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Gdy wywiesiłem flagę, sąsiedzi
pytali, czy chcę zostać posłem
— Wieszanie flagi to sygnał, że jesteśmy
przywiązani do swojego miejsca na ziemi —
mówią entuzjaści wieszania biało-czerwonej
przed domem. W piątek, 2 maja, przypada
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewa Mazgal, bb
e.mazgal@gazetaolsztynska.pl

P

rzed moim domem flaga wisi
na maszcie okrągły rok — mówi
Ryszard Glabisz, właściciel
gospodarstwa
agroturystycznego w Rapatach na
trasie Olsztyn-Ostróda. —
Nawet miałem przez to kłopoty, bo takie wywieszanie
narodowych barw bez okazji
kiedyś było nielegalne.

Zawsze
czułem się wolny
Ryszard Glabisz po raz
pierwszy powiesił biało-czerwoną w 1989 roku, gdy
padła komuna. — To była
moja manifestacja wolności,
choć zawsze czułem się wolny, bo mieszkałem u siebie,
w swoim regionie.
— Dziś w ten sposób wyrażam mój patriotyzm — dodaje Glabisz. — Marzy mi
się, żeby Polacy nie musieli
wyjeżdżać, by mogli tu pracować, zarabiać. Bo na
pierwszym miejscu powinna
być ojczyzna. Chodzi o to, by
nie budować bogactwa Anglików i Irlandczyków, tylko
tu, nasze, polskie. A z patrio-

Czy wywiesisz flagę
2 maja?
Internauci komentują
www.gazetaolsztynska.pl

Polak50: Dopiero dwa lata temu udało mi się kupić naszą
flagę. I od tego czasu na
wszystkie święta państwowe
bezwzględnie ją wywieszam.
Ta flaga i orzeł w koronie to
moje korzenie, moje znaki,
z których jestem dumny i którymi się chwalę, bo mam
do tego prawo.
Ja: Flaga ma wisieć w czasie

tyzmem Polaków jest różnie.
I Glabisz dodaje, że wcale
nie pozazdrościł Amerykanom, którzy wieszają flagi
zawsze i wszędzie. — Nie
chodzi o to, by symbol narodowy był na majtkach i koszulkach. Lepiej mieć jedną
flagę przed domem i traktować ją poważnie.
Raz nawet zadzwonił do
niego ówczesny wojewoda —
był to Zbigniew Babalski,
który mieszka w Ostródzie
i często jeździł tą trasą. —
Panie Glabisz, wiesza pan
flagi, a one są już lekko przybrudzone. A ja na to: — Zdenerwował mnie pan, panie
wojewodo. Widzi pan brud
na moich flagach, a drogi
pełnej dziur — nie — odparowałem.
Glabisz dziwi się, że ludzie
nie korzystają z prawa wieszania flagi: — Mnie nie raz
nachodziła z tego powodu
policja. Dziś każdy może powiesić biało-czerwoną, a ludzie jej nie wieszają. Szkoda.

wej polskaflaga.pl, na której
zachęca Polaków do wywieszania — od święta i na co
dzień — narodowych flag.
Przed swoim domem Grzegorz Chachuła postawił
maszt, na którym powiewa
biało-czerwony sztandar. —
Mnie się wydało to oczywiste
— opowiada. — Ale sąsiedzi
uważali, że pewnie zostałem
posłem, albo że zapisałem się
do politycznej partii.
Chachuła wspomina, że do
flagowej kampanii natchnęła go podróż do Skandynawii. — W Szwecji i Norwegii,
gdzie byliśmy na wycieczce,
ludzie wywieszają flagi nie
tylko z okazji świąt narodowych, ale także wtedy, gdy
przyjeżdżają do nich goście
— mówi. — W ten sposób
podkreślają ważność i znaczenie tego, co się u nich
dzieje.

Grzegorz Chachuła robi podmurówkę pod maszt przed swoim domem w Kopance (Małopolska),
gdzie mieszka z żoną i dwójką dzieci. — Maszt kupiłem przez internet razem z flagą polską
i unijną — mówi For. Archiwum prywatne
Dodam, że oczywiście musi
być czysta, nieposzarpana
i powinna znajdować się
w przyzwoitym otoczeniu.

Wielkiego entuzjastę flagi
znaleźliśmy — poprzez internet — w województwie
małopolskim. To Grzegorz
Chachuła. Mieszka we wsi
Kopanka pod Skawiną. Pracuje w firmie kurierskiej.
I pewnie niewiele osób
o nim by usłyszało, gdyby
nie założył strony interneto-

Zdaniem Chachuły w Polsce flaga uważana jest
przede wszystkim za narzędzie oporu. — Proszę zwrócić uwagę, jak oflagowane są
wszelkie strajki i protesty —
wyjaśnia. — Można powiedzieć, że temperatura patriotyzmu zależy od stopnia
zagrożenia. Dzisiaj jest ono
oczywiście niskie, ale nie powinniśmy zapominać o symbolach. A zapominamy.
W nowo budowanych do-

mach,
co
zauważyłem
w Krakowie, w ogóle nie
przewidziano miejsca na
umieszczenie flag. Nie ma
żadnych uchwytów, gdzie
można by włożyć drzewce.
Zadzwoniłem do dużej firmy
deweloperskiej z pytaniem,
dlaczego tak się dzieje. Jej
pracownicy byli bardzo zdziwieni, że zwracam się z taką
sprawą. W ogóle nie widzieli
problemu.
Chachuła postawił maszt
przed swoim domem w Kopance, gdzie mieszka z żoną
i dwójką dzieci. — Maszt kupiłem przez internet — mówi. — Razem z flagą polską
i unijną.
Od 2004 roku prawo pozwala osobom prywatnym
na wywieszanie flagi przez
cały rok, w święta i dni powszednie. — Jeżeli jednak
mamy ją na maszcie, w nocy
musi być oświetlona — uzupełnia nasz rozmówca. —

Dla Chachuły wywieszenie
flagi przed domem jest wyrazem patriotyzmu i dumy z
Polski. Na pytanie, jak rozumie patriotyzm, odpowiada:
— On się zaczyna od małych
rzeczy. Patriotą jest ten, kto
troszczy się o własną rodzinę
i własne szczęście, bo w ten
sposób dokłada swoją cząstkę do pomyślności kraju.
Patriotą jest ten, kto segreguje śmieci, chodzi na
zakupy z lnianą, a nie plastikową, torbą i kto dba
o środowisko.
To patriotyzm dnia codziennego, mniej efektowny
i widoczny. A ten odświętny?
— Największym patriotą
jest dla mnie Jan Paweł II —

narodowych świąt i uroczystości, a nie bez przerwy i w kółko
A z Amerykanów branie przykładu to nie najlepszy pomysł.
Sed: Flaga jest symbolem naszego narodu, wpisuje się w naszą
tożsamość. Prawie wszystko może nas dzielić, ale biało-czerwona flaga zawsze nas łączy.
Maciek: Ja powieszę flagę na
balkonie. I piszcie sobie, co
chcecie.
„Czerwień to miłość, biel
czyste serce;
Piękne są barwy nasze
ojczyste”

