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MSZE I NABOŻEŃSTWA

L10103

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

WYJĄTKOWO, NASTROJOWO
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE.
Tel. 662 414 006

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

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

K25508

L10202

Parafia pw. Świętej Rodziny,
Osiedle Siejnik I
Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

KRONIKA
PO¯ARNICZA
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OLECKI TERMINARZ

20 czerwca od 9.08 jeden zstęp JRG PSP zabezpieczał przy
ulicy Tunelowej naderwaną linię telefoniczną.
20 czerwca od 18.13 jeden zastęp OSP Kleszczewo i jeden
OSP Wieliczki usuwały z jezdni w Jelitkach powalone na nią
drzewo.
20 czerwca od 21.19 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Doliwach powalone na drogę drzewo.
23 czerwca od 8.58 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy ulicy
Park konar drzewa zagrażający budynkowi.
23 czerwca od 9.08 dwa zatępy JRG PSP zabezpieczały i usuwały przy ulicy Wojska Polskiego pojemnik z środkiem żrącym.
23 czerwca od 9.18 jeden zastęp OSP Mazury usuwał w
Mazurach drzewo pochylone nad budynkiem.
24 czerwca od 20.08 jeden zstęp JRG PSP uwalniał kota
uwięcionego na drzewie przy ulicy Składowej.
25 czerwca od 20.13 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Sedrankach drzewo powalone na drogę.
28 czerwca od 12.28 jeden zastęp JRG PSP usuwał plamę
oleju z jezdni ulicy Gołdapskiej.
28 czerwca od 18.23 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Kowalach Oleckich gniazdo os z budynku mieszkalnego.
29 czerwca od 16.03 jeden zastęp OSP Kleszczewo usuwał
konar drzewa powalony na jezdnię w Jelitkach.
29 czerwca od 16.11 jeden zastęp JRG PSP usuwał konar
drzewa powalony na jezdnię w Możnych.
29 czerwca od 16.48 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał
drzewo powalone na drogę w Sobolach.
29 czerwca od 17.02 jeden zastęp JRG PSP i jeden OSP Wieliczki usuwały drzewo powalone na drogę w Wilkasach.
29 czerwca od 18.12 jeden zastęp OSP Kleszczewo usuwał
drzewo powalone na drogę w Kleszczewie.
30 czerwca od 5.57 dwa zastępy JRG PSP , jeden OSP Mazury oraz dwa OSP Świętajno gasiły w Dworackich pożar przyłącza
energetycznego.
informacji udzielił młodszy ogniomistrz Radosław Osiecki
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON bez dodatków bio.......4,18 zł
Pb 95......................... 4,28 zł
PB 98......................... 4,48 zł
LPG............................ 1,82 zł
Olej opałowy............... 2.70 zł (powyżej 1000 litrów)
V07503
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Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

w weekend przy płaceniu gotówką
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej
www.paliwa-kozlowski.pl

UWAGA:
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3
(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5%
akcesoria i usługi

WYSTAWY STAŁE
• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
Janina Osewska, wystawa fotografii, Nowa Zelandia
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol kina
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fotografii „Klatka”, ROK MG
• 10. rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego, Inność\
Tożsamość, wystawa edukacyjna, biblioteka pedagogiczna
• Żyć pasją, wystawa malarstwa Teresy Kudrawiec i Jadwigi
Wiśniewskiej, biblioteka pedagogiczna
• Wystawa dotycząca historii regionu, siedziba OSA „Zamek”, Zamek
5 lipca (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
6 lipca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, budynek internatu ZSLiZ przy ulicy Gołdapskiej 27
22.00 - Hiszpański temperament, film, plaża Skocznia
7 lipca (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
8 lipca (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
19.00 - X nocny turniej dla oldbojów o puchar Prekursorów
Oleckiego Bractwa Tenisa Ziemnego – Stefana Dawidowicza i Mariana Tomczyka, korty miejskie
9 lipca (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - XVII Turniej Tenisa Ziemnego o puchar KS „Tennis Life”, korty miejskie
10.00 - III Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix
Olecka 2017, boisko przy kortach
10 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
11 lipca (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00 - Pan Żaba, film, kino Mazur, 2D, dubbing
12 lipca (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
13 lipca (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
14 lipca (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - 12.00 - dyżur eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Miejski
15 lipca (sobota)
apteka dyżurna Zielona 15
20.30 - XX Jubileuszowe Mazurskie Spotkania z Folklorem, „Krakowiacy i Górale w wykonaniu Mazowsza
16 lipca (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - Turniej Tenisa Ziemnego o puchar Burmistrza
Olecka, korty miejskie
10.00 - IV Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix
Olecka 2017, boisko przy kortach
17 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 - Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski, film,
kino Mazur, 2D, dubbing
18 lipca (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
19 lipca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
20 lipca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy
Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
21 lipca (piątek)
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Program Przystanku Olecko

21 lipca
14.00-16.00 – zabawy prowadzone przez Wolontariat
Kultury WspaK:
- „Bańkowe Szaleństwo”
- „BIGTwisteR” – nowe działanie WspaK
- malowanie twarzy
- wspólne tańce i zabawy dla dzieci
- wiele innych atrakcji
17:00 - otwarcie wystawy Rembrandt Van Rijn akwaforty
19:30 - Trudna Młodzież
20:45 - Mesajah
22:30 - Happy Sad
22 lipca
11:00 – „Nitka w mieście” - międzypokoleniowe plenerowe warsztaty plastyczne prowadzone przez Annę Wojtecką. Współorganizacja - Fundacja Akademia Radosnej
Twórczości. Miejsce - park w centrum miasta przy fontannie. Czas - ok. 3 godzin.
14.00-16.00 – zabawy prowadzone przez Wolontariat
Kultury WspaK:

Wypadek

Do wypadku doszło 1 lipca w Kukowie po godzinie
18:00. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia wstępnie
ustalili, że kierujący motocyklem marki Honda nie zastosował się do znaku „Linia podwójna ciągłą”, a następnie
naruszył zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu w wyniku
czego uderzył w samochód osobowym marki Dacia, którego kierujący wykonywał manewr skrętu w lewo.
W wyniku zderzenia ucierpiały dwie osoby podróżujące motocyklem. 41-letni kierujący z urazem obojczyka
oraz jego pasażerka z urazem nogi zostali przetransportowani do szpitala w Ełku.
Badanie alkomatem wykazało, że obaj kierujący byli
trzeźwi.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

- „Bańkowe Szaleństwo”
- „BIGTwisteR” – nowe działanie WspaK
- malowanie twarzy
- wspólne tańce i zabawy dla dzieci
- wiele innych atrakcji
18:30 - I Olecki Zlot Motocyklowy, parada motocykli
wokół Placu Wolności
19:30 - Reggaeside
20:30 - Luxtorpeda
22:00 - T Love
23 lipca
- Motocross
VII Runda Warmińsko-Mazurskich Mistrzostw Okręgu
pod Patronatem Burmistrza Olecka
godz. 9:00 - trening
godz. 12:00 - rozpoczęcie zawodów
13.00 - koncert „Czas na muzykę”, sala kina „Mazur”
W programie: przeboje muzyki klasycznej i rozrywkowej.
Współorganizator - Fundacja Centrum Kultury i Edukacji
Muzycznej „Teraz Muzyka”.
Wykonawcy: uczestnicy warsztatów muzycznych – ok.
50 osób.
29 lipca - Festiwal Jednego Instrumentu – harmonijka
godz. 20:00, Kąpielisko miejskie „Skocznia”
Energetyzujący duet na gitarę i harmonijkę, czyli
Marek Tymkoff i Tomek Kamiński.
Obaj muzycy są dobrze znani na polskiej scenie bluesowej i blues-rockowej. Harmonijkarz Tomasz Kamiński,
to lider kilku zespołów. Grał też z Kasą Chorych czy z wirtuozami harmonijki z Polski i zagranicy. Marek Tymkoff
to gitarzysta, wokalista, kompozytor i autor tekstów, który
oprócz prowadzenia tria Electric Blues Band, jest znany ze
współpracy z legendarnym wrocławskim zespołem Easy
Rider.
http://akadera.bialystok.pl

NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kartkę
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:

• Barbara Brodowska (Nowa Wieś)
• Witold Janicki
• Anna Jagielska (Mońki)
• Jan Kolasiński
• Anna K. Konecka
• Izabela Zdanio

K25904

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,
kalendarze, 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

Uwaga!
Przypominamy Drogim Czytelnikom, że w losowaniu bierze udział tylko pojedynczy kupon nakleiony
na kartę pocztową, Dwa, trzy czy więcej kuponów
nalepionych na kartkę biorą udział w losowaniu
tylko raz.

