg w rejonach placówek oświatowych 
organizowane były spotkania z uczniami, podczas których  

policjanci rozmawiali z najmłodszymi jak powinni zacho-
wać się na drodze, przypominali o noszeniu odblasków czy 
informowali o niebezpiecznych miejscach w rejonie szkół. 

21 września takie spotkanie odbyło się w Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Olecku. W pierwszej części spotkania 
uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego za-
chowania na drodze. Następnie wyposażeni przez funkcjo-
nariuszy w kamizelki odblaskowe trenowały swoje umie-
jętności na przejściu dla pieszych. 

Policjanci przy okazji prowadzonej akcji apelują także 
do kierowców o większą czujność i uwagę na drodze. Pa-
miętajmy, że dzieci bywają nie w pełni świadome przepi-
sów obowiązujących w ruchu drogowym i że należy wobec 
nich zachować szczególną ostrożność i zasadę ograniczo-
nego zachowania. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Kolejny już raz oleccy poli-
cjanci podzielili się jabłkami
Uczniowie i Policjanci zbierali jabłka z sadu znajdują-

cego się na terenie Komendy Powiatowej Policji w Olecku. 
Następnie owoce trafiły do tłoczni, gdzie zostały przerobio-
ne na soki. Ta inicjatywa odbyła się już po raz kolejny i z 
pewnością w przyszłych latach szef oleckiej komendy bę-
dzie udostępniać bogactwo ogrodu na rzecz zdrowia.

Wiadomym jest, że owoce odgrywają bardzo ważną rolę 
w żywieniu człowieka. Są doskonałym źródłem witamin i 
składników mineralnych. Owoce zawierają witaminy takie 
jak: A, C i E. Owoce to również źródło zbawiennych kwa-
sów, które potrafią zregenerować i odmłodzić skórę. Świeże 
owoce, soki owocowe oraz owoce suszone powinny znaleźć 
się w jadłospisie na każdy dzień.

Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z przyrodą i wy-
korzystywania nabytych wiadomości w praktyce. W związ-
ku tym 22 września br. uczniowie klasy I ZSZ o kierunku 
ogrodnik z nauczycielem zawodu  z Ośrodka Szkolno-Wy-

chowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku  wyruszyli 
do sadu Komendy Powiatowej Policji w Olecku. Wędrów-
kę rozpoczęli od przypomnienia o właściwym zachowaniu 
się w terenie. Młodzież przeprowadziła również rozmowę 
na temat prac jakie wykonuje się w sadzie jesienią: zbie-
ranie owoców, grabienie liści, oczyszczanie ze zgniłych 
owoców, przycinanie gałęzi.

Korzystając ze sprzyjającej aury uczniowie wraz z po-
licjantami urządzili witaminowy piknik. Przestrzegając 
zasad savoir-vivre wspólnie delektowali się zdrowym po-
siłkiem. Po czym przyszedł czas i zebranie sił do zbioru 
owoców.

Dzięki uprzejmości Komendanta oleckiej komendy ze-
brano ponad 30 skrzynek jabłek.  Zabrane owoce trafiły do 
tłoczni, z której wróciły w postaci soku.

28 września doszło do ponownego spotkania. Tym ra-
zem w OSWdDG, w którym uczestniczyli:  insp. Andrzej 
Żyliński Komendant Komendy Powiatowej Policji w Olec-
ku, dyrektor OSWdDG Artur Sobolewski z młodzieżą i 
Wojciech Jegliński ze Stowarzyszenia „Olecko Biega”. 
Darczyńcy – olecka komenda i Stowarzyszenie „Olecko 
Biega” przekazali na rzecz placówki 380 litrów soku jabł-
kowego, który wzbogacił menu młodzieży.

Zapewne na długo wszyscy zapamiętają eko-witamino-
wą wyprawę i podobne akcje będą powtarzać.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Kierowco zatrzymaj „szarą strefę” 
– „Weź paragon ze sobą”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku pragnie poin-
formować o rozpoczęciu ogólnopolskiej kampanii informa-
cyjnej pod hasłem „Weź paragon ze sobą”. Bez wielkiego 
wysiłku możesz stać się częścią wielkiego przedsięwzięcia, 
które pozwoli na ograniczenie „szarej strefy” na stacjach 
paliw, a w przyszłości nawet jej wyeliminowanie. 

Coraz częściej możesz usłyszeć o nadużyciach wy-
stępujących na stacjach paliw, o procederach wyłudzania 
podatku od towarów i usług, o tzw. „pustych” fakturach. 
Problem nabrał rangi ogólnopolskiej, jednak próba roz-
wiązania jego może zacząć się już na szczeblu lokalnym, 
nawet na Twoim „podwórku”. Wystarczy, że tankując sa-
mochód na stacji paliw zwrócisz uwagę, by wykonana na 
Twoją rzecz sprzedaż towaru została naniesiona na kasę 
fiskalną, a następnie zabierzesz ze sobą paragon fiskalny, 
potwierdzający dokonaną transakcję. 

Dlaczego tak niewiele może zrobić tak wiele? 
Otóż w sytuacji, gdy dana transakcja zostanie zaewi-

dencjonowana na kasie fiskalnej, a Ty przez nieuwagę w 
pośpiechu nie odbierzesz paragonu, bądź wyrzucisz go do 
pobliskiego kosza na stacji paliw ułatwisz nieuczciwym 
podmiotom działanie w „szarej strefie”. Sprzedawca dys-
ponując takimi paragonami ma możliwość późniejszego 
wystawienia tzw. „pustych” faktur na kwoty i ilości paliwa, 
na które opiewają paragony fiskalne. Są to „puste” faktury, 

gdyż za nimi nie kryje się żadna sprzedaż. Następnie kolejni 
nieuczciwi przedsiębiorcy zamieszani w proceder otrzymują 
owe „puste” faktury, które są ujmowane w koszty prowadze-
nia działalności gospodarczej i tym samym obniżają dochód 
do opodatkowania, jak również na ich podstawie starają się 
o zwrot zapłaconego podatku od towarów i usług, którego 
faktycznie nie uiścili. 

W ten oto sposób nieświadomie pomagasz oszustom, 
którzy utrudniają rzetelną pracę uczciwym przedsiębiorcom 
legalnie działającym na rynku. Także przyłącz się do Nas i 
„Weź paragon ze sobą”, by zatrzymać „szarą strefę”.

Możesz również pomóc poprzez zgłaszanie zauważo-
nych nieprawidłowości na stacjach paliw poprzez specjalnie 
do tego uruchomioną infolinię: 800 807 007 lub adres e-ma-
il: powiadom_podatki@mf.gov.pl. 

Mam jeszcze jedną ważną dla Ciebie informację. Naro-
dowa Loteria Paragonowa została przedłużona do 31 mar-
ca 2017 r. Oznacza to, że zabrane ze stacji paliw paragony 
fiskalne, jak również z innych punktów sprzedaży, możesz 
zarejestrować na stronie http://www.loteriaparagonowa.gov.
pl i wziąć udział w losowaniu fantastycznych nagród, od sa-
mochodu osobowego poczynając, a kończąc na laptopach i 
ipadach. Szczegóły na ww. stronie internetowej.

Dodatkowo paragony fiskalne zgłoszone w Narodowej 
Loterii Paragonowej od lipca do września 2016 r. wezmą 
udział w dodatkowym losowaniu nagród, które odbędzie się 
19 grudnia br. Dlatego proszę Cię o zachowanie paragonów 
fiskalnych z trzeciego kwartału do czasu losowania, a Twoja 
szansa na nagrody wzrośnie.

Sołectwo Kukowo
18 września podczas Święta Plonów mieszkańcy sołec-

twa Kukowo wzięli udział w konkursie prezentacji stołu 
sołeckiego. Przy pięknie przystrojonym stole gromadziły 
się tłumy degustatorów, którzy mogli skosztować potraw 
regionalnych własnego wyrobu, m.in. wiejskiego chleba, 
smalcu ze skwareczkami, swojskiej kiełbasy, wędlin, twa-
rożku, ogórków małosolnych i kiszonych, ciast z jabłkami 

tj. razowa i tradycyjna szarlotka oraz jabłecznik, kompotu 
z czerwonej porzeczki z jagodami oraz nalewki jeżynowej, 
kawowej oraz księżycówki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie ekspozycji, szczególnie Beacie Jarmo-
łowicz za pomoc w ozdabianiu, prowadzeniu stoiska oraz 
przygotowane potrawy, Annie Rydzewskiej za ciasto, ogór-
ki małosolne oraz piękne kwiaty, które razem z dorodną ku-
kurydzą z gospodarstwa Basi Jasińskiej stały się dekoracją 
stołu sołeckiego. Natomiast Walentynie  Lios i Katarzynie 
Szczecina za przygotowanie  przepysznej  razowej szarlotki 
i wyśmienitych nalewek z owoców sezonowych.