Emerytka: Uważam, że wywieszenie flagi to mały dowód patriotyzmu zademonstrowany
raz w roku. Pokażmy swój patriotyzm codziennie, bo jest
mnóstwo możliwości.
Ala: Biel — to kolor rządzących o „czystych dłoniach i intencjach”, a czerwień — Polski
walczącej o przeżycie kolejnego
dnia. Dumnie wypełniamy wiece flagami, by po wywalczonych podwyżkach schować je
do szafy, z przeznaczeniem na
przyszłe strajki.
Dwudziestolatka: Ja wywieszę

flagę już 1 maja. Uważam, że
każdy Polak powinien to zrobić.
Ja to zrobię, bo kocham POLSKĘ i nigdy nie wyjadę do pracy
za granicę.
Billi: Ja nie wywieszę, bo znowu mi ją ukradną.
Pilsener: Po co mam wywiesić
polską flagę? Potem idzie mama z synkiem i synek woła
„Mamusiu, patrz, tu jest polska
flaga”. „Tak syneczku, bo tu jest
bieda i zaściankowość, dlatego
wisi”.
szakal_2000: Ja nie wywieszę. Powód 1: Nie mam flagi.

Powód 2: Chyba należy się
wstydzić takiej flagi, gdzie nawet prezydent nie reaguje, jak
wisi do góry nogami. Powód
3: Jak się nie mylę to znów
„nasz” prezydent występuje
na tle flagi wspólnoty europejskiej (tak ma być z małej litery i nie unii, bo tej jeszcze
nie ma), a nasza flaga jest
w tle. Powód 4: Nigdy nie powieszę na cały rok. Powód 5:
Znaczna część polskich jachtów pływa pod banderami
Szwecji czy Wielkiej Brytanii,
gdyż, żeby pływać pod polską

Namawia Polaków
w internecie

Z biało-czerwoną
na protest

Zacznij
od segregowania śmieci

oświadcza Chachuła, katolik, jak sam mówi, wierzący
i praktykujący, choć zastrzega, że nie wszystko mu się
we współczesnym polskim
kościele podoba. Do listy patriotów dodaje jeszcze pułkownika Kuklińskiego, prof.
Władysława Bartoszewskiego i Lecha Wałęsę. — Dziwię
się, że dawni ludzie Solidarności są dzisiaj tak podzieleni — mówi. — Wyrośli przecież z tego samego pnia
i walczyli o wolną Polskę,
a teraz wielu z nich pomniejsza albo wręcz kwestionuje
zasługi Wałęsy. Życzyłbym
Polsce, sobie i moim dzieciom dobrych decyzji politycznych i porozumienia.
A czym różni się patriotyzm od nacjonalizmu?
W odpowiedzi Chachuła cytuje Jana Nowaka-Jeziorańskiego: — Patriotyzm
jest cnotą, nacjonalizm
grzechem...

trzeba spełnić takie przepisy,
jakich nie wymaga cały świat.
Powód 6: Patrząc, co wyrabiają kolejne rządy wstydzę się
być Polakiem.
olka: U mnie flaga będzie wisieć — od 1 do 3 maja. Bo to
mój kraj i moja flaga. I nie
wstydzę się ich.
Bolek: Pamiętam, że kiedyś
u mnie w bloku wisiały flagi tuż
przy wejściu do klatek schodowych, ale jak zaczęli kraść, to
zrezygnowano z tego. Najlepiej
wywiesić flagę na balkonie i ja
tak zrobię.
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W domu nad rozlewiskiem
zmieniłam swoje życie
— Tu zbankrutowałam, tu
napisałam swoją pierwszą
w życiu powieść i wygrałam
— mówi Małgorzata
Kalicińska z Warszawy,
autorka książki „Dom nad
rozlewiskiem”. Akcja
powieści toczy się w
okolicach Pasymia. W maju
rozpoczną się zdjęcia do
serialu pod tym samym
tytułem — najpierw
w Warszawie, potem na
Mazurach. Autorka opowiada
nam o tym, jak nad jeziorami
zmieniło się jej życie.

Beata Brokowska
b.brokowska@gazetaolsztynska.pl

— Pani pierwsza w życiu
książka „Dom nad rozlewiskiem” nie tylko została bestsellerem roku 2006, ale
teraz na jej podstawie telewizja Polsat kręci serial.
— Nawet napisałam scenariusz do tego filmu! Nigdy
wcześniej tego nie robiłam,
powstawał w ciężkich bólach. Producenci z Polsatu
powiedzieli: Siadaj i pisz, dali mi panią do pomocy. Zajęło mi to dużo czasu. Teraz
czekam na film.
— Kiedy pożegnała się Pani z Mazurami?
— Było to dokładnie dwa
lata temu. Wyjeżdżałam
z Bud pod Pasymiem 28
kwietnia 2006 roku i od
tamtej pory nigdy tam nie
byłam. Gdybym wróciła, serce by mi pękło. Rano przed
wyjazdem dostałam wiadomość z wydawnictwa, że moja książka jest już w księgarniach. Z tego powodu pożegnanie nie było takie straszne. Wiadomość o książce
przyćmiła gorycz bankructwa i klęski.
— Pokochała Pani Mazury,
ale one Pani nie?
— Pokochałam Mazury
i one też mnie pokochały.

Spędziłam tu pięć lat. Poznałam ten region od najgłębszej strony. Budowałam
ośrodek konferencyjny pod
Pasymiem, do pracy wynajmowałam ludzi z tych terenów. Byli to pracownicy byłych PGR-ów, którzy — moim zdaniem — żyli z przyzwyczajenia, nie mieli pracy,
przyszłości. W latach dziewięćdziesiątych nagle zostali
pozostawieni sami sobie. Nie
umieli — jak chcieli ekonomiści — wziąć spraw w swoje ręce. Gdy tu przyjechałam,
chciałam być wobec nich
w porządku. Dawałam im
dobre pensje, nie takie głodowe jak inni ludzie, którzy
wykorzystywali ich trudną
sytuację. Wskutek takiego
podejścia, rodem z Żeromskiego, nastąpiła wzajemna
akceptacja i miłość. Dużo się
nauczyłam od tych ludzi.
— Czego?
— Nie mając nic, potrafią
się dzielić z innymi. Pamiętam takie zdarzenie. To był
październik, lał deszcz, ciężko pracowałam. Musiałam
posadzić drzewka w ogrodzie
otaczającym pensjonat, bo
już dłużej nie mogły czekać.
Pomagała mi Ewka Pawlak,
moja prawa ręka, ochmistrzyni, jak potem o niej mówiłam. Obie byłyśmy przemoczone do suchej nitki,
głodne, zmęczone. Przyszła
matka Ewki. Podała mi parujący garnek z ziemniaczanymi gołąbkami, taką tutejszą bieda-potrawą. A wiem,
że sama była bardzo biedna,