Felieton

to@borawski.pl
Przeszłość jest obcym krajem.
Leslie Poles Hartley

V06705a

Odeszło dwoje ludzi niebywale zasłużonych dla Europy i jej
integracji: Simone Veil i Helmut
Kohl.
Simone Veil dożyła 90 lat.
Była pierwszą Przewodniczącą Parlamentu Europejskiego.
Przede wszystkim była zaś feministką. Była też kobietą ocalałą
z Holocaustu. Trauma przeżyć wojennych nie złamała jej
woli. W świecie, wtedy bardziej męskim niż teraz, walczyła o prawa kobiet z determinacją ale zarazem mądrze i rozważnie. Wręcz pragmatycznie. Krok po kroku zdobywając
kolejne przyczółki.
Wybranie jej na Przewodniczącą PE było przesłaniem
wysłanym światu na jakich wartościach się oprze i jakie
nadzieje na przyszłość mają sprzymierzone kraje.
Helmut Kohl był tym prezydentem Niemiec, który zadecydował o zjednoczeniu dwóch odrębnych tworów państwowych jakimi były demokratyczne państwo Republika
Federalna Niemiec i komunistyczna kolonia Związku Sowieckiego jaką była Niemiecka Republika Demokratyczna. Proszę spojrzeć – jak nazwa może mylić? Był w Warszawie, gdy padł mur berliński. Zaraz opuścił spotkanie z
premierem Mazowieckim i wrócił do Berlina.
On również wyprowadził wojska rosyjskie z Niemiec.
Zasługi dla jednoczącej się Europy doceniło bardzo
wielu polityków. Rodzina Kohl’a pragnęła pożegnać się ze
zmarłym we własnym gronie. Jednak po tej uroczystości
trumna została przewieziona do Strasburga. Tam w uroczystości wzięło udział 800 dyplomatów. Byli to byli prezydenci, premierzy, ministrowie, ambasadorzy, wszyscy ci,
którzy Kohla znali. Przemawiali, m.in. Bill Clinton i Angela Merkel.
Bill Clinton: „Dlaczego tu wszyscy jesteśmy? Dlatego,
że Helmut Kohl dal nam szansę udziału w czymś więk-
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szym niż my sami, niż nasze kadencje, urzędy i przemijające kariery”.
Angela Merkel: „Teraz na nas spoczywa odpowiedzialność za zachowanie Twojego dziedzictwa. Chylę przed
Tobą głowę z pokorą i wdzięcznością. Życie milionów ludzi, w tym moje własne, potoczyłoby się zupełnie inaczej,
gdyby nie Helmut Kohl. Drogi Helmucie Kohlu, to dzięki
Tobie tutaj dzisiaj stoję. Dziękuję Ci i wielu innych ze mną,
za szanse, które nam dałeś.”
Podczas uroczystości odegrano najpierw hymn niemiecki, a później „Odę do radości” z IX Symfonii Ludwiga
van Bethovena, hymn Unii Europejskiej.
Następnie trumnę przewieziono do rodzinnego Ludwigshafen, a stamtąd przewieziono ją Renem do Spizy. W
tym średniowiecznym mieście na cmentarzu obok tysiącletniej romańskiej katedry pochowano prezydenta.
Helmut Kohl bardzo często bywał w tej katedrze urzeczony jej pięknem.
***
Z raportu pochodzącego z końca lat 90. XX wieku sporządzonego przez rzeczoznawców Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) wynika, że zażywanie trawki jest mniej
szkodliwe od używania alkoholu i tytoniu. Raport został
utajniony i dopiero niedawno trafił do obiegu prasowego.
Oponenci zalegalizowania marihuany twierdzą jednak,
że mimo to bardzo duży procent w poradniach odwykowych stanowią smakosze trawki. Jednak jak się zastanowić
ile osób pragnie rzucić palenie papierosów i próbuje je rzucić, ale nigdy nawet przez myśl im nie przeszła, możliwość
skorzystania z pomocy psychologicznej. Gdyby jednak
tam chodzili palenie papierosów stałoby się największą
plagą wyniszczającą ludzkość.
Ten raport ujawnił magazyn „New Scientist” i zaraz po
jego publikacji zaczęły się dyskusje na temat legalizacji.
Legalizacje przeprowadziło szereg krajów i niektóre stany
USA. Myśli o zniesieniu zakazu Kanada.
Pamiętam czasy kiedy marycha była legalna. Miał ją
w zasadzie każdy palący papierosy. Nie kosztowała wiele.
Rynek i ceny wzrosły dopiero, gdy ogłoszono zakaz jej posiadania. Mam taką teorię, że to handlarze narkotyków za
pomocą lobby w parlamentach krajów zrobili ją nielegalną.
Przedtem była bezwartościowym zielskiem. Teraz jest towarem, który dla podziemia narkotykowego jest żyłą złota.
***
Uważny czytelnik tego felietonu zapewne zauważył, że
cytat na początku felietonu ni jak nie pasuje do pisania
tego co wyżej. Śpieszę więc wyjaśnić:
Nie czytałem żadnej książki Leslie Poles Hartley. Cytat
wziąłem z „Krótkich historii” Ewy Kozłowskiej z rozdziału pod tym samym tytułem. Tam te słowa obrazują zupełnie
cos innego, niż to, co ja chcę Państwu napisać.
Historia nie może stanowić odnośnika do programowania rzeczywistości. Nigdy nie wchodzi się do tej samej
wody. Historia może uczyć, ale małpować jej nie można.
PiS nie rozumie, że jest tylko epizodem w dziejach Polski. Tak zresztą jak Tramp w historii Stanów Zjednoczonych. Przeminie jak czyrak na tyłku. Chciałem napisać, że
przeminie jak trądzik. Ale to złe porównanie. Trądzik wiąże się z młodzieńczym zapałem, szybkością, brakiem doświadczenia, że pryszcza trzeba przeczekać. Za dwa, trzy
dni, znów będziemy mogli się pokazać swemu chłopakowi
(swej dziewczynie)... i już!
„Wrzód” to zupełnie inna przenośnia. Po nim pozostanie blizna. I mimo tego, że nie będzie go widać, to tam
gdzieś pod bielizną blizna będzie zawsze. Ginie też nie od
razu, ale ginie. Każdy chciałby aby wrzód zginął jak najszybciej.
Bogusław Marek Borawski
Ps. 10 lipca na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie naprzeciwko Jarosława Kaczyńskiego staną obywatele, m.in.
Lech Wałęsa i Władysław Frasyniuk. Myślę, że nie tylko.
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