Wspólne przygotowania zaowocowały zajęciem II miej-
sca w konkursie stoisk sołeckich. Sołectwo zostało odzna-
czone dyplomem i bonem upominkowym na kwotę 250 zł. 
Za tą kwotę zostały już zakupione zabawki i sprzęt sportowy 
do Świetlicy Wiejskiej w Kukowie.

Ponadto na stoisku sołeckim w czasie trwania dożynek 
zorganizowana została wystawa efektów pracy warsztatów 
plecionkarskich z wikliny papierowej w trzeciej edycji „Po-
mysłodajni”.Warsztaty odbywają się w Świetlicy Wiejskiej 
w Kukowie w piątki o godz. 17 i soboty o godz.15, które 
potrwają do listopada. Warsztaty prowadzi specjalistka w 
zakresie plecionkarstwa Jolanta Sawicka. Serdecznie za-
praszamy.

Wioletta Żukowska, Antoni Rydzewski

Burmistrz Olecka 
przekazuje do publicznej wiadomości komunikat 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Olecku

KOMUNIKAT NR 1/2016
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku 

informuje,
że woda przeznaczona do spożycia z instalacji we-

wnętrznej sieci wodociągowej szpitala ‚Olmedica’ w Olec-
ku Sp. z o.o. przy ul. Gołdapskiej 1

NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

Komunikat obowiązuje do odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku 
na bieżąco będzie informował odbiorców o jakości wody w 
instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej szpitala ‚Olme-
dica’ w Olecku Sp. z o.o. przy ul. Gołdapskiej 1.

Dwie próby wody przeznaczonej do spożycia, pobrane z 
wodociągu Olecko w ramach monitoringu kontrolnego, od-
powiadały obowiązującemu rozporządzeniu - NIE STWIER-
DZONO W NICH OBECNOŚCI BAKTERII COLI.

Natomiast próby pobrane z sieci wodociągowej szpitala 
‚Olmedica’ w Olecku zostały zakwestionowane ze względu 
na obecność bakterii grupy coli.



Tygodnik Olecki 40/975 - r. 2016
to@borawski.pl8 Felieton

Orka
Bardzo sobie cenię profesorów, którzy potra-

fią opowiadać o tym, jak w młodości paśli by-
dło na pastwiskach (prof. Jan Szczepański) albo 
pracowali przy żniwach (prof. Stanisław Pigoń). 
Albo jak kosili i orali (prof. Andrzej Rzepliński). 
Oto, co powiedział pan sędzia, prezes Trybuna-
łu Konstytucyjnego, twardy chłop z Ciechano-
wa. Cytuję, bo potrafi umiejętnie opowiedzieć o 

mozolnej pracy, a to znowu nie jest takie częste wśród kadry 
profesorskiej. Wyimki pochodzą z wywiadu pt. Sędzia musi 
być odważny, przeprowadzonego przez Tomasza Zimocha, za-
mieszczonego w „Angorze” (2016, nr 39). 

Expressis verbis: „(…) Pierwszy raz szedłem za pługiem, 
gdy miałem 7 lat. Byłem z tego dumny. Koledzy mi zazdro-
ścili. Później pojawiły się traktory. Cudowna praca. Można się 
zakochać. Przyrastanie zaoranej ziemi, jej zapach i odgłosy 
ptaków są niezapomniane. (…) Jest robota, to trzeba ją do-
brze wykonać. Tak mi przed laty powiedział ojciec. Pamiętam 
jego słowa. To było jed-
no zdanie, które wśród 
kilku innych kluczo-
wych momentów mnie 
ukształtowało. Poma-
gałem ojcu orać ziemię. 
On orał z przodu, ja z 
tyłu za moim pługiem z 
końmi. Często pług mi 
wyskakiwał, zwłaszcza 
jak ziemia była glinia-
sta. Starałem się wtedy 
nogą poprawiać ziemię, 
by wyglądała na za-
oraną. Ojciec od razu 
to zauważył i mówił - 
«synu, ziemi nie da się 
oszukać». Właśnie dał 
mi wtedy do zrozumie-
nia, że nie ma miejsca 
na cwaniaczenie. Nie można byle jak traktować ludzi, swoich 
obowiązków. To zdanie taty bardzo silnie rzeźbiło moją osobo-
wość i stosunek do świata. (…)”. 

Zawsze napawało mnie zadumą, „Gdy pług porzuca ciche 
pola orne,” (Juliusz Słowacki). 

Julian Przyboś w wierszu pt. Ziemia gwizdnie pojętą wy-
znał: 

Urodzony do pługa – z nadmiaru Ziemi zostałem poetą. 
Ziemi kłaniam się niebem. 
Jest w tym coś z klimatu Józefa Czechowicza, ale … bar-

dziej surowe, poważne, kostyczne, bez tej zwiewności pastew-
nej. Przyboś na serio traktował język polski. Siedział w nim 
belfer, skory do ocen i uwag. 

Kiedyś profesor Artur Sandauer tłumaczył, że poezja Przy-
bosia to „głęboka orka”. Słuchałem tego i byłem zdziwiony, 
ja, chłopak z Kopanej pod Tarczynem, wiedziałem, że profesor 
z Warszawy, na pewno nigdy w życiu nie orał, nawet płytko. 
Przyboś był świadkiem orki i siewów, „ze słowem skrytym w 
świetle jak ze zimorodkiem” („Na zmianę). Prof. Kazimierz 
Wyka z Krakowa, pomimo pewnej zgryźliwości, trafnie ujął, 
że „Poezja Przybosia jest jak takie piękne kolorowe jabłko. A 
gdy wbijesz w nie zęby, to natrafisz na cement”.

Po co o tym piszę?
Ano po to, żeby wiedzieć, że kraj, który wychowuje ludzi 

cierpliwych, co potrafią orać i siać, jest jaśniejszy, niż ten, co 
uczy, jak zapalać knotki i przy okazji świsnąć księżyc.

Przymówka chłopska 
Przymówka znaczy «uszczypliwe słowa skierowane pod 

czyimś adresem» albo «upomnienie się o coś nie wprost». 
„Przymówka chłopska” to tytuł fraszki Jana Kochanowskiego, 
która zaczyna się od zachęty: 

„Pijże, włodarzu!” – „Panie, jużem podpił sobie.”  
Nie chce pić, ma dosyć. To znak, że już się nabawił kieli-

chem. A może boi się, By słówkiem nie wyleciał, co więc 
chmiel rad broi. Odpowiadając przysłowiem: Słówko wró-
blem wyleci, a wołem się wraca. 

Czyli lepiej się ugryź w język niż za wiele powiedzieć. 
Chłop wspomina dawniejsze czasy, gdzie kmiotki piły z pa-
nami, którzy nimi nie pogardzali, w co mi się nie chce wie-
rzyć, ale dajmy spokój. Nie dzielmy włosa na łysinie, niech 
się kręci. To, co było takie braterskie, nagle odeszło i Dziś 
wszystko jest inaczej, wszystko spoważniało; / Jako mówią: 
postawy dosyć, wątku mało. Pozostańmy „Z myślą – jak 
chłopek prostą, ale ciemną,” (Juliusz Słowacki, Król-Duch, 
Rapsod II). 

Na co dzień uszczypliwe słowa padały do sąsiadów, żeby 
postawić na swoim. Że lepiej się wie. Przymówka doprowa-
dzała do kłótni albo gniewu. Jak się człowiek upomina, to 
zawsze zyskuje wrogów. 

Podobnie jak chcesz mieć wrogów, to pożycz pieniądze, 
a zaczną się takie tarapaty, że hej! 

Przymawiano sobie. Kobiety i mężczyźni uprawiali 
przymówki wiejskie. W mieście też były tego typu zaczepki 

słowne. Uszczypliwość 
ma to do siebie, że lubi 
odreagować. Kto mie-
czem wojuje, ten mie-
czem dostaje, niestety. 

Rzadko się spo-
tykało kogoś, kto by 
potrafił tak z siebie za-
kpić, żeby adwersarz 
oniemiał. Przymówki 
niby odeszły, a ciągle 
powracają. Zoile, syko-
fanci nimi się karmili. 
Hejterzy w internecie 
przymówki konsumują 
(żrą!), choć o tym nie 
mają zielonego poję-
cia, że to tak się nazy-
wa. 

Przymówka,  tra-
westując Rachelę z Wesela Stanisława Wyspiańskiego, to 
słóweczko z wymówką. Słóweczko czy słowo, nie ma zna-
czenia, wiadomo, że od tego drży ręka i nigdy nie wiadomo, 
czym to się skończy. Na wszelki wypadek polecam zwaśnio-
nym, tak po dobroci, żeby się rozstali, kiedy poczują, że ich 
świerzbią ręce. 