Małgorzata Kalicińska: — Teraz mieszkam w Łomiankach, dochodzę do siebie po zmianach, jakie zaszły w moim życiu. Chcę
kupić swój prawdziwy dom nad rozlewiskiem. Jednak to nie będą Mazury, ale okolice Warszawy. Dzieci nie chcą mnie puścić
już tak daleko Fot. Archiwum Małgorzaty Kalicińskiej
nic nie miała. „Pani Małgosiu, pani musi coś zjeść”—
tak mnie tym ujęła, że poryczałam się nad talerzem. Na
taki gest nie byłoby stać wielu bogatszych ludzi.
Mieszkańcy tych terenów
nawzajem się dobrze rozumieją, nawet kłótnie ich
trzymają w kupie. Jak w „Konopielce”: Ja jestem tutejszy.
Jeżeli życie mnie tu rzuciło,
jestem tu i już.

— Kto przyjeżdżał do Waszego ośrodka?
— Byli to ludzie, którzy mieli niesamowite wykształcenie,
pensje i posady, a u nas odreagowywali warszawski stres
wielkim zbydlęceniem. Było
to dla mnie nie do zaakceptowania. Wyszłam z porządnego
domu, byłam nauczona kindersztuby. Może los specjalnie
wziął mnie za fraki i zabrał
mnie stamtąd?

— Pani ośrodek zbankrutował?
— To była czysta ekonomia.
Bankructwo przecięło moje
więzi z Mazurami. Sprawiło
też, że mój mąż, który zainwestował w to miejsce cały
dorobek życia, pozostał bez
grosza. Nie upadł na kolana,
bo ma naturę wojownika.
Westchnął głęboko i powiedział: No tak, ale trzeba żyć
dalej. Zabrał się za odbudowywanie firmy, po to, by
mieć na czynsz, na jedzenie.
I udało się mu.
— A Pani?
— Jak w tym przysłowiu:
co cię nie zabije, to cię
wzmocni. Patrzyłam na niego, brałam z niego przykład.
Córka i syn dzwonili do
mnie. Dzięki ich trosce nie
wpadłam w depresję.
— Książka była wyładowaniem emocji?
— Tak, podobnie jak
w dzieciństwie pisanie pamiętnika, do czego namówiła mnie mama. W pewnym
momencie podczas pobytu
na Mazurach pomyślałam:
Boże, jak chciałabym przeczytać książkę, taką... jakiej
nie mam na półce. Postanowiłam więc ją napisać. Miały
to być takie „Dzieci z Bullerbyn” dla dorosłych. „Dzieci
z Bullerbyn” była to moja
ulubiona książka w dzieciństwie. Pocieszała mnie, gdy

było mi źle. „Dom nad rozlewiskiem” miał być powieścią,
która miała mnie dotulić.
— I udało się.
— Moja córka powiedziała:
Mamo, skoro ta książka ci
pomogła, może pomoże innym kobietom, i namówiła
mnie na wysłanie wydruków
do wydawnictw. Przed świętami Bożego Narodzenia,
gdy wydawnictwa są zawalone takimi rękopisami, los się
do mnie uśmiechnął. Właściciel wydawnictwa Zysk,
idąc korytarzem, zobaczył na
biurku jednej z redaktorek
moje grubaśne skoroszyty,
po 300 stron każdy. Przekartkował,
zobaczył, że
brzmi to autentycznie. Wziął
do domu i zamiast świętować, czytał. Powiedział mi
potem, że jest to powieść wykrzyczana, choć ma spokojną
narrację. To wykrzyczenie
odnosi się do prawdy, która
jest tam zawarta.
— Muszę o to Panią zapytać, ile jest prawdy, ile fikcji w tej powieści?
— Miesza się jedno z drugim, chociaż nikt z mojej rodziny, ani córka, ani mąż nie
są podobni do powieściowych postaci. Mało tego, ze
swoimi dziećmi zawsze żyłam w wielkiej przyjaźni.
Kiedy moja córka i syn dorastali, poświęciłam sporo czasu, by nie mówić do nich, ale

rozmawiać z nimi. Jedno
z moich największych osiągnięć to przyjaźń z córką.
Zaczęło się od typowych relacji mateczki z dzieckiem
i przez lata się zmieniało.
Teraz moja córka ma 30 lat,
ja prawie 52 lata i dyskutujemy ze sobą, pomagamy sobie, jesteśmy partnerkami
w przyjaźni.
— Może dlatego w książce
zabrakło emocji przy spotkaniu córki z matką po
wielu latach od rozstania?
— Niektórzy zarzucają mi
właśnie, że przebiegło to zbyt
łagodnie. Wzorowałam się
tu na mojej mamie. Ona nigdy nie dramatyzowała. Gdy
mój ojciec spotkał się po latach nieporozumień z dziadkami, moja mama powiedziała: Siadajmy, zaparzę
herbatę. Żadnego mielenia
przeszłości, żalu. Najwyżej
wieczorem, w spokoju coś
sobie wyjaśniali. Pomyślałam, że jeśli to tak napiszę,
może będzie to przykład do
naśladowania. Równie spokojnie rozstają się Konrad
z Małgosią. Może ktoś, kto
przeczyta książkę, powie:
Rozstańmy się z klasą, bez
wojen, tak jak w „Domu nad
rozlewiskiem”.
— A kto z Bud trafił do powieści?
— Ewka Pawlak, moja prawa ręka, jest powieściową El-
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ONI ZAGRAJĄ W SERIALU

100 lat temu
gazeta pisała

Fot. Polsat, serial „Samo życie”

Fot. Polsat, serial „Rodzina zastępcza”

Fot. Polsat, serial „Pensjonat pod Różą”

W maju telewizja Polsat rozpoczyna zdjęcia do serialu „Dom nad rozlewiskiem” według książki Małgorzaty Kalicińskiej.
Ujęcia będą kręcone w Warszawie, potem na Warmii i Mazurach, m.in. w Pasymiu, w Tuławkach, w Olsztynie.
Polsat ma zamiar wyemitować serial jesienią. Jedna z aktorek Edyta Olszówka, gdy usłyszała propozycję zagrania roli
Małgosi, wykrzyknęła: To jestem ja. W filmie zagrają też aktorzy z olsztyńskiego Teatru im. S. Jaracza.