REGULAMIN
konkursu plastycznego
„Moje Wakacje”
ORGANIZATOR:
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
CELE KONKURSU:
- konfrontacja dziecięcej twórczości plastycznej,
- pobudzanie aktywności twórczej młodych plastyków,
- wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu
różnych technik plastycznych
FORMY
PREZENTACJI
ORAZ
WARUNKI
UCZESTNICTWA:
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci 4 do 10 lat
- uczestnicy wykonują prace w dowolnych technikach
malarskich,
- malarstwo /tempera, kolorowe tusze, farby olejne,
akwarele , pastele olejne i suche, kolaż/,
- batik, malarstwo na tkaninie - malarstwo na szkle, witraż,
- grafika /linoryt, drzeworyt, monotypia/,
- nowatorskie techniki plastyczne i techniki łączone,
- format prac dowolny /minimalny A-4/; prace mogą
zostać oprawione w kartonowe passe-partout,
- prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane /
pismem drukowanym/ zgodnie z załączonym wzorem,
- prace uczestnik wykonuje samodzielnie
KRYTERIA OCENY PRAC:
Przy ocenie brane będą pod uwagę:
a) twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie
przedstawienia tematu,
b) ogólna estetyka wykonania prac,
c) stopień opanowania technik plastycznych,
TERMINY:
1. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 26
sierpnia 2017 r.
Prace należy dostarczyć na adres:
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
Kopernika 6
19-400 Olecko
Informacje:
Katarzyna Jeżewska, Krystyna Karczewska

Czy deszcz, czy słońce – w wakacje nie musisz się nudzić!

Lato z biblioteką

Wtorek - piątek od godz. 10.00 do 18.00
Sobota od godz. 8.00 do 14.00
w naszej bibliotece czekają na Was:
•
Nowe, ciekawe książki.
•
Interesujące gry planszowe i logiczne
•
Świat bajkowych kolorowanek,
•
Puzzle,
•
Komputery, tablety i Internet
•
Konkurs plastyczny pt.: „Moje wakacje”
W każdą środę o godz. 11.00 pod hasłem:
DZIECI CZYTAJĄ DZIECIOM
wybieramy
Mistrza Głośnego Czytania
***
Do podróżowania z książką oferujemy sympatyczny
kącik w zaciszu działu dziecięco-młodzieżowego, w którym wygodne pomidorowe pufy zachęcają do wyciszenia i
spędzenia miłych chwil w bibliotece.
W naszej ofercie znaleźć można także czasopisma: Kubuś Puchatek, Świerszczyk, Cogito, Victor Junior.
Dysponujemy wszelkimi artykułami plastycznymi
(mazaki, kredki, pastele, farbki , plastelina, wycinanki, bibuła) dzięki którym każde dziecko będzie mogło zamienić
się na kilka chwil w artystę i stworzyć swoje małe dzieło i
uczestniczyć w konkursie „Moje wakacje” (regulamin konkursu na stronie internetowej biblioteki www.przystanek.
pl/biblioteka)
Możecie spędzić czas nie tylko samotnie z książką w
ręku, ale także odwiedzić nas w grupie i sięgnąć po ciekawe gry. Posiadamy między innymi: Kalambury, Bystre
Oczko, Warcaby, Rummikub i Scrabble, a dla dzieci lubiących zabawę i śmiech polecamy Wygibajtusa.
Jeżeli lubisz kolorować – polecamy wiele pięknych kolorowanek, które zawsze znajdziecie na stolikach o każdej
porze w godzinach pracy biblioteki.
W każdą środę o godz. 11:00 zapraszamy wszystkie
dzieci do udziału w konkursie na mistrza głośnego czytania. Co tydzień wybieramy nowego mistrza. Atrakcyjne
nagrody książkowe.
Serdecznie zapraszamy!!!

e-mail: biblioteka@przystanek.pl
www.przystanek.pl

Uwaga!
Najlepsze prace zostaną wystawione w bibliotece. Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia prac konkursowych w zbiorach biblioteki, oraz prawo do ich publikowania i reprodukowania.

B60904

2. Miejsce i czas rozdania nagród – 30 sierpnia 2017 r.,
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku.

to@borawski.pl
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Barok na Mazurach. Koncert drugi
fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego
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Na (dobry) początek
Zamiast słuchać tych, co radzą: nie PiS tego,
wolę z wnukami usiąść przy stole, bo to ożywia.
I daje apetyt. Po Nocy Kupały (zwanej Sobótką)
odbyło się zakończenie szkolnego roku. Drzewiej - podobno
- kąpiel w noc świętojańską w rzece Orzyc przywracało to,
co zostało zdeflorowane.
Wnukowie odwiedzili nas w odświętnych strojach, ze
świadectwami. Dzięki temu wiemy, że zdali do następnej
klasy. Przy okazji zapytaliśmy Stasia Feliksa, czy nie boi się
nocy. „Nie, bo śpię z misiem, który jest twardy, bo włożyłem do niego dużo rzeczy” – rzekł po dłuższej chwili świeżo
upieczony uczeń III klasy. Zuzia, uczennica V klasy, przytaknęła, że brat nie mija się z prawdą.

Książki. Magazyn do czytania
W magazynie „Książki” opublikowano wywiad pt. „Polski kochanek latynoskiej królowej” z Isabel Allende. W wakacyjnej rozmowie pisarka z Chile opowiada m.in. o tym,
jak było po raz pierwszy, a ponieważ czyni to tak subtelnie,
więc przytaczam: „(…) Dziadek miał letni dom nad morzem
w rybackiej wiosce Concón. (…) To w Concón pierwszy
raz w życiu uprawiałam seks. Z rybakiem.
(…) Stał na końcu deptaka. Kiedy podchodziłam, on odchodził. Kiedy się zatrzymywałam, zatrzymywał się i on. W pewnym
momencie przejął stery i nadał kierunek
naszemu magnetycznemu spacerowi.
Nie będę wchodzić w szczegóły, dość
powiedzieć, że weszliśmy w zarośla. Zaczął mnie dotykać. Czekała mnie kara, lecz
cóż z tego, skoro lęk stopił się z zauroczeniem. Położyliśmy się. Bałam się, chciałam
wołać pomocy, ale równocześnie czułam
się odważna. Zdjął ze mnie fartuszek. Mój
rybak mnie uspokajał. «Nic ci nie zrobię,
wszystko jest dobrze, wszystko będzie dobrze» - powtarzał. Złowił mnie w sieć.
Skończył, cokolwiek zaczął. Wstaliśmy. Powiedział, że ani słowa dziadkowi,
boby go zabił. Zabolało mnie. Jak mogłabym powiedzieć!? Umówiliśmy się na następny dzień, chyba przy łodziach.
Czekałam. On nie przyszedł.
Czy ta historia pasuje do letniego numeru?”
Przypomnę, że Tadeusz Boy-Żeleński napisał elegię o
kochanku w dawnym stylu, „który potrafił spiętrzyć wszystkie śmieszności samca, biurokraty i męża” („Zmierzch kochanka”).

Trzcina

Na ilustracji „Trzciny” namalowane techniką mieszaną
(akwarela, cienkopis) przez Marka Karpowicza.
Trzcina należy do roślin z rodziny traw, „o wysokiej pustej łodydze, z kwiatami w postaci wiech”. Trzcinę pospolitą można spotkać nad brzegami wód stojących (sadzawka,
staw, jeziora). Trzyma się wody i terenów podmokłych. Jest
taka subtelna, w lekkim nieładzie. Delikatna w rysunku.
Pamiętam plecionki z trzciny, które wieszano na ścianie
przy łóżku, gdzie zawieszano kolorowe fotografie idoli. W
XIX w. pisano: „Okop, płot, obstawa z trzciny, ochraniają
pszczoły dostatecznie od wiatrów i bydła”. Czyli pełniła rolę
żywopłotu.
Czym jabłko Cezanne’a tym trzcina u Pascala, który
napisał coś, co będą ludzie powtarzać, dopóki będzie rosła
trawa: „Człowiek jest trzciną najsłabszą na wietrze, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą”.