Ig Noble
To nagrody przyznawane przez Uniwersytet Harvarda 

(USA). W 2016 roku laureatem w dziedzinie biologii został  
Thomas Thwaites, który założył specjalnie skonstruowane 
protezy i spędził wśród kóz trzy dni na szwajcarskim zboczu 
Alp. Nagrodą pokojową uhonorowano naukowców z Uni-
wersytetu Waterloo (Kanada) za pracę pt. „O recepcji i detek-
cji pseudogłębokiej gówno prawdy”. Wyjaśnię, że Kanadyj-
czycy poddali analizie pseudonaukowy bełkot w mediach. 
Gabor Horvath z Uniwersytetu Eotvosa został doceniony za 
odkrycie, „dlaczego gzy mniej chętnie gryzą konie o jasnej 
maści niż ciemnej, a ważki fatalnie zakochują się w czarnych 
nagrobkach”. Doktor Shafik z Egiptu został zauważony, bo 
szukał odpowiedzi na pytanie - jak noszenie spodni polie-
stru, wełny i bawełny wpływa na życie seksualne szczurów. 
Jeżeli chodzi o literaturę, to nagrodę zgarnął Szwed, Fredrik 
Sjöberg, który w autobiografii opisał swoją kolekcję mar-
twych much. Jego prozę przetłumaczono na język angielski 
pt. „Pułapka na muchy”.

Gwoli ścisłości dziennikarskiej przypomnę, że Ig Nable 
są wręczane „za badania, które najpierw wywołują uśmiech, 
a potem skłaniają do namysłu”. Z literacka rzecz biorąc, to 
takie pierdolety, z którymi nie ma żartów.

Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Rysunek Marek Karpowicz, Pług.
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Świetne zawody oleckich biegaczy 
Pierwsza niedziela jesieni przyniosła zawodnikom Stowa-

rzyszenia Olecko Biega wiele radości i satysfakcji z uczest-
nictwa w imprezach biegowych rozgrywanych w Warszawie                        
i Łomży. 

Marcin Piotrowski, jako jedyny przedstawiciel Olecko 
Biega, uczestniczył w prestiżowym 38 PZU Maratonie War-
szawskim, który wpisywał się w uroczyste obchody 200-lecia 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Olecczanin ukończył bieg znakomitym czasem 4:02:00 
ustanawiając tym samym nowy rekord życiowy. Był to jego 
czwarty maraton w bieżącym roku i do zdobycia tzw. Korony 
Maratonów Polskich pozostaje mu jeszcze bieg w Poznaniu. 
„Ciągle staram się poprawiać swoje wyniki” – mówi Marcin. 
„Magicznym czasem, który chciałbym złamać, jest wynik 
poniżej czterech godzin. Będę próbował zrobić to za dwa ty-
godnie w Poznaniu, chociaż wiem, że będzie bardzo trudno, 
ponieważ pobiegnę trzeci maraton w ciągu sześciu tygodni”.

Z kolei 9 zawodników Olecko Biega wystartowało w za-
wodach rozegranych na trasie Łomża - Giełczyn. 

Trasa biegu nie była łatwa, przebiegała asfaltem i siedmioki-
lometrowym odcinkiem leśnego szutru. Półmaraton ukończyli: 

Kamil Jegliński - rewelacyjny debiut - 1:31:31, 7 miej-
sce open, 1 miejsce w M20-25lat 

Jarek Jasiński 1:32:10, 9 miejsce open i 2 miejsce w 
M40

Kamil Przemielewski 1:37:29, 3 miejsce w M 30
Gerard Rożek 1:49:58
Stanisław Warykowski 1:53:51, 4 miejsce w M50 (re-

kord życiowy)
Marzena Jasińska - doskonały debiut - 2:04:08, 2 

miejsce w K40 
Ewa Przemielewska - doskonały debiut - 2:04:08, 1 

miejsce w K30 
Piotr Jasiński 2:04:08
Natomiast Dorota Chmielewska pobiegła na dystansie 

14 km i osiągnęła wyśmienity czas 1:31:11.
Uczestnicy łomżyńskich zawodów zgodnie przyznali, 

iż była to bardzo udana i sympatyczna impreza biegowa.
Wielkie gratulacje naszym zawodniczkom i zawodni-

kom, których systematyczna praca na treningach przynosi 
wymierne efekty. Trzymajcie tak dalej !!!

Wojciech Jegliński

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B42209

27
października

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

5-latka powiadomiła 
pogotowie, 

że nie może obudzić mamy
Wczoraj 5-letnia dziewczyn powiadomiła pogotowie ra-

tunkowe, że nie może obudzić mamy, że mogło się jej stać 
coś złego, a ona nie może wyjść z mieszkania. Kiedy na miej-
sce przyjechali policjanci, pogotowie ratunkowe oraz strażacy 
drzwi mieszkania otworzyła pijana 30-latka, która tłumaczyła, 
że dziecko zadzwoniło na numer alarmowy przypadkowo. 

3 października około godz. 14:00 dyspozytor pogotowia 
ratunkowego odebrał telefon od 5-latki, która poinformowała, 
że nie może obudzić mamy, że mogło się jej stać coś złego a 
ona nie może wyjść z mieszkania. O powyższej sytuacji zosta-
li powiadomieni policjanci i strażacy. 

Wstępnie w rozmowie z dziewczynką ustalono, że mieszka 
ona na terenie Olecka. Kiedy na miejsce pojechały wszystkie 
służby okazało się, że pod wskazanym adresem nie zamiesz-
kuje żadna kobieta z dzieckiem. W rozmowie z mieszkańcami 
kamienicy oraz po zweryfikowaniu informacji przekazanych 
przez dziecko i sprawdzeniu systemów informatycznych po-
licji ustalono, że taka rodzina może zamieszkiwać na terenie 
gminy Wieliczki. 

Kiedy policjanci pojechali pod ustalony adres drzwi otwo-
rzyła 30-letnia kobieta. Potwierdziła ona, że przebywa w 
mieszkaniu z 5-letnią córką. Kiedy policjanci poinformowa-
li ją o przyczynie interwencji kobieta tłumaczyła, że dziec-
ko bawiło się telefonem i zadzwoniło pod numer alarmowy 
przypadkowo. Podczas rozmowy 30-latka miała problemy z 
wysłowieniem się oraz chwiała się na nogach. W związku z 
tym funkcjonariusze poddali ją badaniu na zawartość alkoholu 

w wydychanym powietrzu na urządzeniu AlcoBlow, które 
potwierdziło, że jest ona pijana

Podczas rozmowy z 5-latką policjanci ustalili, że nie 
mogła ona obudzić mamy, bała się, że stało się jej coś złe-
go. Wtedy postanowiła zadzwonić do cioci lecz telefon był 
zablokowany, pozwalał tylko na wykonanie połączenia z 
numerem alarmowym pod który dziewczynka zadzwoniła. 

Podczas podejmowanej interwenci na miejsce do-
tarł dziadek dziecka, który zobowiązał się do opieki nad 
wnuczką.

 
Teraz o powyższym zdarzeniu zostanie powiadomiony 

sąd rodzinny, a także dzielnicowy który sprawdzi sytuacje 
tej rodziny. 

zeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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ZAKLINANIE PESELU 
czyli 

BUSZUJĄC PO BORNHOLMIE 
PODĄŻAJĄC ZA MARZENIAMI

NA DWÓCH KÓŁKACH
.20 km przed punktem docelowym widzimy mnóstwo 

samochodów. Stadion, czy co? Oczywiście skręcamy. Bilet 
wejściowy to 25 DK. Wchodzimy, ale okazuje się, że jest już 
późno (17.00) i kasy zamknięte. Wchodzimy, a tam wyścigi 
konnych zaprzęgów, kłusaków. Jeden koń, jeden woźnica na 
takim dziwnym siodełku z rozkraczonymi nogami. Tłumy 
ludzi. Taki wielki piknik: na kocykach, pod daszkami, na tra-
wie z całymi rodzinami z koszyczkami. Słońce świeci, zakła-
dy obstawione i nawet niektórzy wygrywają. Widzieliśmy.

Warto zobaczyć
 podróżowała Grażyna Serafin

cz. 4

Dwa razy falstart i… poszły konie po betonie, a dokładnie 
po „wyprasowanej” nawierzchni. Ależ zaczęła się gonitwa. 
Na trzecim okrążeniu siódemka bierze faworyta i wygrywa. 
Tłum wiwatuje. 

Miło, ale trzeba ruszać, bo jeszcze dwie dziesiątki kilo-
metrów przed nami. Dobrze, że nie pada. Jedziemy drogą 
z ciągłą linią na poboczu dla rowerzystów, bo bliżej. Tyłki 
drętwe.

Nareszcie „dom”! 
80 km pełnych przygód, niezwykłych miejsc za nami. 