Edyta Olszówka
Małgosia

Hanna Śleszyńska
Kaśka

Małgorzata Braunek
Basia, mama Małgosi

Fot. Internet/Film polski

Fot. Internet/Film polski

wirą, sklepową. Krewka kobieta, która ma nieułożone życie. W książce dałam jej Andrzeja i w powieści jest szczęśliwa. Wysłałam jej książkę
z dedykacją. Potem powiedziała, że gdy ją czytała, miała
wrażenie, że siedzę obok
i opowiadam różne historie.
— Kto jeszcze był postacią
prawdziwą?
—
Opisałam
historię
mężczyzny, który się powiesił
przy samej drodze na wysokim drzewie. Był to zaprzyjaźniony z nami pracownik
z Urzędu Gminy w Dźwierzutach. Miotał się, aż życie
tak podeszło mu do gardła,
że nie wytrzymał. Powiesił
się w białej kamizelce, na
najwyższym drzewie. Myślał,
że szybko będzie znaleziony.
Tak się nie stało. Były wielkie
upały, spadł z tego drzewa
i dopiero po roku przypadkowy przechodzień natknął
się na zwłoki. Identyfikacja
była możliwa dopiero w specjalistycznym laboratorium
w Warszawie.
— To straszna historia, która wydawała się wymyślona... W powieści jest jednak więcej pogodnych momentów i widać, że Pani
umie cieszyć się życiem.
— Ale na Mazurach wielokrotnie dopadały mnie stresy.
Wtedy szłam do kuchni i pi-

Fot. Internet/Film polski

2, 5, 7 maja 1908

Bartłomiej Topa
Konrad

Bronisław Wrocławski
prezes
trasiłam. Mieliśmy wspaniałego kucharza — Jacka, Ślązaka ożenionego z Mazurką.
Odnaleźliśmy się jak dwie
szkapy w jednym zaprzęgu.
Wspieraliśmy się w kuchni,
uczyliśmy się od siebie. Gdy
zakładałam biały fartuch
i w milczeniu kroiłam, Jacek
mówił: „Szefowa coś zdenerwowana, przyszła gotować”.
A ja przy gotowaniu bardzo
się odstresowywałam.
— Przepisy, które trafiły
do książki, wzięła Pani
z tamtej kuchni?
— Przerabiałam je po swojemu. Starałam się uratować
zwłaszcza bieda-potrawy.
Ziemniaczane gołąbki czy
kiszka są w Warszawie zupełnie nieznane. Gdy podaję
znajomym kiszkę z patelni
z surówką, jest wielkie zdziwienie.
— A co Pani zabrała ze sobą z Mazur do Łomianek,
które teraz są Pani domem?
— Mam w pamięci krzyk
żurawi o czwartej nad ranem. I wzięłam zdjęcie, które dostałam od Ewki, a które
wisiało w mojej restauracji.
To
ślubna
fotografia:
w środku pani w średnim
wieku, po bokach dwaj mężczyźni. Gdy tej kobiecie
zmarł najukochańszy mąż,
za namową rodziny ugięła
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Krzysztof Jasiński (Teatr Stu)
Tomasz
się i wyszła drugi raz za mąż.
Gdy i ten — którego też pokochała wielką miłością —
zmarł, kazała fotografowi
zrobić nietypowe ślubne
zdjęcie, które jest tak piękne
jak ta historia miłosna.
— Czy ta opowieść trafi do
Pani kolejnej książki?
— Być może. Teraz muszę
sobie odpowiedzieć na pytanie: Małgośka, czy ty
umiesz pisać, czy to tylko Ci
wyszło przypadkiem? Muszę to sprawdzić, bo jeszcze

nie miałam na to czasu. Teraz żyję z pisania, a więc zarabiam pieniądze na tym,
co najbardziej lubię robić.
Gdy ostatnio jeden z wydawców zamówił u mnie
opowiadanie do zbioru
„Wakacyjna miłość”, usiadłam i napisałam 29 stron.
Gdy skończyłam, poczułam
się jakbym wróciła z sanatorium.
Co o tym myślisz?
www.gazetaolsztynska.pl

Małgorzata Kalicińska
o Warmii i Mazurach
• W Olsztynie najbardziej lubiłam ulicę Mrogowiusza i Dąbrowszczaków, gdzie chodziłam z zadartą głową i podziwiałam kamienice. Były takie klimatyczne.
• Stare meble kupowałam w Olszynach w stodole pana
Rząpa, który prowadził „klinikę” staroci. Wyposażałam nimi swoją restaurację.
• W Szczytnie chodziłam na bazarek i do ciucholandów. Lubiłam robić wypady w stronę Kurpi. W niedzielę oglądałam Kurpianki, które szły w ludowych strojach do kościoła.
• Zachwyciłam się Reszlem, który mógłby być drugim Kazimierzem nad Wisłą. Byłoby pięknie, gdyby ściągali tam
artyści, prowadzili knajpki, malowali obrazy. To perełka,
którą można byłoby promować w całej Europie.
• Czytałam „Gazetę Olsztyńską”, bo mieszkając na Mazurach, trzeba kupować miejscową prasę. Chciałam wiedzieć, czym żyją ludzie tam, na miejscu. Dlatego „Gazeta”
pojawia się też w powieści.

TRZECI MAJA
Mija 117. rocznica ogłoszenia wiekopomnej Konstytucji. Dumni z czynów ojców, pomni na obowiązki
narodowe, zawarte
w Ustawie Konstytucyjnej
3 maja, rzec możemy
śmiało, że naród polski nie
zginie. W nowej odżyje
chwale, choćby jeszcze
drugi wiek uciskać go miano kajdanami niewoli.
NABOŻEŃSTWA
MAJOWE
OLSZTYN. Polskie nabożeństwa majowe w kościele
św.Jakóba odprawiane są
co drugi dzień wieczorem
kwadrans przed 7; w soboty kwadrans przed 4;
w niedzielę kwadrans
przed 2.
NADKOMISARZ
NA EMERYTURZE
OLSZTYN. W stan spoczynku wstąpił 1 maja nadkomisarz policyjny p. Mischard. Urząd komisarza
dzierżył 32 lata, od roku
1886.
MŁYNARZ PRZY ORDERZE
OLSZTYN. Order czerwonego orła IV klasy otrzymał
od cesarza właściciel młyna p. Speri. Order wręczył
mu prezes regencyjny dr
Gramsch.
PRUSKI AROGANT
LWÓW. Gdy tramwaj elektryczny wjeżdżał w ulicę
Batorego, jakiś Prusak
ubliżył motorowemu słowami: „Sie dreckiger Pole”
(Ty obrzydliwy Polaku).
Słysząc obelgę, radca apelacyjny wezwał policjanta
i kazał aroganta odstawić
na odwach. Tam się okazało, że aresztowany jest komiwojażerem z Berlina
i będzie odpowiadał za obrazę motorowego pełniącego służbę publiczną.
ŚWIĘTOWALI
1 MAJA
BERLIN. Około 33 tys. ro-