Okruch (łódzkich) wspomnień

W latach 80. XX w. pojawiłem się w mansardowej
pracowni łódzkich grafików przy ul. Zielonej, nieopodal
dawnej siedziby Wydawnictwa Łódzkiego. Na styku z Pietrygą (wierną rzeką Łodzi) była moja pierwsza schadzka z
trzema grafikami. W mansardowym pomieszczeniu rozbiła

Felieton

się grupa artystyczna „Corespondance des Arts” (książka
artystyczna). Zacne grono. Był Zbigniew Janeczek, wspaniały grafik, smakosz i spec od starych technik graficznych,
entuzjasta życia, choć czasami zdarzało się, że wpadał w
lekką (łódzką) melancholię. Ale szybko się z tego otrząsał.
Ponieważ 3 lata mieszkałem na Bałutach i jestem absolwentem IX LO dla Pracujących (ul. Obrońców Stalingradu 27,
dzisiaj ul. Legionów), więc ze Zbyszkiem mam kontakt telefoniczny. Wiem, że bywa piechurem (maszeruje), a czasami
„człapaczem”, który wędruje i nie podskakuje, jak mawiają
w Sejnach.
Na poddaszu łódzkiej kamienicy poznałem Andrzeja
Graczykowskiego. Wysoki. Dobrze zbudowany chłop, z solidną łapą, bo malarz nie powinien być jak ułomek. Musi
piórkiem szastnąć.
Koło południa doszlusował do nas Jan Trojan, spokojny, znany z tego, że malował cykl czereśniowy (w kubeczku
albo w piramidce). Spokojny. Mruk wagi lekkiej.
W czasie spotkania zapytałem Andrzeja, czy nie podjąłby się zaprojektować okładki do tomiku wierszy. Andrzej
powiedział, że… coś wymyśli.
W 1990 wydałem nakładem własnym tomik pt. Kopana.
Projekt okładki: Jan Trojan. Zdjęcie: Andrzej Luterek; obróbka techniczna zdjęcia: Jerzy Bojarski.
Xero: Bożena Luterek, Warszawa-Kopana
1990, s. 22 To była bardzo uboga książka.
Ksero było w powijakach. Podobnie rzecz
się miała z papierem. Moja siostra Bożena
pracowała przy ksero, więc wydrukowała w chwilach wolnych 15 egzemplarzy.
Mój szwagier Andrzej Luterek wykonał
mi zdjęcie w sadzie. A Jan Trojan z Łodzi,
kiedy byłem w pracowni Andrzeja Graczykowskiego przy ul. Zielonej, na odwrotnej
stronie zdjęcia odrysował piórkiem i tuszem prześwitującą jabłoń; wykonał stosowny napis na stronę tytułową. O tej kserograficznej, nie zszytej książce, nikt nie
pisał nawet półsłówkiem.
Jabłkowitą miniaturę graficzną Zbyszka Janeczka, z września 1988 r., wykorzystałem w tomiku pt. Czaty sadownicze (nakładem własnym, 1996).
A kiedy przystąpiłem do profesjonalnego wydania tomiku wierszy, to napisałem list do Andrzeju
Graczykowskiego, w którym informowałem, żeby na okładkę Zapisków i ballad (Warszawski Ośrodek Kultury dawniej
Szpital Świętego Ducha, Warszawa 1992) wykonał Anioła,
ale… bez bandaży, bo i po co go ranić? Niech ten Zwiastun,
co „dotknął ziemi”, czuwa nad wierszami. Andrzej narysował Anioła, który wydłubuje niewidocznym smyczkiem duszę ze skrzypiec.
A potem kontakt urwał się, jak to bywa w życiu. Są oddalenia, zapomnienia i przypomnienia. Zwał to jak zwał.
Pod koniec czerwca 2017 roku dowiedziałem się od
Zbyszka Janeczka, który osiadł w Eufemianowie, że po długiej chorobie odszedł Andrzej Graczykowski (1947-2017).
W notatkach mam tylko dwa zdania o nim. W maju 1991
roku w egzemplarzu tomiku pt. Okruchy ballad (Wydawnictwo „Libraria”, Warszawa 1991) napisałem: Andrzejowi
Graczykowskiemu, o którym trochę wiem, ale... czy to jest
takie ważne. Bądź Zdrów!
W teczce zawiązanej tasiemką przechowuję jego Anioła, który na skrzypeczkach gra ciszę, na pamiątkę czasu,
co trzyma sztamę z przemijaniem. Było to w czasach, gdy
wpadłem w socrealizm katolicki, z którego się wycofałem.
Kiedyś o tym napisałem wierszyk Pod Trzema Gwiazdkami,
który tak się zaczynał:
***
To, co odeszło, mogę tylko na chwilę z drogi
wspomnień zawrócić balladą – bo tylko ballada ma
niedomknięte wrota – potrafi otworzyć to, co już
zamknięte jak futerał od skrzypiec albo harmonii.
Czesław Mirosław Szczepaniak

to@borawski.pl

Tygodnik Olecki 27/1014 - 2017 r.

9

Uczniowie ZSLiZ
odebrali świadectwa,
nagrody i certyfikaty

23 czerwca uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku odebrali świadectwa z ocenami, na
które pracowali przez dziesięć miesięcy. Kilkadziesiąt osób
za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie
otrzymało nagrody książkowe.
Najwyższą średnią ocen w Technikum Nr 1 w Olecku
uzyskała Martyna Galińska (5.71) kształcąca się w trzeciej klasie w zawodzie technik logistyk ze specjalnością
WOJSKOWĄ.
W II Liceum Ogólnokształcącym najwyższe oceny
wypracował Kamil Niedźwiecki (5.18) realizujący innowację programowo-organizacyjną pod nazwą EDUKACJA
POLICYJNO-POŻARNICZA. Uczniowie klas mundurowych uczestniczący w tegorocznym obozie szkoleniowym
organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej
odebrali certyfikaty potwierdzające ich udział w zajęciach.
„Mundurowi” z ZSLiZ otrzymali także zaświadczenia
potwierdzające przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które prowadzone było w
ramach realizacji innowacji programowo-organizacyjnej
wpisanej do Rejestru zgłoszonych innowacji w roku 2014
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Nagrody rzeczowe ufundowane przez Jerzego Gołębiewskiego odebrali także uczniowie najaktywniej udzielający się podczas realizacji zajęć z zakresu przysposobienia pożarniczego.
zs

Bibliografia Olecka

Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem internetowym www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do
„Ż”. Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych.
Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz
publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance,
olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem.
Wymienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem
książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem
„Literatura” 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 zamieszkujące 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 mieszkające na branym pod uwagę
terenie.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać
przysyłając informacje na adres to@borawski.pl
lub listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu
lub skontaktować się z redakcją telefonicznie.