Jest 18.30. i kolacja na tarasie. Obok grupa duńskich emery-
tów znowu coś świętuje. Też jeżdżą, a dzisiaj zamówili pizzę 
i wino, nawet śpiewają. Chyba brali udział w maratonie. Wy-
czytaliśmy, że jest taki rajd dookoła wyspy. W jeden dzień, 
oczywiście.

Wyścigi kłusaków

20.25. po kolacji i po kłótni. Ja chętnie jeszcze pojecha-
łabym „w miasto”, a on już w łóżku z gazetą.

Jutro ostatni dzień. I znowu długa trasa. Czy wyruszy-
my? Obowiązkowo!

sklepik jakich wiele
– bierzesz i wrzucasz pieniądze 

do skrzyneczki.

Scieżki w Ronne
Wokoło hotelu, na placu, mnóstwo różnych kwiatów. 

Myśleliśmy, że od morza będzie wiało, a tu jest ciepło i 
przyjemnie. Im więcej jeżdżę, im więcej wysiłku, tym le-
piej się czuję. Cuda. 

Mieć taki domek na wsi na starość…, to by było coś. 
Starość nie pasuje do miasta. Jest zbyt powolna, pomarsz-
czona, niezgrabna. Ludzie tu cieszą się życiem. Nie ma 
szpanu, drogich samochodów, ani ciuchów na pokaz. Jest 
to, co być powinno – prostota. 

Zauroczył mnie Gudhjem.

Panorama Gudhjem

Wiatrak z obrotowym korpusem w Gudhjem
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c. d. w nr 41

Jestem tu, oglądam wiatraki, rotundowe kościółki i za-
chwycam się dziesiątkami szczegółów. Nie nadążam z ich 
fotografowaniem. Rower, to wspaniała forma poznawania 
świata i jego cudowności.

Jest 21-sza. Siedzę na podwórzu i popijam kawę i próbuję 
zapisać na twardym dysku mojej pamięci dzisiejsze wspania-
łości świata. Powoli zmierzcha. Grupy ludzi gwarzy ze sobą, 
śmieje się. Nie rozumiem ich języka, ale to mi nie przeszka-
dza, żeby się cieszyć ich obecnością.

Pod wędzarnią
22-ga i ciemno. Już w łóżku. Totalny odlot. Zupełnie za-

pomniałam, że jest praca, problemy i – wstyd się przyznać – 
dziewczynki. Totalny reset. Tego mi było trzeba.

Prom, pociąg, rowery, mieszkanie i w ogóle cała logistyka 
wydawało się nierealne, a tu, proszę jest. Dzisiaj idę spać, bo 
jutro znowu trasa.

22 sierpnia, poniedziałek
Trasa: RONNE – ALLINGE – SANDVIG – 

HAMMER ODDE -  HASLE – RONNE 
(ok. 60 km)

Zbudził mnie dzień. Piękny dzień na pięknej wyspie. 
Śniadanie o 8.30 na tarasie. 
Słońce pieści i daje pewność, że będzie pięknie. 
Obok ludzie, których języka nie rozumiem, ale jakoś się 

dogadujemy. 
Cholera, pięknie! Co tu pisać? Wystarczy być, chłonąć, 

cieszyć się i dziękować Bogu, że pozwolił tu dotrzeć. Wyspa 

Po drodze ze Svaneke do Ronne

wiatrów, kolorowych domów z oknami bez firanek, kościół-
ków z granitu i różnego krajobrazu – od pól, lasów, nadmor-
skich klifów po góry. I ludzi, którzy nigdzie się nie spieszą. 
Wszystko tu jak w reklamie. I wszystko tu jest akurat i takie 
przemyślane. Nawet w tym hostelu. Przesuwam się na krze-
śle tak, by słońce miało możliwość pieścić moją duszę.

Kamień runiczny z  XII wieku (wikingów) 
w jednym z kościołów

Jedziemy przez wsie. Każdy dom przy drodze na kamie-
niu ma wyryty nr domu. W mieście niemal każdy dom ma 
swoją nawę, np.: City.

Czuję się tu oderwana od rzeczywistości. Jakbym była 
postacią w filmie. Głupio, ale nie tęsknie. Czy wystarczy mi 
takiego doładowania na cały rok? Myślę, że na tyle, by wy-
myślić coś na następne wakacje, jeśli tylko Bóg mi pozwoli.

Allinge – Sandvig i na Hammer Odde – najdalej na pół-
noc wysunięty punkt wyspy. Allinge to nadmorskie mia-
steczko. Jesteśmy tu po raz drugi, by dokładniej je spenetro-
wać. Za chwilę wejdę na skałę i poproszę o foto. 

Bornholm zapewne nie jest odzwierciedleniem Danii. 
Spacerujemy wzdłuż nabrzeża. Słyszymy polską mowę na 
stojącym w porcie jachcie „Darłowo”, ale się nie ujawnia-
my. Oni słyszą nas, ale też nie reagują. W centrum tłumy, 
jeśli można tak powiedzieć na tej wyspie, bo nie można tego 
odnieść do polskich warunkach.

Jedziemy kilometr. Miasteczko łączy się z Sandvige. Za-
trzymujemy się przy szkole podstawowej. Niska zabudowa, 
przeszklona, zadaszone miejsce na rowery. Na środku plac 
zabaw. Chyba trafiliśmy na przerwę.

Moczymy nogi w Bałtyku, jednak nie decydujemy się na 
kąpiel, choć inni tak. Za chwilę dotrzemy do punktu Ham-
mer Ode. 

Szkoła w Alinge
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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          V18603

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
94

01

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  V14709

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B43607

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V18104

V1
79

05

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                                     V18304

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02933

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V15507

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V15238

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
19

30
1

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 L98703

* Toyot Corolla automat, 2002, 1,6B, 16V, WTI, pełna 
elektryka, 2 komplety opon, tel. , 604-193-413 B46001

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B45303

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B46101

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B45403

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B45602

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B42110

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, V17515

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V18403

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

B44405

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B46201

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B44705

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V12414

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B41112

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B45702

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B45004

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
L98109

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V15218
V

18
80

2

• 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

V14908

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V14809

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01936

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V19421

K
22

70
6

L9
89

01
B

45
10

4
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V1
89

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

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

V1
50

08

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V15707

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V19211

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
21

51
0a

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V17015

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B45503

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B44505

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B44904

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B43008

* urocze kociaki oddam w dobre ręce, tel. 605-893-381, 
K22010a

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V15248

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K21810a

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120l

* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577, 
506-865-480 V19441

* zatrudnię, pielenie ogródka, tel. 605-893-381 K21710a

* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709-
756 43407

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K21610a

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 L98802

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B45901

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Goł-
dapska, tel. 602-793-432 K22509

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K22409

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B44805

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B44006

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B43108

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b38

* 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 V15228

KUPIĘ

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V14918

V
15

10
8

* lokal usługowy 97 m.kw., Zielona 33, tel. 502-264-
901 K22901

* lokal usługowym 100 m.kw., Szosa do Świętajna 
15B, tel. 502-264-901 K23001

* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
734 B45203

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V14819

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V19431

* poszukuję mieszkania lub samodzielnego pokoju na 
osiedlu Siejnik, tel. 601-152-454 B34503

V
07

11
0k
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20 października 2016 
SZTAMA dzieciom

godz.  10:00 i 12:00 - Teatr Lalki i Aktora w Łomży, spek-
takl „Kominiarczyk”, sala kina „Mazur”

Teatr Lalki i Aktora w Łomży jest miejską instytucją kul-
tury, która od 1987 roku prężnie funkcjonuje na mapie kultu-
ralnej miasta, regionu i kraju.

Najkrócej ujmując „Kominiarczyk”, to historia o braku 
uczuć i o kodzie, który każdy z nas otrzymuje w chwili na-
rodzin. Czy w takim razie młody człowiek ma możliwość 
wpływu na własne życie? Odpowiadamy, że tak, jednak mu-
szą temu sprzyjać odpowiednie okoliczności. Chłopca znaj-
dują na ulicy kominiarze i poprzez symboliczne podarowanie 
serca dają energię oraz życie chłopcu. 

W bogactwie metafor i symboli spektakl powinien po-
zostawić dziecku prawo do własnej interpretacji oraz dać 
obszerny materiał do przemyśleń na temat własnego świata 
wartości.

21 października 2016
17:00 – wystawa Rafała Olbińskiego - malarza, grafika 

i twórcy plakatów, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa
Malarz, grafik i twórca plakatów oraz jeden z przedsta-

wicieli tzw. polskiej szkoły plakatu, wykładowca w nowojor-
skiej School of Visual Arts.

Prace Rafała Olbińskiego są eksponowane zarówno w 
licznych galeriach i muzeach, jak też gromadzone przez 
prywatnych kolekcjonerów na całym świecie. W Polsce zaj-
mował się m.in. projektowaniem okładek płyt muzycznych, 
regularnie tworzył też okładki polskiego miesięcznika psy-
chologicznego „Charaktery” i był współtwórcą wizerunku 
graficznego pisma.