botników nie poszło do
pracy świętując na zebraniach 1 maja. Wszędzie
domagano się 8-godzinnego dnia pracy.
CIĄGNĄC
KROWĘ ZA OGON
LESZNO. O panującej ciemnocie ludu świadczy następujący przypadek. Pewien
gospodarz zazdrościł sąsiadowi, że jego krowy dają więcej mleka niż jego.
Poradzono mu, żeby
w Wielki Czwartek zakradł
się w nocy do obory sąsiada i wydoił jego cztery krowy, aby odtąd jego krowy
dawały więcej mleka.
Skradzione mleko miał
wlać w przedziurawione
rogi swojej krowy, ciągnąc
ją przy tem za ogon.
DWA ŁBY,
CZTERY KOPYTA
SZTUM. Krowa posiedziciela (właściciela) Grochowskiego w Sadłukach wydała na świat żywe cielę
z 2 łbami, 2 płucami, 2
sercami, 2 ogonami, lecz
tylko 4 kopytami. Niezwykłe stworzenie zaraz zabito.
KOŚCIÓŁ
DLA PALACZY
NEW JERSEY. Pastor Sidney
Gooman z Atlantic City
chce swoim owieczkom nie
odmawiać żadnej przyjemności. Oznajmił, że w jego
kościele podczas pewnych
nabożeństw będzie można
palić fajki i cygara, a panowie mogą zdejmować surduty i rozpinać krawaty.
SAMOBÓJSTWO
W MIEDNICY
TRIEST. Pewien wyrobnik
51-letni wróciwszy późno
w nocy do domu, nalał
pełną miednicę wody, włożył w nią całą głowę i trzymał, aż się udusił.
Wybrał: Zbigniew Bielewicz
Źródło: OBN im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; mikrofilm
GO 1908
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WOKÓŁ NAS

Ten klub
mam to
świetny
wynalazek
Olsztyński Klub Mam skończył
właśnie dziesięć miesięcy. To
tyle, ile przeciętnie mają
dzieci, które przychodzą tu z
mamami. — To podnosi na
duchu, że nie tylko ja mam
zarwane noce — mówi
Paulina Drozda, mama
dziesięciomiesięcznej Mai.

Agnieszka Tołoczko
a.toloczko@gazetaolsztynska.pl

S

ą tuż przed trzydziestką,
wykształcone, mają
pracę. Świadomie
zdecydowały się na pierwsze
dziecko. Młode mamy spotykają się w czwartki i soboty
w olsztyńskiej bibliotece
Abecadło. Najmłodszy dotąd
bobas miał dwa tygodnie!
Klub mam prowadzi Katarzyna Gawrońska, mama
Bartka, który skończył rok
i trzy miesiące.
— Gdy wróciłam z urlopu
macierzyńskiego, wymyślałyśmy z kierowniczką, by utworzyć taki klub w naszej bibliotece — opowiada Kasia.
— Żałuję, że nie było go, gdy
ja siedziałam na macierzyńskim. Wtedy przechodziłam
najtrudniejsze chwile z moim synkiem i nie miałam
z kim o tym porozmawiać.

Wodę
to ja daję psu
A babcie, które zawsze służą dobrą radą?
— Jak tu przychodzimy, to
mówimy „a moje to ma to”
albo „z moim jest tak samo”.
A babcia powie tak: „jak ja
pamiętam...” — zauważa któraś z mam.
— Najczęstsze spory dotyczą teraz odżywiania — dodaje Paulina Drozda, mama
10-miesięcznej Mai. — Bo
my nie solimy, nie dodajemy
cukru, trzymamy się pewnych reguł. A babcia mówi:

„Dziecko powinno pić sok albo herbatę. Wodę to ja daję
psu.” My się w klubie rozumiemy, bo robimy tak samo.
Maja biega po sali, podchodzi odważnie do innych dzieci. Gdy dziwimy się, że w tym
wieku już tak pewnie trzyma
się na własnych nogach,
dumna mama zauważa: —
Już od dwóch miesięcy!
Na
razie
jedynaczka.
W planach jeszcze trójka. Po
tym stwierdzeniu wszystkie
zebrane mamy, jak na zawołanie wykrzykują: Ooooo!
— Byłam wychowywana jako jedynaczka i wiem po sobie, że potem jest ciężko
w starciu z rzeczywistością
— podkreśla Paulina. — Jest
się samolubem. Ja nigdy nie
mieszkałam z nikim w pokoju. Potem na studiach miałam przez to ciężkie przejścia. Dlatego chcę, żeby Maja od małego się nauczyła,
jak to jest, być z innymi. Poza tym mam taką wizję rodziny, że im więcej, tym weselej. A pieniądze? Mam nadzieję, że ich nam wystarczy.
A zresztą nie są najważniejsze. Dziecko nie potrzebuje
wcale wielu drogich zabawek. Najlepszą są dla dziecka... rodzice.
Pierwszy raz Paulina przyszła do klubu, gdy Maja miała trzy miesiące. Od tamtej
pory bywają na spotkaniach
regularnie. Raz, dwa razy
w tygodniu.
— Spotykam się tu z koleżankami, które mają takie
same problemy — Paulina
opowiada, co ją tu ciągnie.
— To mnie bardzo podnosi
na duchu, że nie tylko ja
mam zarwane noce, nie tylko my mamy problemy
z ząbkowaniem. Poza tym

Od lewej: Paulina Drozda z Mają, dalej Anna Turowska z Natalką i Katarzyna Gawrońska z Bartkiem (trzyma butelkę)
Fot. Paweł Kicowski

dzięki tym spotkaniom Maja
ma kontakt z rówieśnikami,
obserwuje ich, uczy się nowych zachowań. Nie boi się
innych ludzi. Nie choruje, bo
nabywa odporności.

Na razie ojców
tu nikt nie zaprosił
Paulina ma 29 lat. Opowiada z przejęciem, ile książek
i specjalistycznych gazet przeczytała na temat macierzyństwa. Dodaje, że teoria z praktyką nie zawsze ma wiele
wspólnego. A to rodzi obawy,
czy z moim dzieckiem wszystko jest w porządku.
— Jak człowiek się tyle naczyta tych mądrych rzeczy,
a potem patrzy, że jego dziecko wcale tak dokładnie nie
robi, to się bardzo tym przejmuje — opowiada o własnych doświadczeniach. —
Dziecko w jej wieku nie powinno już w nocy jeść, ale
ona je i nie przesypia całych
nocy. Nie jest „książkowym”
dzieckiem. Tu dowiaduję się,
że jest mnóstwo mam, które
mają dokładnie takie same
problemy.
Mama Mai uczy włoskiego
i robi doktorat z ekonomii
we Włoszech.
— Im ma się więcej zajęć,
tym łatwiej się zorganizować — przekonuje Paulina.
— Widzę to po niektórych
znajomych, którzy tylko
wychowują dziecko i nie robią nic innego. Nie mają
czasu nawet zadbać o siebie
czy wyjść na dłuższy spacer.
Staram się ciągle być w ruchu. To pozwala człowiekowi zachować optymizm życiowy.