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 przedsięwzięcia.
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Rajdowe Mistrzostwa Świata
w okolicach Olecka

Główną bazą rajdu są Mikołajki, do których zjechała
elita kierowców w wyścigach szutrowych, wraz z serwisami. Wśród nich aktualny mistrz świata Sebastian Ogier
oraz (m.in.) Thierry Neuville , Ott Tanak, Matti Latvala,
Andreas Mikkelsen, Hayden Pardon.
Organizatorzy wyznaczyli w piątek 30 czerwca dwa odcinki specjalne blisko Olecka, jeden o nazwie „Wieliczki”,
ozn. 3/7, drugi „Świętajno” ozn. 4/8.
Krótko po 8.00 zaczyna padać deszcz i do tego porywisty wiatr. Ttrasy stają się miejscami bardzo śliskie. Gorzej
być nie może. Najwierniejsi kibice gromadzą się przy trasie, otuleni w kurtki i peleryny. Warunki do robienia zdjęć
trudne.
O godz. 9.00 startują pierwsze auta. Nadjeżdżają z wielkim hukiem i trzaskiem w rozbryzgach błota. Prędkości na
prostych to ponad 170 km/godz. W zakrętach trochę mniej,
w ślizgach, prawie bokiem. Czyste szaleństwo !
Jak oni to robią? Granica błędu jest praktycznie niewidoczna. Moment nieuwagi i po zawodach.
Niestety, tak stało się z załogą Polaków Hubertem
Ptaszkiem i Maciej Szczepaniakiem na 7OS odcinku „Wieliczki”. Jak opowiadał kierowca: nagle wyrzuciło ich, na
łuku poza drogę, gdzie kilkakrotnie rolowali.
Skoda WRC2 skasowana. Sami wyszli bez obrażeń.
Odcinek wygrywa J.Matti Latvala, nową rajdową tegoroczną Toyotą Yaris.
Po o.c. samochody jadą do centrum Olecka na tankowanie. Możemy zobaczyć najlepszych kierowców i ich
maszyny na wyciągnięcie ręki. Drugi przejazd „Wieliczek”
wygrywa debiutant w WRC1 fin Teemu Suninen. Brawo.
Po południu pogoda trochę się poprawia. Nie pada ale
wiatr bez zmian. Na odcinku „Świętajno” rano wygrywa
J. M. Latvala, po południu Ott Tanak – fin Fordem WRC.
W sobotę zawody odbywają się w okolicach Gołdapi
i Węgorzewa. Walka o sekundy trwa. Tam odpada jeden
z faworytów J. M. Latwala. Jego toyota ma awarię skrzyni biegów i zostaje na trasie. Niedziela, to tylko 4 odcinki
specjalne.
Na 21OS prowadzący w rajdzie Ott Tanak przekracza
granicę ryzyka i na śliskim łuku drogi uderza przodem w
drzewo. Uszkodzonym samochodem z wielką stratą czasu

ledwo dojeżdża do mety odcinka. Koniec marzeń i rozpacz.
Dalej nie pojedzie. Liczne grupy kibiców estońskich bardzo zawiedzione. Już widzieli swojego idola na najwyższym podium.
Taka jest dramaturgia rajdu. Ostatni odcinek „Paprotki 2” to tzw. Power Stage . Zawodnicy otrzymują punkty
bonusowe od 5 do 1, za miejsca 1-5. Tu wygrywa J. M.
Latvala, któremu mechanicy naprawili uszkodzony poprzedniego dnia samochód. Po 4 dniach ciężkich zmagań
i przejechaniu 1210 km. w tym 319 km odcinków specjalnych, wygrywa załoga Triery Noeville z pilotem Nicolasem Gilsoulem, drugi jest Hayden Paddon z pil. Sebastianem Marshalem, trzeci Sebastian Ogier z pil.Julienem

to@borawski.pl

Ingrassia.
Polska załoga, Wojciech Chuchała i Sebastian Rozwadowski zajęli 19 miejsce w generalce i dobre 6 miejsce w
klasie WRC2. Mimo ciężkiej pogody i nie zawsze właści-
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wego zachowania kibiców, rajd polski okazał się pasjonującą imprezą , trzymającą w napięciu do ostatnich oesów.
Liczymy, że w przyszłym roku będzie podobnie…
tekst i zdjęcia Bolesław Słomkowski
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B61304
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049 B62602

V07503

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

V04010

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

V02316

V06606

MOTO-SPRZEDAM

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B62103
* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS, nawigacja, półskóry, tel. 693-647-169 V07303

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V06310
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V07104

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych
druk cyfrowy

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B62003
* Habicat 18, jacht, sprzedam, tel. 664-358-073 B63201
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B61104

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...

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po- *3hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V03910
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V04508
31, tel. 87-520-22-13 B62303
* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, * korepetycje - język angielski; szkoły podstawoGrądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B6220359704
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B61204
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
073 B61804
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 L10301
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L01004
B60605
* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664358-073 B61904
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B59109

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V04408
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B60206

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

V04110

K25608
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* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V07802
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07513
2

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V07704

Popołudniowa Szkoła EduCare

B64202

OFERTA

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B62901

- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i
matematyki na wszystkich poziomach (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, uczelnie wyższe)
- Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla uczniów
z dysleksją, dysortografią, dysgrafią
- Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
- Logopedyczne
- Język niemiecki – wszystkie poziomy, zajęcia w
grupie
- Łacina – poziom podstawowy zajęcia w grupie
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów
(egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawkowe)
- Odrabianki – pomoc w pracach domowych
Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie
zajęć.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473

L00707

B63104

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony
– ostatnie miejsca.

to@borawski.pl
ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V07203
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług,
DERMATOLOG,
MEDYCYNA ESTETYCZNA

SPRZEDAM
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K26104
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B62802
* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-381 K25410f
* Hobicat 18, jacht sprzedam, tel. 664-358-073 B61404

K25210f

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, tel. 662-414-006, B62702
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B61004
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plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B59507
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B63001
* 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
* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358073 B61504
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07533

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

V06407

V07303

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B60306

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V04610
i okładzin schodowych

INNE

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B60006
* szczenię (suczka) poszukuje domu. Podobna jest do
owczarka kaukaskiego. inf. pod nr 504-653-152

KUPIĘ

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V07543

PRACA

V07110s

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604557-693 K24610f
* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K25310f
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120uc

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B60704
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B60106
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K26004

OM
O EY
PRw K
A
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V06715a
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664358-073 B61604
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V07213

WYNAJEM

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508
945 734 B62502
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V07704
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Andrzej Malinowski

Aleja Władców Polski
w Ełku

W mglistą i pochmurną sobotę, 18 lutego 2017
r. rzeźby władców Polski
podziwiali: Cezary Lasota, Konrad Radzewicz i
Andrzej Malinowski.

Dojazd: Olecko - Ełk
W Ełku można zobaczyć Aleję Władców Polski –
drewniane, dębowe rzeźby polskich władców ustawione są
wzdłuż promenady nad Jeziorem Ełckim oraz na posesji
Centrum Edukacji Ekologicznej.
Rzeźby powstały podczas Międzynarodowych Plenerów Rzeźbiarskich „Natura i Kultura” w latach 2010-2011.
Ich wysokość waha się od 80 cm do 2,5 m. Na każdej z
nich umieszczone są tabliczki informujące o danej postaci. Można zobaczyć m.in. Królową Jadwigę, Władysława
Jagiełłę, Jana III Sobieskiego, Wacława II i Władysława
Łokietka.
Od 2006 r. w Ełku organizowana jest coroczna impreza
„Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski – Natura i Kultura”.
Jej główną ideą jest kultywowanie tradycji ludowego rękodzieła przy użyciu drewna.

Promenada w Ełku, usytuowana wzdłuż brzegu Jeziora Ełckiego – deptak o długości 6 km i szerokości 3,5 m;
gdzie 2 m to ścieżka rowerowa, a 1,5 m to chodnik dla
pieszych, ze stylowymi latarniami, ławeczkami, stolikami i
miejscami na pozostawienie roweru.
Król Polski – tytuł monarszy koronowanych władców
Królestwa Polskiego, Korony Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej.
Pierwszym królem Polski był Bolesław I Chrobry, koronowany w 1025 r. Tytuł królewski stał się związany na stałe
z osobą polskiego monarchy od koronacji Władysława I aż
do III rozbioru Polski i abdykacji Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1795 r.
Koronacje królów Polski odbywały się do 1300 w archikatedrze Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie, od 1320 r.
w katedrze św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie, w
1705 i 1764 odbyły się w kolegiacie św. Jana Chrzciciela
w Warszawie.
W historii Polski było 29 królów.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
5 lipca
Filomeny, Kaliny, Kariliany, Karoli,
Karoliny, Marii, Szarlotty, Telimeny
Anastazego, Antoniego, Atanazego,
Bartłomieja, Bartosza, Cyryla, Jakuba, Michała, Przybywoja, Wilhelma
6 lipca
Agrypiny, Dominiki, Irmgardy, Lucjany, Lucyny, Łucji, Marii, Teresy,
Zuzanny
Chociebora, Dominika, Edola,
Edwarda, Gerarda, Gotarda, Izajasza, Izasława, Jaropełka, Petry
7 lipca (Dzień Pszczoły)
Adolfiny, Ernesty, Estery, Kiry, Nory
Antoniego, Apoloniusza, Benedykta,
Cyryla, Donalda, Donata, Ernesta,
Ewalda, Gościsława, Jacka, Klaudiusza, Lecha, Leszka, Łucjana,
Metodego, Odona, Piotra, Pompejusza, Raula, Rogera, Sędzisława
8 lipca
Adrianny, Elżbiety, Halszki, Kiliany,
Kingi, Liliany, Wirginii
Adriana, Arnolda, Chwalimierza,
Chwalimira, Edgara, Eugeniusza,
Grzegorza, Hadriana, Kiliana,
Prokopa