Jego twórczość jest szeroko nagradzana na wielu konkur-
sach międzynarodowych. W 1995 otrzymał pierwszą nagro-
dę w konkursie „New York City Capital of the World” – na 
plakat promujący Nowy Jork jako stolicę świata. W 1994 
został laureatem tzw. Międzynarodowego Oskara za najbar-
dziej niezapomniany plakat na świecie w konkursie „Prix Sa-
vignac” w Paryżu, a w 1976 pierwszej nagrody w konkursie 
Instytutu Praw Człowieka w Strasburgu. Do połowy lat 90. 
zgromadził około 100 nagród. Za wybitne zasługi dla pol-
skiej i światowej kultury odznaczony Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

18:00 – „Teatr Formy”, słuchowisko wizualne „Parante-

la”, sala kina „Mazur”
Wrocławski Teatr Radioaktywny to grupa artystów za-

interesowanych teatralnością medium radiowego.
„Parantela” to słuchowisko intermedialne autorstwa 

wtrA, scenariusz Michała Występka. To historia o utracie 
prawa do własnej wolności ograniczonej miłością do dru-
giej osoby.

 Mianownikiem definiującym bohaterów spektaklu jest 
niepełnosprawność fizyczna i psychiczna, obie nie pozwa-
lają funkcjonować, bronić się ani wyrażać swoich uczuć.

„Parantela” posługuje się również mediami wizualnymi 
- obrazami tworzonymi w trakcie spektaklu oraz sceniczną 
obecnością aktorów.

19:15 – Grupa „Karbido”, spektakl audio-performan-
ce „Table around Cage” („Stolik wokół Cage’a”), sala AGT

KARBIDO to interdyscyplinarna grupa powstała w 
2003 r. we Wrocławiu. Działa głównie w obszarze muzyki, 
łącząc swoje poszukiwania z filmem, teatrem, architekturą 
i literaturą. Uczestnicy najważniejszych światowych festi-
walach teatralno-muzycznych.

Audio performance Koncert „Table Around Cage” 
Karbido jest wyrazem artystycznego hołdu i jednocześnie 
autorefleksyjnym procesem przełamywania muzycznych 
przyzwyczajeń, przewartościowaniem dotychczasowych 
doświadczeń.

Kilka klonowych desek, a pod nimi wspaniały świat 
dźwięków. To stolik, który w rękach muzyków Karbido od 
lat przykuwa uwagę publiczności.

20:15 – „Duet z przypadku”, koncert poezji śpiewa-
nej, Kawiarnia ARTS

Z koncertem poezji śpiewanej piosenek z „Krainy Ła-
godności” wystąpi ,,DUET z PRZYPADKU” w składzie: 
Dorota Bujnowska - wokal, gitara oraz Emil Kulbacki - 
wokal, piano.

22 października 2016
17:00 – „Cień”, spektakl teatralny, sala AGT
Spektakl zaprezentują uczniowie I Liceum Ogólno-

kształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku. Wystąpią: 
Emilia Tokajuk, Paweł Charmuszko, Cezary Sadowski, 
Sandra Świerzbin, Marcin Domoradzki, Izabela Szukieć, 
Adrianna Rowińska, Szymon Kowalewski, Agata Julia 
Prosińska. 

Reżyseria: Agata Julia Prosińska i Zbigniew Stefanow-
ski. 

Światło i dźwięk: Adrian Janczenia.

18:30 – „Moskwa Pietuszki”, monodram Jacka Za-
wadzkiego, sala AGT

„Moskwa-Pietuszki” – monodram w wykonaniu Jacka 
Zawadzkiego na podstawie poematu rosyjskiego pisarza 
Wieniedikta Jerofiejewa. „Moskwa-Pietuszki” podejmuje 
problem choroby alkoholowej oraz konsekwencji z niej 
wynikających. Bohater monodramu z każdą minutą traci 
kontakt z rzeczywistością. Jednak jego opowieści niosą ze 
sobą uniwersalne przesłanie podszyte nutą nadziei. Zawsze 
trzeba dążyć do celu i walczyć ze swoimi demonami.

20:00 – „Kobranocka”, koncert, sala kina „Mazur”
Polski zespół rockowy powstały w roku 1985. Kobra-

nocka gra muzykę mocno zakorzenioną w punku, z pacyfi-
stycznymi tekstami. Ich najbardziej znany przebój, to pio-
senka „Kocham cię jak Irlandię”.

XXXVII Spotkania ze Sztuką SZTAMA
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

5 października
Donaty, Flawiany, Flawii, Flory, Justy-
ny, Naty
Apolinarego, Bartłomieja, Częstognie-
wa, Donata, Fausta, Igora, Justyna, 
Marcelego, Placyda, Rajmunda
6 października
Brunhildy, Brunony, Emilii, Fryderyki, 
Hanny, Petry
Arnolda, Artura, Bronisława, Brunona, 
Emila, Fryderyka, Gustawa, Izaaka, 
Romana
7 października
Amalii, Amelii, Anieli, Justyny, 
Krystyny, Marii, Mirelli, Rościsławy, 
Tekli, Wirginii
Augustyna, Bakchusa, Krystyna, Mar-
ka, Sergiusza, Stefana
8 października
Brygidy, Kornety, Loreny, Pelagii, 
Taidy, Walerii, Wojsławy
Artemona, Bogdana, Demetriusza, Lu-
dwika, Marcina, Pelagiusza, Symeona, 
Wojsława, Zenona
9 października
Anastazji, Dobrawy, Genowefy, Sary, 

Sybilli
Abrachama, Arnolda, Arona, Bogdana, 
Dionizego, Jakuba, Jana, Ludwika, 
Przedpełka, Rustyka, Wincentego
10 października (Światowy Dzień 
Drzewa)
Alony, Mariny, Loretty, Oretty, Pauli-
ny, Poli
Andrzeja, Budzisława, Daniela, Fran-
ciszka, Gedeona, Gereona, Germana, 
Leona, Ludomira, Lutomierza, Lutomi-
ra, Paulina, Przedpełka, Przemysława, 
Tomila, Tomiła, Ziemowita
11 października
Albiny, Aldony, Amelii, Dobrochny, 
Dobromiły, Dobromiry, Meli, Zenaidy, 
Zenoidy
Aleksandra, Brunona, Dobromiła, Do-
bromira, Emila, Emiliana, Gardomira, 
Gromisława, Mariana
12 października
Grzymisławy, Krysty, Krystyny, Salwi-
ny, Serafiny, Witoldy
Edwina, Eustachego, Eustachiusza, 
Gaudentego, Grzymisława, Maksa, 
Maksymiliana, Serafina, Witolda

... więc póki jeszcze możesz na to 
patrzyć,
na szafirowe głębokości nieba
to patrz, ty próchno... 

Jarosław Iwaszkiewicz, 
Za tysiąc lat

odpływa nowy mój kształt znów 
jeden znowu znów. 

Józef Czechowicz, sen
... pamiętam swoją młodość i 
poczucie, które już nigdy nie 
wróci – poczucie, że mógłbyś trwać 
wiecznie, przetrwać morze, ziemię 
i wszystkich ludzi; złudne poczu-
cie, które wabi nas do radości, do 
niebezpieczeństw, do miłości, do 
próżnych wysiłków – do śmierci; 
tryumfalne zaufanie w siłę – go-
rączka życia w garstce prochu, a w 
sercu żar, który z każdym rokiem 
słabnie, ochładza się, zmniejsza i 
gaśnie – i gaśnie za wcześnie, za 
wcześnie – przed wygaśnięciem 
życia. 

Joseph Conrad, Młodość
... i młodość, siła, geniusz, myśli, 
osiągnięcia, proste serca – wszystko 
umiera... Mniejsza o to. 

Joseph Conrad, Młodość 
Jestem kontynentem, który dnia 
pewnego bezgłośnie zatonie w 
morzu. 

Peter Hamm, 
Kobieta pośród zwierząt

... zamrugał. Zdawało się, że to było 
wczoraj, jeśli nie liczyć tych sie-
demdziesięciu lat, które przeminęły 
nie wiadomo kiedy..., 

Terry Pratchett, 
Niewidoczni akademicy

Na św. Franciszka (4 październi-
ka) chłop już w polu nic nie zyska.

Październik, bo paździerze baba z 
lnu cierlicą bierze.

Babie lato wtedy bywa, gdy w 
słońcu się snują pajęcze przędziwa.

Jeśli październik jest wietrzny i 
mroźny, to nie będzie za to styczeń, 
luty groźny.

Gdy październik mroźny, to nie 
będzie styczeń groźny.

Gdy październik ciepło trzyma, 
zwykle mroźna bywa zima.