Czy macierzyństwo jest wyrzeczeniem, bo własne potrzeby schodzą na drugi plan?
— Jest — nie ma wątpliwości Paulina. — Ale dostaje się
taką gratyfikację w postaci
bezgranicznej, bezwarunkowej miłości, że się o tym nie
myśli.
Natalka Turowska ma cztery miesiące. Od trzech
uczęszcza na spotkania do
klubu wraz ze swoją mamą,
27-letnią Anią.
— Znałam dziewczyny z forum. Wchodziłam tam, jeszcze będąc w ciąży! — przyznaje Ania. — Dziewczyny
pytały mnie, kiedy pokażę
Natalkę na żywo. Wychodziłam z nią na spacery. Postanowiłam sprawdzić, jak zareaguje, gdy znajdzie się
w większym gronie. Przespała całe spotkanie...
Wtedy Natalka była jednym z młodszych dzieci.
Ania podkreśla, że sporo dowiedziała się od bardziej doświadczonych koleżanek.
— Do końca sierpnia mam
macierzyński, ale myślę, że
zostanę dłużej z maluszkiem
— mówi Ania. — Tym bardziej, że musielibyśmy szukać niani. Po jej opłaceniu
z moich poborów niewiele
by zostało.
Zanim urodziła się Natalka, Ania pracowała w Anglii.
Czemu zdecydowała się wrócić do Polski, skoro tam są
wyższe świadczenia na dzieci
i łatwiejsze życie?
— Kocham lasy, jeziora.
Z Olsztynem wiążemy naszą
przyszłość — zaznacza.
Czemu na spotkaniach klubu nie ma ojców? Dziewczy-

ny przyznają, że chciały kiedyś ich zaprosić. Ale doszły
do wniosku, że niech zostanie tak, jak teraz.
— To są nasze pomoce do
noszenia dzieci i fotelików —
śmieją się ze swoich mężów
koleżanki. — Wydaje nam
się, że oni się krępują tym
natłokiem kobiet z dziećmi.
My byśmy je zagadały!

Internet
nie wystarczy

Maria Rafalska, pedagog
Kobiety mają potrzebę
upewnienia się, czy ich problemy z dzieckiem są jeszcze
w normie, czy trzeba się
zgłosić do specjalisty. Chcą
też pobyć z drugim człowiekiem, przegadać pewne
sprawy. W dzisiejszym pędzie nie ma czasu na częste
spotkania mam w domach,
przy kawie. Z kolei babcie
niemowlaków są często jeszcze aktywne zawodowo.
Kontakty z nimi się rozluźniają. Kobiety organizują więc
kluby mam, bo komunikacja
przez internet nie wystarczy.

Uczestnictwo w spotkaniach klubu mam jest bezpłatne. Najbliższe odbędzie
się w sobotę, 10 maja. Gościem będzie doktor Piotr
Klementowski, alergolog.
Więcej informacji: tel. 089
527-28-10.
Podyskutuj
www.gazetaolsztynska.pl
REKLAMA
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Najpierw zmienię opony,
potem zaśpiewam
Wojtek Łozowski: — Zamierzam wrócić
do koncertowania z moim ukochanym
zespołem Afromental
Fot. Myspace/Afromental
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Napisali do nas
Po publikacji tekstu Andrzeja Mielnickiego „Jeśli jest
kasa na tramwaj — brać ją” w Reporterze „Gazety Olsztyńskiej” 25 kwietnia, dostaliśmy list od Czytelnika.
Pamiętam z początku lat 50. i do połowy lat 60. ubiegłego wieku olsztyńskie tramwaje i trolejbusy, które były jednym z kolorowych i sympatycznych elementów
olsztyńskiego krajobrazu i szkoda, że to już, niestety,
przeszłość. Jednak w dzisiejszych czasach, przy istniejącej na dzień dzisiejszy infrastrukturze drogowej w Olsztynie, „reaktywacja tramwajowej idei” jest, moim
skromnym zdaniem, nieodpowiedzialna. Włodarzy naszego miasta powinna raczej zainteresować też już opisywana w „Gazecie Olsztyńskiej”, koncepcja poprawy
transportu publicznego poprzez rozbudowę istniejącej
infrastruktury kolejowej m.in. w stronę Pieczewa i połączenia jej z istniejącą — poprzez Dworzec Główny, Zachodni, Gutkowo i Dajtki — tzw. tramwajami kolejowymi czyli szynobusami.
W sierpniu 2005 r. miałem możliwość pobytu w Australii, byłem m.in. w Sydney. Tam transport publiczny
miejski, jak i podmiejski, wspomaga znakomicie kolejka naziemna, poruszająca się na „poduszce magnetycznej”, wytwarzanej przez energię elektryczną. Kolejka porusza się po stalowej szynie umieszczonej na żelbetowej
lub stalowej estakadzie do siedmiu metrów nad ziemią,
tak jak to widać na załączonych zdjęciach. Jeżeli mamy
otrzymać dosyć znaczne pieniądze z UE na ten cel, może
warto pomyśleć nad podobnym rozwiązaniem tego problemu, jak to zrobiono swego czasu w Sydney.
Z poważaniem Mieczysław Wąsik

W ostatnią kwietniową niedzielę z „Tańca z gwiazdami”
odpadł ostatni reprezentant Olsztyna — Wojciech „Łozo”
Łozowski. — Program otworzył przede mną nowe możliwości.
„Gazecie Olsztyńskiej” opowiada o kulisach programu.
• o misji
sentymentalnej

Piotr Gajewski
reporter@gazetaolsztynska.pl

Wojciech Łozowski mówi o:

• morderczych
treningach
Z powodu programu schudłem ponad 15 kilo. Teraz
zdaję sobie sprawę z tego,
że taniec to naprawdę duży
wysiłek fizyczny. A już tym
bardziej, kiedy trenuje się
przez trzy miesiące po pięć
godzin dziennie. I nie było
tak, że w weekend odpoczywałem i miałem wolne. Sobota czy niedziela — trenowaliśmy z partnerką równie
ostro. A niektóre pary ćwiczyły jeszcze więcej od nas!
Trening jest jednak naprawdę ciężki i to nawet dla
osób dobrze wysportowanych. Nawet „Pudzian”
(Mariusz Pudzianowski)
schudł sporo, bo chyba dobre osiem kilo.