9 lipca (Księżyc - pełnia)
Anatolii, Blanki, Heloizy, Letycji,
Ludwiki, Lukrecji, Łucji, Palomy,
Sylwii, Weroniki
Adriana, Hermana, Hieronima, Ludwika, Mikołaja, Patrycego, Patrycjusza, Patryka, Wszebąda, Zenona
10 lipca
Almy, Ameli, Amelii, Anieli, Armelii,
Libuszy, Malwiny, Rufiny, Sandry,
Sylwany, Weroniki
Aleksandra, Antoniego, Budziwoja,
Emanuela, Filipa, Januarego, Olafa,
Racimira, Radziwoja, Rufina, Samsona, Sylwana, Sylwina, Witalisa
11 lipca
Eleonory, Kaliny, Kariny, Kiry, Olgi,
Pelagii, Wyszesławy
Benedykta, Cypriana, Demetriusza,
Oliwiera, Pelagiusza, Piusa, Wyszesława
12 lipca
Imisławy, Janiny, Jony, Pameli, Rudomiły, Weroniki, Wery
Andrzeja, Bonifacego, Brunona, Felicjana, Feliksa, Gwalberta, Henryka,
Imisława, Jana, Tolmierza, Tolmira,
Wasyla

Nasz przepis
Placek ze śliwkami i
galaretką

15 dag mąki, 15 dag cukru, 15
dag margaryny, dwa jajka, 50 dag
wydrylowanych śliwek, paczka galaretki owocowej
Najpierw gotujemy galaretkę według przepisu na opakowaniu i odstawiamy ja do ostygnięcia.
Margarynę ucieramy w makutrze
do białości. Dodajemy cukier i jajka.
Ucieramy przez 15 minut.
Masę wykładamy na stolnicę,
dodajemy mąkę i zagniatamy ciasto.
Teraz rozwałkowujemy je na grubość około 2 centymetrów i wykładamy na posmarowana tłuszczem i
posypaną mąką blachę. Na wierzch
wykładamy śliwki.
Pieczemy w średnio nagrzanym
piekarniku. Po wyjęciu placka i lekkim przestudzeniu zalewamy go galaretką.
Ciasto zalewamy wtedy kiedy
galaretka zaczyna się zsiadać. Jeżeli
będzie zbyt rzadka wsiąknie w placek.

Langwedocki sandwicz
w ziołach

4 posiekane pieczarki, jajko, pęczek
natki pietruszki, 3 tosty, 2 szalotki
lub małe cebulki, 5 łyżek masła, sól,
pieprz, 4 filety z sandacza (ok. 60
dag), 100 ml wytrawnego białego
wina, 2 listki laurowe, 2 gałązki

rozmarynu, 2 plasterki cytryny
Jajko gotujemy na twardo i drobno
siekamy.
Pieczarki kroimy w cienkie plasterki.
Z tostów okrajamy skórkę i rozdrabiamy razem z natką.
Jedna szalotkę siekamy, drugą
przekrajamy na połowę.
Roztapiamy masło i mieszamy go
z natką, tostami, pieczarkami, jajkiem,
posiekana szalotką, solą i pieprzem.
Filety płuczemy o osuszamy, przyprawiamy i smarujemy masą. Układamy je w żaroodpornej formie. Wlewamy wino, dodajemy listek laurowy,
rozmaryn, przekrojoną szalotkę i plasterki cytryny.
Zapiekamy na górnym poziomie
piekarnika w temperaturze 225 C.

Lukier biały
Często się zdarza, że podczas
świątecznego kucharzenia zostają nam
białka. Można je zużyć na lukier, np.
ubić pianę z 3 białek na sztywno, wsypać ok. 30 dkg cukru pudru i ucierać
drewnianą pałką w donicy, aż się zaczną ukazywać bąble. Ten lukier można też przyrządzić z różnymi smakami
i w różnych kolorach, zależnie od dodatków.

Koktajl kakaowy

Bierzemy po 20 ml winiaku (lub
koniaku), brązowego likieru kakaowego i śmietanki. Podajemy z kostkami
lodu.
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Cytaty na ten tydzień
Nie wyglądała na zaskoczoną –
zaskoczenie to sprawa natychmiastowa, a zanim Juliet zdążyła owo
zaskoczenie zarejestrować, zwykle
już mijało.
Terry Pratchett, Niewidoczni
akademicy
Bunuel, prawdę rzekłszy, zaprzeczał, jakoby przypisywał jakieś
ukryte zalety biedakom tylko dlatego, że są biedakami, a obciążał
wadami bogaczy, dlatego, że są
bogaczami. Ludzka zdolność do
krzywdzenia bliźniego przekracza
według niego wszelkie bariery
społeczne.
Carlos Fuentes, W to wierzę
Niewierność czasem nie ma nic
wspólnego z seksem. Jest to
nawiązanie intymnego kontaktu z
inną osobą, ale ta intymność może
być sekretem, a sekret wymaga
kłamstw, żeby ochronić intymność,
i ten sekret niekiedy nazywa się
seksem.
Carlos Fuentes, Lata z Laurą Diaz
Oczywiście, wszystko to, co
powiedziałam, jest przesadzone,
subiektywnie przejaskrawione,
nieuzasadnione. Niedorzeczny prywatny pogląd, pozbawiony dostatecznej znajomości rzeczywistych
problemów, trudności i sukcesów.
Oczywiście, brak mi perspektywy,
żeby móc właściwie ocenić takie
przeżycia.
Christoph Hein, Obcy przyjaciel

PRZYS£OWIA
Siedmiu braci (od 1 do 7 lipca) ziemniakami
znaczy: jak pogoda to żyją, jak deszcz pada,
to gniją.
Kto latem pracuje, zimą głodu nie poczuje.
Jeśli deszcz na świętego Prokopa (9 lipca),
to zgnije niejedna kopa.
Na świętego Prokopa (9 lipca) wyschnie
młynarzowi przykopa.
Złe na Prokopa (9 lipca), jak zmoknie kopa.
Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą
deszcz przywodzi, gdy swoją pajęczynę
snuje, bliską burzę czuje.
Gdy Amelia (10 lipca) pogodna, będzie jesień dorodna.
Ledwie miną Rozesłańce, a już sierpem zaczniem tańce.
Filip (10 lipca) przepowiada, ile tygodni
pada.
Gdy Siedmiu Braci śpiących (10 lipca) krople dżdżu przynosi, na siedmiotygodniową
wilgoć się zanosi.
Gdy na Siedmiu Męczenników porosi, na
siedmiotygodniową wilgoć się zanosi.
Jak Siedmiu Braci (10 lipca) zacznie sikać,
na siedem tygodni trza pod strzechę zmykać.
Jaka jest pogoda w Siedmiu Braci Śpiących
(10 lipca) taka będzie przez następnych siedem tygodni.
Gdy w Cypriana (11 lipca) deszcze, popada
tydzień jeszcze.
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„Spoglądaj w górę, sięgaj myślą poza granice świata...
i wznoś się wyżej... zawsze wyżej”
Ludwik Pasteur