Gdy ciepły październik, zimny 
luty.

Gdy jesień zamglona, zima zaśnie-
żona.

Babka z kaszy jaglanej 
po mazursku

25 dag kaszy jaglanej, 10 dag słoni-
ny, 2 łyżki posiekanego koperku, sól, 
cukier

kaszę gotujemy na sypko we wrzą-
cej osolonej wodzie. Doprawiamy do 
smaku solą i cukrem. Kasza powinna 
być lekko słodkawa. Mieszamy z po-
siekanym koperkiem. Naczynie do za-
piekania wykładamy plasterkami słoni-
ny i wkładamy do niego kaszę. 

Zapiekamy około 30 minut w tem-
peraturze 200°C.

Ładnie zarumienioną babkę z kaszy 
wykładamy ostrożnie na talerz i pole-
wamy roztopioną słoniną. Podajemy 
jako dodatek do barszczu lub do duszo-
nego mięsa i surówki z kapusty.

Błękitny Ptak
40 ml niebieskiego curacao, 120 ml 
schłodzonego wina musującego, 2łyzki 
cukru, plasterek cytryny do dekoracji

Krawędź wysokiego, smukłego 
kieliszka zwilżamy curacao i zanurza-
my w wysypanym na talerzyk cukrze. 
Teraz do kieliszka wlewamy curacao i 
dopełniamy winem musującym. Plaste-
rek cytryny lekko nacinamy i przypie-
ramy nim kieliszek.

Napój podajemy ze słomką.

Bułeczki z wiśniami
6 bułek, 50 dag drylowanych wiśni 
(lub konfitur), 200 ml wody, 3 łyżki 
cukru, pół szklanki mleka, pół szklanki 
śmietany, 3 jajka, 2 łyżki masła

Wodę gotujemy z 2 łyżkami cukru, 
gdy wrze wkładamy do niej wiśnie i 

gotujemy jeszcze pięć minut. 
Bułki kroimy w plastry.
Teraz przygotowujemy „panierkę”: 

mieszamy mleko, jajka, śmietanę i ły-
żeczkę cukru. Do masy wkładamy bułki 
i odstawiamy na 5 minut, aby nasiąkły.

Na dużej patelni rozgrzewamy ma-
sło i obsmażamy bułki na złoty kolor. 
Po wyjęciu na wierzchu układamy osą-
czone wiśnie i wykładamy bułki na pół-
misek. Podajemy do gorącej kawy.

babka piaskowa
13 dag masła, 3 jaja, 12 dag cukru 
pudru, 15 dag mąki pszennej, 10 dag 
mąki ziemniaczanej, szklanka mleka, 
proszek do pieczenia, paczka cukru 
waniliowego, bułka tarta

Masło ucieramy do białości. Doda-
jemy cukier puder, żółtka i dokładnie 
mieszamy. Teraz dodajemy obie mąki i 
dolewając stopniowo mleko mieszamy. 
Ciasto powinno być dosyć luźne. 

Ubijamy na sztywno pianę z białek. 
Teraz dodajemy proszek do piecze-

nia, cukier waniliowy i ubitą pianę i 
znów dokładnie mieszamy. 

Wylewamy do formy wysmarowa-
nej dokładnie tłuszczem i posypanej 
tartą bułką.

Pieczemy w gorącym piekarniku 
około 40 do 50 minut.

Pietruszka
Ziele pietruszki jest przyprawą ku-

chenną najbogatszą w witaminy. Po-
prawia również trawienie i usuwa nad-
miar wody z organizmu. Nadaje się do 
wszystkich potraw, ważne jest jednak, 
żeby jej nie gotować razem z potrawą, 
bo wtedy traci swój aromat.

Wszystkie dania można posypać 
natka pietruszki. 

Prażenie 
orzechów laskowych

...ułatwia ich trawienie, co wpływa 
również korzystnie na ich smak i uła-
twia zdjęcie skórki, która często jest 
gorzkawa.
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Zabytkowy młyn w Popiołach

Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko - Grabowo - Wróbel - Banie Mazurskie - 
Popioły

Popioły. Wieś rolnicza w powiecie węgorzewskim. 
Najstarsze wzmianki o Popiołach pochodzą z 1558 r. 
Liczba ludności wynosi 250 (w 1925 r. miejscowość za-

mieszkiwały 373 osoby, w 1933 – 518, w 1939 – 495). 
W 1562 r. powstał tu majątek państwowy, w którym 

pańszczyznę odrabiali zarówno chłopi z Popiołów, jak i z 
okolicznych miejscowości. Osada obejmowała wówczas 15 
łanów, a majątek ponad 17. 

W wyniku epidemii dżumy w 1710 r. zmarli niemal wszy-
scy mieszkańcy (143 osoby). 

Majątek przeszedł w ręce prywatne w 1815 r. Były w nim 
m.in. owczarnia i stadnina koni. 

We wsi znajduje się zabytkowy młyn z przełomu XVIII 
i XIX wieku, dwa cmentarze ewangelickie i chałupa podcie-

Młyn zbożowy – budynek wyposażony w urządzenie 
służące do mielenia ziarna zbóż.  

Łan – dawna jednostka podziału pól wspólnoty w 
średniowiecznej Europie Zachodniej. Jednostka ta służy-
ła pomiarom powierzchni i długości ziemi przeznaczonej 
pod zasiewy, zgodnie z przywilejem nadanym osadnikowi 
przez głowę panującą z przeznaczeniem do uprawy. W Pol-
sce i w Czechach od XIII wieku była to jednostka mierni-
cza dla określania rozmiarów podstawy uposażenia chłopa 
osadzonego na wsi na prawie niemieckim. Łan dzielił się 
na zagony, te z kolei na skiby; 1 łan mniejszy ≈ 17,955 
hektara; 1 łan większy ≈ 24,2 hektara.

niowa z początku XIX w. 
Nieczynny młyn zbożowy ma konstrukcję murowaną 

i usytuowany jest przy drodze asfaltowej. Wpisano go do 
rejestru zabytków w 1991 r. 

Nazwa miejscowości pochodzi od popiołów, jakie po-
zostawały po wypaleniu puszczy pod zasiedlanie. 

W słoneczną i upalną sobotę, 10 września 2016 r. młyn 
w Popiołach widzieli: Cezary Lasota i Andrzej Malinow-
ski.
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Wycieczka 
Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni klasy II b, II c i III b 

Zeaspołu Szkół na Siejniku spędziły podziwiając polską przy-
rodę w Wigierskim Parku Narodowym. 

23 września uczniowie wraz z wychowawcami udali się na 
lekcję przyrody w plenerze. Salami klasowymi stały się wago-
ny Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej. 

Wąskotorowa kolejka turystyczna ma długości 18 km, bie-
gnie wzdłuż południowego brzegu jeziora Wigry na Suwalsz-
czyźnie, między miejscowościami Płociczno i Krusznik. Jest 
jedyną ocalałą koleją wąskotorową w północno–wschodniej 

Polsce, zachowaną w niezmienionym historycznym kształ-
cie. 

Podróż uatrakcyjniały opowieści, legendy, wiadomości 
o mieszkańcach i roślinności Wigierskiego Parku Narodo-
wego. Podczas przerw, na czterech przystankach uczniowie 
spędzali czas bardzo aktywnie. Jedni szukali „skarbów le-
śnych”, inni zachwycali się śpiewem ptaków, ale wszystkich 
połączyło wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. 

Dzień spędzony na obcowaniu z przyrodą, w sprzyja-
jących warunkach atmosferycznych, wszystkim bardzo się 
podobał.

AS, fot. archiwum szkoły

Olecczanie podzielili się posiłkiem
23 i 24 września w oleckich sklepach odbyła się zbiórka 

żywności w ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel się posił-
kiem”. 

Koordynatorem zbiórki w Olecku było Stowarzyszenie 
„Otwarte Drzwi”. Wolontariuszami byli uczniowie i pod-
opieczni:  Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół 
Licealnych i Zawodowych, Szkoły Podstawowej nr 1, Domu 
im. Janusza Korczaka, Gimnazjum dla dorosłych, Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 
Fundacji Human Lex Instutut grupa steetworking Olecko. Ze-
brano 1367 kg produktów spożywczych, które trafią do Domu 
im. Janusza Korczaka, świetlicy socjoterapeutycznej Pucha-
tek oraz do najbardziej potrzebujących rodzin w Olecku. 

wojeg

Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku

– BĄDŹ  AUTOREM SWOJEJ KARIERY 
– NOWE WYZWANIA RYNKU PRACY

W dniach 17 – 23 października odbędzie się VIII 
edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i 
Mazurach pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery – 
nowe wyzwania rynku pracy ”. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olec-
ku wzorem lat ubiegłych włącza się w działania skiero-
wane do młodzieży poprzez realizację spotkań z ucznia-
mi na terenie szkół.