• o nowych
znajomościach
Podczas programu poznałem wielu ciekawych ludzi,
ale czy się zakochałem? Marina (Marina Łuczenko, inna gwiazda biorąca udział
w siódmej edycji „Tańca
z gwiazdami) to piękna kobieta. Na razie jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi,
bardzo się lubimy i dość często spotykamy. Lubimy po
prostu przebywać w swoim
towarzystwie…

Spełniłem się w tym programie pod każdym względem. Wszystko, co sobie założyłem, udało mi się zrobić.
No, może oprócz znalezienia
się w finale i wyjechania ze
studia nowiutką corvettą
(śmiech). Wszystkie pozostałe założenia udało mi się
spełnić. Wypromowałem
Afromental, zespół, w którym śpiewam, wypromowałem siebie i zarobiłem trochę pieniążków. Bardzo
ważny był dla mnie również
ten mój sentymentalny, prywatny powód, dla którego
tańczyłem, czyli hołd dla taty, Andrzeja Łozowskiego,
zmarłego w 1994 roku mistrza tańca towarzyskiego.
Myślę, że udawało mi się
tańczyć na dość wysokim
poziomie, bo każdy swój taniec starałem się wykonywać jak najlepiej. Dlatego
każdy występ dedykowałem
mojemu ojcu.

• o przepustce
do dalszej kariery
Program to dla mnie taka
trampolina, która daje mi
możliwość podskakiwania.
Teraz sobie podskakuję, ale
to, czy ktoś tam w górze mnie
złapie albo wyłowi, to już nie
ode mnie zależy. Zobaczymy.
Nie mam żadnej „spinki” i nie
wariuję, ale wiem, że udział
w takim programie oznacza
„ruch w interesie”.

• o plotkach na temat
pracy w TVN
Na razie nic nie wiem. Zobaczymy, jak się wszystko potoczy, ale powiem tyle, że na

pewno bym się nie obraził,
przeciwnie — bardzo ucieszyłbym się — gdybym taką
propozycję otrzymał. Aczkolwiek jak będzie, to dopiero się
okaże. Na razie nikt ze mną
poważnie nie rozmawiał
o tym, że miałbym pracować
w TVN, więc nie ma za bardzo nad czym się rozwodzić.

• o „parciu na szkło”
Gdybym nie miał „parcia
na szkło”, to nie robiłbym
tego, co robię. Lubię być
w centrum uwagi, ale uważam, że nie można przesadzać i skupiać się tylko na
sobie. Spokojnie robię swoje i jeżeli komuś się to podoba i ktoś będzie chciał mi
jakoś pomóc, to super.

• o planach
Za chwilę wracam do swojego życia — do zespołu, do
MTV. Na razie chcę jednak
dać sobie kilka dni odpoczynku, kilka dni leżenia do
góry brzuchem z piwkiem
w ręku i grania na konsoli
przez cały dzień (śmiech).
Szykuje się więc majówka leniucha. A potem będzie
oczywiście koncertowanie
z Afromental i praca w MTV.
Do tego dojdą jeszcze pewnie rzeczy będące efektem
„Tańca z gwiazdami” — jakieś zaproszenia do progra-

mów i tak dalej. Nie mam
jednak jakiegoś ciśnienia,
żeby gdzieś się wpychać. Nie
każdy program jest wart tego, żeby się w nim pojawiać.
Jeżeli coś jest fajne, wchodzę
w to, jeżeli nie, to nic na siłę.

• o Olsztynie,
rodzinnym mieście
Chciałem wybrać się do
Olsztyna na majówkę, ale
muszę najpierw pozałatwiać
wszystkie sprawy, które
przez udział w programie zaniedbałem. Nie zmieniłem
na przykład jeszcze opon
w samochodzie na letnie.
Czekają więc na mnie takie
normalne życiowe sprawy,
na które nigdy nie ma czasu.
Jak tylko się z tym uporam,
to wybiorę się do Olsztyna,
bo już nie mogę się doczekać,
aż zobaczę swoich przyjaciół
i ziomków, którzy kilka razy
byli ze mną nawet w czasie
programu. Podobnie zresztą
jak mama, która dojeżdżała
z Olsztyna w każdą niedzielę.
Nie mogę się też doczekać, aż
przyjadę wreszcie nad te nasze kochane olsztyńskie jeziorka. Trochę żałuję za to, że
w tym roku nie zagramy na
Kortowiadzie, ale niestety
organizatorzy zapomnieli
o nas. Na Kortowiadzie będę
jednak na sto procent, tyle że
prywatnie.

Estakada kolejki, w głębi nad ulicą ta przeszklona budka
to stacja

Stalowa szyna przebiegająca nad ulicami Sydney, po
której porusza się kolejka

Trzej z Olsztyna
W tej edycji „Tańca z gwiazdami”, poza Wojtkiem Łozowskim, w programie wzięli udział jeszcze dwaj olsztyniacy:
Marek Kaliszuk, aktor Teatru Muzycznego w Gdyni oraz
Michał Uryniuk, tancerz, obecnie studiuje w Warszawie.

Kolejka wyjeżdżająca ze stacji

Fot. Mieczysław Wąsik
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Kto dostanie literacką
nagrodę Warmii i Mazur?

Ratujmy wiejski
krajobraz
Iwona Liżewska, autorka,
szefowa Biura Dokumentacji
Zabytków w Olsztynie i redaktorka wspomnianej serii
prezentuje wieś, jaką ciągle
można jeszcze zobaczyć, gdy
się tylko zjedzie z głównych
dróg. Pytanie: na ile stare
przykłady są do wykorzystania także dziś?
— W sumie są to jeszcze
przypadki incydentalne, ograniczające się do enklaw (na
przykład Pluski), ale dostrzegam coraz większe zainteresowanie tradycyjnym budownictwem. Architekt zajmujący się
projektowaniem
domów
drewnianych ma obecnie kilkadziesiąt zamówień i to nie
tylko od osób prywatnych, ale
i, na przykład, od nadleśnictw.
Dla mnie istotne są zresztą nie
tylko domy (drewniane i murowane), ale cała przestrzeń,
krajobraz wiejski. W tej sprawie się najwięcej psuje — mówi Iwona Liżewska.

Kapliczka
w Brąswałdzie
Jedną z ilustracji zawartych
w jej książce jest fotografia
Wrzesiny. Ta oddalona tylko
od dziesięć kilometrów od
Olsztyna wieś zdołała zachować swój tradycyjny wygląd.
Wrzesina leży na Warmii. Tej
krainie poświęcił książkę
„Święta Warmia”, opublikowaną w olsztyńskim wydawnictwie ElSet, Szymon Drej.
Autor nieprzypadkowo wybrał tytuł. Nie tylko dla niego
Warmia jest święta.
— Pojęcie „świętej Warmii”
pojawia się już w publikacjach
XIX-wiecznych. Wyjątkowość
tej ziemi wynika z jej katolicy-