Lato pachnące miętą, lato koloru malin

– uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
Zanim udaliśmy się na zasłużony, wakacyjny odpoczynek, zgodnie z tradycją, w podniosłej atmosferze, spotkaliśmy się, by podsumować i zakończyć rok szkolny
2016/2017.
Ostatnie miesiące dla całej społeczności szkolnej były
czasem, który poświęciliśmy na podejmowanie twórczych
wyzwań i realizowanie zamierzonych dróg rozwoju. Intensywna praca wielu z nas przyniosła satysfakcję i pozwoliła
osiągnąć sukcesy, które dodały skrzydeł do angażowania
się w kolejne działania i pomogły wspólnie uznać miniony
rok za mądrze zaplanowany i udany.
Akademii podsumowującej rok szkolny 2016/2017 towarzyszyła atmosfera refleksji i wzruszenia. Ambiwalentne
emocje – od radości po łzy – szczególnie widoczne były
na twarzach absolwentów, którzy żegnali się z gimnazjum,
dziękowali gronu pedagogicznemu i kolegom za wspólne
trzy lata i odbierali nagrody podsumowujące ich gimnazjalną edukację.
Wyjątkowe owacje wzbudziła ceremonia przyznania
honorowych tytułów:
Absolwent Roku – Urszula
Kamińska, kl. 3 d
Animator Życia Społecznego
i Kulturalnego – Adrianna Stachelek, kl. 3 c, Julia Rzesiowska kl. 3 c.
Mistrz Kultury Osobistej –
Bartosz Biszewski, kl. 3 c
Społecznik Szkolny – nagroda specjalna Starosty Oleckiego
– Maciej Budzyński, kl. 3 c
Reprezentanci klas trzecich
zostali wyróżnieni za szczególne
osiągnięcia naukowe, wzorową
postawę uczniowską, zaangażowanie w życie szkoły i promowanie jej dobrego imienia oraz nienaganną i stanowiącą
wzór do naśladowania kulturę osobistą.
Niemniej ważnym momentem uroczystości było wręczeniem uczniom stypendiów motywacyjnych za wyniki w
nauce i osiągnięcia sportowe.
Nagrodzonych oklaskiwali nie tylko rozwijający w nich
pasje nauczyciele i wspierający koledzy, ale również licznie przybyli rodzice, którzy wraz ze swoimi pociechami
mogli dzielić wypełnione gratulacjami chwile szczęścia.
Duma rozpierała również rodziców uczniów, którzy
otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i odznaki wzorowego ucznia.
Nagrodę Rady Pedagogicznej w kategorii: „Średnia
ocen co najmniej 4,75% i co najmniej bardzo dobre zachowanie” otrzymało 58 uczniów:
klasa III a: Kaszkiel Aleksandra
klasa III b:Omilian Anna Laura, Kowalewski
Hubert
kl. III c: Stankiewicz Róża Maria, Kapuścińska Julia, Baranowska Karolina, Raczkowska Julia, Jaroniec Aleksandra, Jurczyk Wiktoria, Koncewicz Agnieszka, Warsiewicz Zuzanna
klasa III d: Kaminska Urszula, Domel Klaudia,
Banas Elżbieta, Niedzwiecka Gabriela, Dąbek
Bianka Kamila, Jańczuk Edyta, Jeglińska Gabriela, Płazińska Wiktoria, Bronikowski Bartosz,
Mrozowska Katarzyna Julia, Jeleniewicz Jan,
Głębocka Maria, Nowakowski Jakub Damian,
Maj Oliwia, Zubrycki Piotr, Olszewska Gabriela
Wiktoria

klasa II a: Żychniewicz Natalia, Kempisty Nikola,
Kapuścińska Emilia
klasa II b: Karolina Niczyporuk
klasa II c: Milanowski Jakub, Chojnacki Łukasz,
Luto Patrycja
klasa II d: Dwojakowska Daria, Iwanowska Gabriela, Lachowicz Aleksandra, Sujata Olaf, Świerzbin
Agnieszka, Michałowski Aleksander Wiktor, Cimochowski Jakub, Leonarczyk Kinga Nadia, Muzykowski
Jakub
klasa II e; Kempisty Hanna, Klaus Joanna, Wiśniewska Klaudia, Liburska Monika Maria, Ulikowska Martyna
klasa II f; Bielecka Marlena
klasa I a: Jankowska Joanna
klasa I c: Marchewka Aleksander, Dadura Dominika,
Dębowska Irmina, Piotrowska Aleksandra, Brodowska
Maja, Hatalska Natalia
klasa I d: Sidorowicz Patrycja, Piotrowska Natalia
Dyplomy w kategorii – „100% FREKWENCJA”
otrzymali:
1. Marcin Jasiński, klasa II E
2. Patrycja Motulewicz, klasa II A
3. Jakub Złotnik, klasa III A
4. Anna Laura Omilian, klasa III B
5. Paulina Miłowicka, klasa III F
Sukcesy społeczności szkolnej
nie byłyby tak imponujące bez oddanych rodziców, którzy nie tylko
współpracują z nauczycielami w
sferze dydaktyczno-wychowawczej,
wychowując swoje dzieci w duchu
umiłowania nauki i zasad dobrego
zachowania, ale również efektywnie
działają w Radzie Rodziców, angażując się w realizację wspólnych
celów.
Dyrektorka Barbara Taraszkiewicz podziękowała szczególnie
zaangażowanym w życie szkoły rodzicom słowami:
– Drodzy rodzice, jesteście bardzo ważną częścią naszej społeczności. Nadajecie rytm naszym działaniom włączając się w wieloaspektową pomoc
na rzecz szkoły. Wasze zaangażowanie świadczy o wadze,
jaką przywiązujecie do edukacji dzieci. Dzieląc się swą
wiedzą i umiejętnościami sprawiacie, że szkoła staje się
bardziej przyjazną i efektywną placówką oświatową.
Uroczystość zakończył występ szkolnego zespołu ONE
ACTION – taneczne popisy chłopców spotęgowały radość
zgromadzonych.
Wakacje to czas krajoznawczych wojaży i regenerowania sił na kolejny rok intelektualnej przygody. Już dziś lato
pachnie miętą i ma kolor malin, już dziś opracowujemy
najpiękniejszą wizję przeżycia tych wakacji. Oby udało
się nam odnaleźć w nich piękno, spokój i ciepło.
A zatem: do zobaczenia za dwa miesiące!
Magdalena Siwko

to@borawski.pl

Pobiegli Szlakiem Tatarskim
W niedzielne przedpołudnie 2 lipca biegacze z Olecka
wzięli udział w Biegu Szlakiem Tatarskim na dystansie 10
km zorganizowanym w ramach XIX Dni Prostek.
Trasa biegu Prostki – Ostrykół – Prostki prowadziła
drogą asfaltową, gruntową i wyłożoną betonową trelinką. Wszyscy olecczanie ukończyli bieg osiągając bardzo
dobre wyniki. W klasyfikacji mężczyzn do lat 40 pierwsze
miejsce przypadło Kamilowi Jeglińskiemu z czasem
00:42:31, zaś na drugim miejscu finiszował Kamil Sowa
z wynikiem 00:44:35.
W kategorii mężczyzn powyżej 40 lat kolejno meldowali
się na mecie Stadionu Leśnego: 16. Wojciech Jegliński
00:55:55, 17. Sławomir Sienkiewicz 00:56:00, 18. Jan
Bagiński 00:56:06. Janek Bagiński otrzymał również
nagrodę specjalną dla najstarszego uczestnika biegu.
Wojciech Jegliński,
prezes Stowarzyszenia Olecko Biega
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OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B60505