Ponadto w dniu 20 października ( czwartek ) w go-
dzinach 14:30 – 17:30 organizujemy Dzień Otwarty pod 
nazwą „Rodzic świadomym doradcą swojego dziecka”. 

Dyżur pełnić będzie doradca zawodowy i psycho-
log.

Zapraszamy zainteresowane osoby (rodziców, mło-
dzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ) do 
skorzystania w tym dniu z bezpłatnych indywidualnych 
porad edukacyjno–zawodowych w budynku siedziby 
PCWE Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Olec-
ku, ul. Zamkowa 2. 

Krystyna Zdan – doradca zawodowy 
Magdalena Sadłowska - psycholog
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J.Arnold Hościłło
Po sztormie, cz. IV

To już niestety koniec
Sobota. Ostatni dzień łowienia. Dzisiaj wieczorem zda-

jemy łódki. 
Ranek wita nas niezbyt przyjaźnie. Wieje. Po wczoraj-

szych morszczukowych sukcesach, plan mógł być tylko je-
den. Ale jak płynąć, kiedy prognozy złe. Ponownie czekamy. 
I już , nie po raz pierwszy, niestety, żałujemy, że wczoraj nie 
wykorzystaliśmy dnia do końca. 

Jednak, na morzu, nie wolno niczego odkładać na jutro. 
Co chwilę zaglądają sąsiedzi.

- I jak, co robimy?- pytają, bo to, że popłyną z nami jest 
pewne. Tylko czy my popłyniemy? Tej pewności nikt nie ma. 

Pogoda, którą Krzyś obserwuje od świtu, a właściwie to 
już od nocy, ciągle zła. Jest mały promyczek. Do dwunastej 
w miarę, potem wiatr rośnie niebezpiecznie, ale tylko na go-
dzinę, potem ma ponownie siadać. Płyniemy. Postanawiamy, 
że gdy wiatr się będzie wzmagał, schowamy się za wyspę i 
tam przeczekamy. bo potem będzie jeszcze dobrze. Tyle pro-
gnozy. Dotąd się sprawdzały.

- Macie pływające kombinezony? - spytałem kolegów.
- Tak - odpowiedzieli chórem. 
- No, to załóżcie na nie jeszcze kamizelki ratunkowe i 

płyniemy. 
Czy będziemy ryzykowali? Trochę, ale nie więcej, niż co-

dziennie przechodząc przez ulicę. 
Płyniemy trochę dłużej niż wczoraj. Jednak fale są więk-

sze. Na łowisku kilka łodzi. Czesi i Niemcy, którzy swoje 
bazy mają na wyspie Froya, w związku z tym o dwie trzecie 
bliżej niż my. Z naszej mariny, przypłynęło tylko Olecko. 

Morszczuki nas nie zawodzą. Mamy kilka. No i te cho-
lerne kurki. Molwy, a jakże, to dobre ryby. Kilka niezłych 
czarniaków, ale te, podobnie jak kurki wracają do morza.

 Wiatr się wzmaga. Jeszcze nie ma jedenastej. Przyszedł 
więc szybciej. 

- Może więc szybciej odejdzie - pomyślałem z nadzieją. 
Łódką kiwa na tyle mocno, że realizujemy swój plan. Pły-
niemy schować się za wyspę. Ekipa Maćka również. I dwie 
łódki z Niemcami. Pytają nas, czy znamy prognozy.

- Za godzinę ma cichnąć - po niemiecku odpowiada Krzy-
siek. Czekając uwiązani rękami Miecia i Jacka do łodzi kole-
gów, którzy w przeciwieństwie do nas, mają kotwicę, łowimy 
małe czarniaki. Będą idealne na przynęty. Bo przecież zaraz 
wiatr ucichnie. 

Mija godzina, półtorej, mijają dwie godziny. Jedna łód-
ka niemiecka dawno uciekła. Patrząc w kierunku łowiska, 
morze wydaje się spokojniejsze. Patrząc w kierunku bazy, 
niestety jest coraz gorzej. Nie cichnie. O nie. Pierwszy raz 
prognozy nas zawiodły. 

- Wracamy - zadecydował Krzysiek. 
- Och.......łeś?! - nerwowo zareagował Jacek i chyba Ze-

nek z tamtej łodzi.
- W takie fale? - dodał, mocno zaniepokojony. Decy-

zja została jednak podjęta. Wiatr mógł się przecież jeszcze 
wzmocnić, a wtedy, byłoby nieciekawie. Płyniemy wolno, 
przeskakując z fali na falę. Krzyś, jest doświadczonym 
sternikiem, jednak kilka razy łódź niebezpiecznie się prze-
chyla. Obserwujemy, jak Maciek sobie radzi. Szybko zła-
pał dryg i również doskonale pokonuje rosnące jednak fale. 
Jesteśmy na otwartym morzu. Łodzie, mimo, że bezpiecz-
ne, nie są zbyt wielkie, więc uwaga i skupienie. Wspieramy 
Krzyśka śpiewem, takie znane szanty i „ na morzu burza 
hula...”. No nie wszyscy śpiewem. Z pod kaptura, w któ-
rym ukrył się Jacek, słyszę coś jakby „ Zdrowaś Mario...”. 
A może  tylko tak mi się wydaje? I tylko dziwnie zbielałe, 
zaciśnięte na relingu palce Jacka, zdradzają, że chyba się 
zdenerwował. Rozmawiać zresztą zaczął dopiero, gdy byli-
śmy po prawie trzech godzinach płynięcie blisko bazy. Ale 
przytoczyć jego słów raczej nie mogę. 

Z przygodami, jednak szczęśliwie podobnie jak kole-
dzy, docieramy do mariny. Będzie co opowiadać. Szkoda, 
że jutro wracamy, szkoda, że morszczuków dzisiaj tylko 
kilka i szkoda , że wczoraj... ale cóż. 

Gdy dobiliśmy do pomostu, przyszedł mocno zdener-
wowany właściciel ośrodka, Ejnar. Okazało się, że obser-
wując przez GPSy , zainstalowane na łódkach, położenie 
jednostek, z niepokojem widział dwie łodzie na skałach, 
daleko w morzu, nie ruszające się od kilku godzin. Jeszcze 
kwadrans, a wysłałby łódź ratunkową, bo co gorsze, nikt 
nie odbierał telefonu. Mój był popsuty, Krzyśka został w 
domu, Maćka cicho dzwonił, a tylko te numery Ejnar i pilot 
wycieczki posiadali. Oj musieliśmy przepraszać. 

I słusznie, zachowaliśmy się nieodpowiedzialnie. Sor-
ki, ale wszystko ten morszczukowy amok. 

Ryb nie mamy wiele, więc Miecio skrobie, a Krzysiek 
z Jackiem myją i szykują do zdania naszą łódkę. Ja coś tam 
gotuję. Karkówka pieczona z ziemniaczkami i surówka z 
duszonej marchewki z groszkiem. Taki ostatni obiad. Tę-
sknię już za domem, jednak zostałbym jeszcze. Na morsz-
czuki. Ostatnia noc. 

Od rana pakujemy się. Hitra żegna nas słońcem i desz-
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czem. Tak na przemian. Na nasze domki od świtu oczekują 
kolejni wędkarze. Bagaży jest tyle, co przy przyjeździe, tylko 
zawartość styropianowych skrzynek się zmieniła. Z artykułów 
spożywczych na rybie filety. Wszyscy do pełna. 

No i skrzynki z pikerami wyraźnie lżejsze. Kierowcy ważą 
i zapisują układane na przyczepie skrzynki, bo przecież ona 
ma swoją, określoną ładowność. 

Szybko, bardzo szybko minął tydzień nad morzem Norwe-
skim. Podróż powrotna, mimo długiego oczekiwania na prom 
w Ystad, mija szybciej. Oczekiwanie nie jest jednak bezczyn-
ne. 

Spacerujemy po miasteczku. Jest śliczne. Piękny kościół, 
duży port jachtowy i oczywiście łodzie z oleckiej Delphi. Uro-
cze uliczki i bardzo smaczna kawa i ciasteczka w kawiarni. 
Wracamy. Pan w gumowcach, ciągle w pełnym uzbrojeniu…. 
Do Warszawy dojeżdżamy o świcie. Nasz niezawodny Gie-
nek już czeka. Ostatni etap, oczywiście z obiadem w Ostrowii, 
mija mi na zachwytach nad piękną naszą Polską. Bo rzeczywi-
ście jest piękna. I taka inna od Norwegii. A tam, cóż, za kilka 
lat może….Tutaj chciałbym bardzo podziękować, Krzysiowi, 

Jackowi, Mie-
ciowi, Maćkowi, 
Wojtkowi, Mir-
kowi, Adamowi 
i Wieśkowi, że 
pojechali ze mną 
do Norwegii. 
Dzięki koledzy, 
sam bym się nie 
wybrał…       

I jeszcze tyl-
ko norweski al-
fabet Arnolda.

A - jak Ada-
miec Zenon, bar-
dziej znany na 
wyprawie jako 
Adam Pogorzel-
ski. Przesympa-
tyczny, wesoły 
kolega, nie wiem 
dlaczego porów-
nywany do po-
staci z filmu „Nie 
ma mocnych”                                                     

B – jak Bjergen Marit. Ta Marit. Uśmiechnięta z fotosu re-
klamującego region nad cudowna rzeką, razem z wędkarzem i 
jego przeogromnym łososiem.

C – jak czapka. Warto mieć dwie na łodzi, lub jedyną moc-
no uwiązać do szyi, no chyba, że ma się kolegę , który już 
w Polsce, sprezentuje ci nową, równie piękną, jak ta, którą 
straciłeś.

D – jak Dermont. Mirek.  Świetny kucharz, grillarz i ga-
wędziasz. Fotogeniczny.

F – flora bakteryjna. Do końca nie wiem na czym to po-
lega, ale z pewnością ta w Norwegii ma zupełnie odwrotne 
działanie od znanej zemsty faraona.

G – jak Gienek. Niezawodny. Ciśnij Gienek, ciśnij!
G – jak Grynio. Wędkarz doskonały. Sternik godny zaufa-

nia. Pewny i 
bezpieczny. 
W ę d k a r s k i 
szef wypra-
wy. I taki 
kumpel, na 
każdą okazję.

H – jak 
Halinka. Tak 
pieszczotl i-
wie nazywa-
łem halibuty, 
których nie 
widzieliśmy. 
Tym razem!

I – jak ile to kosztuje. Podróż w dwie strony, wynajęcie 
domku i łodzi od 1900 zł. Do tego paliwo, około 40 euro od 
osoby, żywność i wszystko inne według uznania. Najtaniej w 
Polsce. Bezwzględnie.

J – jak Jacek. Zdolny uczeń wędkarstwa morskiego. Tro-
chę uparty i nie lubi piosenek na łodzi. Mówił, że kocha, ale 
czy można mu wierzyć.

K – jak kotlety da drogę. Pomysł znakomity, tylko uwaga 
z solą. Drobną solą łatwo można przesolić.

K – jak kajuta na promie. Ważne. Miłe spędzenie kilku 
godzin na leżąco, co po dobie w autokarze ma znaczenie. I 
nawet nie przeszkadza wściekle przyklejona podczas kąpieli, 
nie tylko do pleców, zasłonka w prysznicu.

M – jak Matej. Podobnie jak Grynio, sternik znakomity. 
Bezpieczny. Solidny. W przeciwieństwie do innych korzysta 
z aparatu fotograficznego. I już coś planuje.

M – jak Miecio. Mój Miecio. Farciarz. Bo ilu wędkarzy 
potrafi łowić kilku kilowe czarniaki na pusty haczyk!? No i 
ten morszczuk, ponad metr. Okupiony wprawdzie głębokim 
rozcięciem palca rybimi zębami. Palec się zagoił. Emocji 
nikt mu nie odbierze 

M – jak morszczuk. Przeklęty, godziny ukrycia za wyspą, 
ekstremalny rejs po wzburzonym morzu. Piękny, warto, aby 
po niego wrócić.

O – jak Oslo. Stolica Norwegii, przez którą przejechali-
śmy bez jednego nawet zatrzymania autokaru.

S – jak skurcz. Zazwyczaj łapię łydkę lub udo. Tutaj pal-
ce zaciśnięte na relingu łodzi.

W – jak Wojtek. Ułożony młody człowiek. Spokojny, 
cierpliwie skręcający w paluszkach własnej roboty papiero-
sy. Łowca największej ryby. Dorsz 13 kilo. Do pobicia.

W – jak Wiesiek. Mało z nami był. Ale jak był, było cie-
kawie.

Y – jak Ystad. Miasto, port w Szwecji. Urocze. I ważne. 
To stąd docierała pierwsza pomoc Polakom w stanie wojen-
nym. Wielu nam pomagało. 

Z – jak zawsze DOM. Najważniejszy. Dla mnie, to Żona 
i Dzieci. Warto mieć do kogo wracać.

Ż –jak żal, że tak szybko czas płynie.
Z wędkarskim pozdrowieniem

J.Arnold Hościłło
Olecko-Hitra 2-13.09.2016

KONIEC
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Piękna
rodzina

Jeszcze wczoraj stąpałam po żółtych, jesiennych dywa-
nach, a dzisiaj wiatr z sobie znaną rozkoszą zrywa liście z 
drzew. Miałam nadzieję na piękną złotą jesień, ale wiatr, 
który chłoszcze mnie dzisiaj po twarzy, odbiera mi ją.

Dwie staruszki pod jednym dachem – matka i teściowa, 
teściowa i matka. Mieszkanie duże, ale blokowe. Jedna z 
nich wykształcona, polonistka z zawodu, druga kobieta z 
roli. Każda w swoim pokoju, ale każda z ogromną troską 
doglądana, pielęgnowana, myta przez córkę/synową i zię-
cia/syna. Jedno z nich, a dokładnie on, jest znanym w kraju 
i za granicą malarzem. Nie wynajmują opiekunki, choć ich 
na to stać, tylko sami myją, przebierają, karmią, podają leki. 
Jest taka scena, kiedy obie staruszki razem idą do kościoła 
i rozmawiają o (wspólnym) wnuku. Zwracają się do siebie 
w formie „pani”. 

Śmieszne? Wcale nie. 
Moja babcia do sąsiadek zwracała się po imieniu, ale 

pewnego roku zamieszkała blisko niej rodzina „z lasu”. 
Żona gajowego była trochę młodsza od babci, ale niewiele. 
I nawet, kiedy spotykały się na imieninowej herbatce i cie-
ście, to zawsze używały formy „pani”. 

Kiedyś mnie to też trochę śmieszyło, bo sąsiadki, niby 
koleżanki, a nie wiedzieć czemu dystansu nie zmniejszyły.

 
Dali mu życie, wykształcili (porządne studia – angli-

styka) kupili mieszkanie, by się usamodzielnił. Kiedy wpa-
dał na obiadki, matka wiatraczkiem studziła ziemniaczki i 
cierpliwie znosiła jego inność. Wysłuchiwała z największą 
uwagą, cierpliwością i zrozumieniem o jego problemach. 

A miał ich niemało. 
Przede wszystkim „nie radził sobie”, jak zwykł mówić, 

z kobietami i miał obsesję śmierci. Matka próbowała go 
zrozumieć, złagodzić jego ból, doradzić. Zresztą, znosiła 
niedomagania wszystkich, dźwigała cały ciężar domu na 

sobie. I robiła to ze wszechogarniającym spokojem, po-
korą i miłością. 

Jeśli więc ktoś chce zobaczyć Anioła, to zapraszam na 
seans. 

Zastanawiałam się, co ja bym zrobiła, jak postąpiła, 
gdyby moje dorosłe dziecko przyszło i wprost mówiło mi, 
że nie radzi sobie ze światem, że nie chce żyć, że już daw-
no myślało o tym, żeby się ze światem rozstać. 

A ona nie oceniała go, nie przekonywała, tylko słucha-
ła, próbowała zrozumieć, bo… krew z krwi, kość z kości.

Postać głównego bohatera – wziętego malarza – zeszła 
na plan dalszy. Spodziewałam się, że będzie, jak na arty-
stę, kapryśny, zarozumiały, wyniosły, chimeryczny. A to 
był mądry, ciepły, pracowity, stonowany facet. 

Tylko raz podniósł głos na syna, kiedy ten był chamski 
wobec matki. Wyrzucił go za to zachowanie za drzwi. A 
ona była wtedy już bardzo chora. 

Poprosił syna, by nie „opuszczał” tego świata, by po-
czekał, aż matka odejdzie. Dotrzymał słowa. Odebrał so-
bie życie w Wigilię, choć z poprzednich scen wynikało, 
że nie zależy mu na świętach, ludziach i świecie w takim 
wydaniu.

Dziwna rodzina? 
Piękna. 
Z takim przeświadczeniem wyszłam po obejrzeniu fil-

mu „Ostatnia rodzina”. Nie znam biografii Beksińskich, 
ale to, jak przestawił ich reżyser, poruszyło mnie. 

I ta postać syna Tomasza tak tragiczna, przejmująca. 
I stosunek rodziców do jego inności, stanów depresyj-

nych, może choroby - piękne i przejmujące reakcje rodzi-
ców. 

Bezgraniczna miłość. 
Piękne i wzruszające sceny, wiele scen.

Gratuluję reżyserowi. Gratuluję aktorom. Dziękuję za 
te wzruszenia. Polecam.

Zastanawiam się nad tytułem filmu: czyżby ostania, 
bo piękna?

Marusia