Rozpoczęcie
kursu

20
lipca

godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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XXI Turniej Tenisa Ziemnego
o „Wielki Tort” piekarni
Jana Staniszewskiego

25 czerwca odbył się zorganizowany przez olecki MOSiR XXI Turniej Tenisa Ziemnego o „Wielki Tort” piekarni
Jana Staniszewskiego. Sędzią głównym był Robert Markowski
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
Kat. do 12 lat:
1. Piotr Filipkowski (Ełk)
2. Szymon Machnikowski (Olecko)
3. Wojciech Kubitzki (Suwałki)
4. Karol Racis (Olecko)
Kat. OPEN
1. Karol Szymański (Bakałarzewo)
2. Kamil Bąk (Grajewo)
3. Krzysztof Jaskuła (Ełk)
4. Adam Świrydowicz (Ełk)
Zwycięzca kategorii OPEN otrzymał tort ufundowany
przez Jana Staniszewskiego.W turnieju wzięło udział 15
zawodników z Olecka, Ełku, Bakałarzewa, Suwałk i Grajewa.
moa

Historia regionu

W siedzibie Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych „Zamek” można obejrzeć wystawę dotyczącą historii regionu.
Ekspozycja obejmuje sprzęt gospodarstwa domowego, mili-

taria i innych rzeczy przekazane przez mieszkańców Olecka związane z codziennym życiem na tych terenach przed II
wojną światowa i po niej
Wystawa znajduje się w budynku ZST (Zamek) przy Placu Zamkowym 2,

Stoiska przy Placu Wolności udostępnione
do sprzedaży własnych wyrobów:
rękodzieła i produktów żywnościowych
W imieniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi
Oleckiej, miło nam poinformować Państwa i zachęcić do
sprzedaży własnych wyrobów rękodzielniczych oraz wyrobów domowych na stoiskach, które zostały ustawione w
Olecku na chodniku przy Placu Wolności:
- 4 stoiska od Poczty w kierunku sklepu Rossmann, to
stoiska „spożywcze”,
- 4 stoiska od sklepu Pepko do lodziarni, to stoiska na
rękodzieło.
W ramach promocji lokalnych produktów Burmistrz Olecka udostępnił drewniane stoiska.
Przez cały sezon letni można z
nich korzystać. Procedura zgłoszenia sprzedaży jest bardzo
prosta. W Urzędzie Miejskim (pok. nr 4) wypełnia się krótki wniosek, otrzymuje się poświadczenie tego zgłoszenia.
Opłaty w wysokości 2 złotych za metr2 za dzień sprzedaży
dokonuje się w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
Członkowie LOT z wyrobami rękodzielniczymi mają do
dyspozycji 4 stoiska na chodniku przy „Pepko”. Stoiska te
mają tabliczki z logo LOT Ziemi Oleckiej.
Pierwsza sprzedaż ruszyła 30 czerwca br.
Zachęcamy do korzystania ze stoisk.
W imieniu Zarządu LOT Ziemi Oleckiej
Maria Dzienisiewicz i Wioletta Żukowska
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt.
44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1500-1700.(proszę dzwonić). Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja
zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Spływ Łaźną Strugą

Spływ kajakowy na rzece Łaźna Struga odbył się na
odcinku Jelonek – Połom. Uczestniczyło w nim 25 osób,
członkowie LOT-u Ziemi Oleckiej i sympatyków Była to
grupa wielopokoleniowa: od 4 do 70 lat.
Korzystaliśmy z usług Dariusza Chodkiewicza, właściciela firmy „Spływy kajakowe, pole namiotowe Puchatek w Połomie”.
Odpowiedzialne za organizację i czynne w spływie
były: vice-prezeska stowarzyszenia Wioletta Żukowska
oraz członkini organizacji Danuta Cieślukowska

V 07005

Lało, wiało ale cóż to znaczy dla dzielnej Grupy z Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej!. Spływ
kajakowy malowniczą Łaźną Strugą... niezapomniany.
Zdarzyły się co prawda dwa utopce... ale z pomocą dżentelmenów uszły z życiem.
Organizacja na piątkę. Fajni ludzie, którym nie przeszkadzają psikusy pogody a jeszcze lepsze smakowite
kartacze /gorące dowiezione
przez znawców kartaczy, sernik mniam, kawa, herbata, a
wszystko to przy dźwiękach
klasycznej gitary i piosenek,
granych i śpiewanych przez
niezastąpionego Waldemara Milewskiego. BRAWO! Piosenki, które pamiętamy, bo czyż można zapomnieć Woźniaka, Grechutę... i czy...
Olga Kowal–Karandziej

20

to@borawski.pl

Tygodnik Olecki 27/1014 - 2017 r.

PO KOKARDĘ (322)

schronieniem i domem…
Drzewo zaszumiało na dowód zrozumieWakacje
nia.
- Wietrzyku! – krzyknął ptak do przelatująJuż na sam dźwięk tego słowa dzieciom cego wietrzyka, a ten zatrzymał się na chwilę.
uśmiechały się buzie, a od początku tego mie- – Wietrzyku! A ty też masz wakacje? Też nie
siąca nie było innego tematu. I z różnych stron będziesz latał?
Wietrzyk wzruszył ramionami.
słychać było:
- Też coś! Przecież wiesz, że latam bez wy- Nareszcie! – wołały dziewczynki.
tchnienia,
aż w głowie mi się kręci. I nie nadą- W końcu nie będziemy musieli tak wczeżam
ze
wszystkim,
ciągle gdzieś się spóźniam.
śnie wstawać - krzyczeli chłopcy
- I nie będziemy musieli się uczyć – wołaPtak chciał go jeszcze zapytać, czy wieło drugie, piąte i dziesiąte dziecko.
trzyk
ma wakacje, ale już go nie było.
W rogu boiska opowiadały sobie, co będą
Słoneczko,
Słonko drogie – krzyczał ptak.
robiły, lub czego nie będą robiły w czasie wy–
A
czy
ty
masz
wakacje?
marzonych wakacji.
Promyk przebił się przez chmurkę.
Przelatywał ptak, siadł na gałęzi drzewa
- Wakacje? W czasie wakacji to ja mam
i zaczął przysłuchiwać się rozmowom dzieci.
najwięcej
pracy i nie w głowie mi późne wstaPrzeleciał na inną gałąź, by usłyszeć dokładniej.
wanie
i
odpoczynek.
Zmykam.
- Czy ty słyszysz, co te dzieci mówią? –
Ptak zamyślił się.
zwrócił się do drzewa, a to poruszało listkami
- To kto ma wakacje? Może deszczyk? –
na znak, że rozumie. – Czy to znaczy, że będą
zastanawiał
się głośno.
spać do południa? Przecież słonko wstaje wczeDeszczyku,
deszczyku, gdzie jesteś? – naśnie i trzeba wstawać wraz z nim, wzbić się w
błękit nieba i latać, latać, śpiewać – to przecież woływał ptak – Może ty masz wakacje?
- Wakacje? – odpowiedział deszcz. - Nic
czysta przyjemność!
nie
wiem
o wakacjach. Ja padam i padam tam,
Drzewo poruszyło mocniej gałęziami, co
gdzie
trzeba,
bo ziemia mnie bardzo potrzebuje.
oznaczało, że zgadza się ze zdaniem ptaka.
- To kto w końcu ma wakacje?
- A ty co? – ptak nadal niepokoił drzewo
- Wakacje! Nareszcie wakacje! – krzyczały
- Przecież codziennie budzisz się, gościsz na
dzieci
i spłoszyły ptaka.
swych gałęziach tysiące gości, nas ptaków i
nigdy nie odmawiasz. A dla niektórych jesteś
Marusia

Fotografuje

Bolesław
Słomkowski
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Rajd Polski 2017 - zwycięzca Thierry Neuville