Jazz
w uzdrowisku
Kolejny z kandydatów, Włodzimierz Kowalewski, do
Wawrzynu 2007 nominowany za opublikowaną w ubiegłym roku powieść „Excentrycy” (Wydawnictwo W.A.B.
Warszawa). Jej akcja dzieje
się w Ciechocinku, a bohaterem jest muzyk jazzowy.
— Opowiadam o tym, co
prawdziwe i ważne dla Polaków: o granicach wolności
i naszych marzeniach, o tym,
co w nas dobre, ale też co
głupie, żałosne, odrażające.
Piszę z myślą o czytelniku,
a nie o sobie. Proza musi
smakować. Lubię, kiedy akcja powieści nie wisi w powietrzu, lubię wiedzieć jak,
na przykład, wyglądało pudełko papierosów „Belweder”. Moim celem nie było
jednak odtwarzanie rzeczywistości sprzed pół wieku.
Chciałem, żeby powieść była
współczesna. Odnoszę się do
lat pięćdziesiątych tylko dlatego, że mieliśmy wtedy
w Polsce proces odkształcania, generalnych zmian
w postawie i pozycji społecznej inteligencji. Miejsce powieści, Ciechocinek, też nie
zostało wybrane przypadkowo. Ciechocinek był jeszcze
przed wojną salonem letnim
Warszawy, toczyło się tam

Z kolei Mariusz Sieniewicz
był wielokrotnie nominowany do paszportu „Polityki”. Do regionalnej
nagrody literackiej 35letni pisarz
został wybrany za opublikowaną
r ó w n i e ż
p r z e z
warszawskie wydawnictwo
W.A.B. powieść „Rebelia”. Nominacja
zbiegła
się
w czasie z przyjściem na świat
córki Emilii. — Kiedyś się
zdeklarowałem, że jestem
„żałosnym lewackim katolem”. To ramy światopoglądowe, ale skrojone tylko na
moje potrzeby. Cała rzeczywistość społeczno-polityczna, każe nam za czymś się
opowiadać, ja nie chcę tą powieścią kogoś politycznie
uświadamiać. Polityka, ta
partyjna, rodem z Wiejskiej,
jest zbyt kretyńska, by przywiązywać do niej aż tak wielka wagę. Choć jeśli polityczność traktować jako odsłanianie mechanizmów i relacji między ludźmi w społeczeństwie, to i owszem, „Rebelia” ma cechy takiej poli-

Twórczość Kazimierza Brakonieckiego, jednego z założycieli i pierwszego szefa
Wspólnoty Kulturowej „Borussia”, z regionem związana
jest od zawsze. Tom poezji
„Europa minor” (Wydawnictwo IBiS, Warszawa) to pochwała tytułowej „mniejszej
Europy”, w której nam
wszystkim przyszło żyć. W tytułowym wierszu, poświęconym pamięci XVIII-wiecznego prusko-niemiecko-litewskiego poety Krystyna Donelajtisa, obecną sytuację naszego zakątka Europy określa
jako „postmodernistyczną
Hanzę”. Polityka oddała tu
(na jak długo?) miejsce turystom, handlarzom, poszukiwaczom bursztynu i kulturowych korzeni. Intuicja dobrze podpowiada poecie istotę tej geopolityki. Kazimierz
Brakoniecki woli mówić
o „Geopoetyce” określając ją
według imion miejscowości,
osób, także roślin.
„Gotki Giedajty Gryźliny
Woryty Rentyny Rapaty
Praslity Sąpłaty Lichtajny
Kajny Skajboty Worliny”
Sens czterowiersza i wszystkich pozostałych z wchodzącego w skład tomu geopoetyckiego tryptyku Brakonieckiego jest oczywiście pełniejszy,
gdy „Woryty Rentyny Rapaty”
zobaczyło się na własne oczy”.
Od czasu wydania „Europy
minor” — książka ta zdobyła
w 2007 roku laur polskiego
komitetu do spraw UNESCO
— Kazimierz Brakoniecki
zdążył już opublikować „Historie bliskoznaczne”.

Kazimierz Brakoniecki, autor „Europy minor”

Fot. Jacek Litwin

Starzy
przeciw młodym

Woryty,
Rentyny i Rapaty

Szymon Drej, autor „Świętej Warmii”

Fot. Beata Zaborowska

T

rzy z nominowanych książek ściśle związane są
z naszym regionem. Wydana przez Wpólnotę Kulturową „Borussia” praca Iwony Liżewskiej pod tytułem „Tradycyjne budownictwo wiejskie na Warmii i Mazurach” jest trzecią z książek
z serii „Nowe życie pod starymi dachami”.

tyczności. Odsłania mechanizm dominacji egoistycznej
młodości. Niesprawiedliwej
dominacji — mówił Mariusz
Sieniewicz w momencie publikacji książki.

Włodzimierz Kowalewski, autor „Excentryków”

Fot. Beata Zaborowska

s.brzozowski@gazetaolsztynska.pl

bujne życie towarzyskie,
praktykowali znani warszawscy lekarze, za nimi
przyjeżdżali adwokaci —
mówi olsztyński pisarz, który ma na swoim koncie już
dwukrotne nominacje do
Nike, najważniejszej nagrody literackiej w Polsce.

Iwona Liżewska, autorka „Tradycyjnego budownictwa
wiejskiego na Warmii i Mazurach”

Nagroda od Czytelników
Nazwisko tegorocznego zdobywcy literackiej nagrody
Warmii i Mazur, Wawrzynu 2007, kapituła ogłosi
28 maja w Starym Ratuszu w Olsztynie. Wawrzyny
przyznawane są od 2005 roku. Dotychczas otrzymali
je: historyk sztuki Andrzej Rzempołuch, poeta Erwin
Kruk i pisarz Kazimierz Orłoś. Czytelnicy „Gazety
Olsztyńskiej”, słuchacze Polskiego Radia Olsztyn
i widzowie TVP3 wybiorą w internetowym głosowaniu
swojego laureata, który otrzyma honorową nagrodę
czytelników.

Fot. Grzegorz Czykwin

Stanisław Brzozowski

zmu, z tego że Warmia była
niejako zanurzona w morzu
protestantyzmu. Świadomość
tej odrębności to najważniejsza
cecha warmińskiej ludowości.
Cała kultura Warmii jest w dużej mierze zasługą mecenatu
biskupów warmińskich, to oni
budowali kościoły, fundowali
biblioteki... — Szymon Drej,
który pochodzi z Iławy, ale
z Warmią związany jest od lat,
mówi, że gdyby do swojej
książki miał wybrać tylko jedną
ilustrację, wybrałby fotografię
dwustuletniej
kapliczki w Brąswałdzie. Tym
samym
Brąswałdzie, gdzie
proboszczował
ksiądz
Wa l e n t y
Barczewski
i gdzie urodziła
się
ostatnia warmińska poetka Maria Zientara-Malewska.

Fot. Zbigniew Woźniak

Pięcioro twórców kandyduje do Wawrzynu 2007, nagrody
literackiej Warmii i Mazur za najlepszą książkę ubiegłego
roku. Dwie powieści, jeden tom poezji i dwie książki
historyczne. Zwycięzcę poznamy 28 maja.

Mariusz Sieniewicz, autor „Rebelii”
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Wystartują do korony
Miss Warmii i Mazur
W tym roku nie będzie wyborów Miss
Olsztyna, a organizatorzy przygotują jedynie
casting. W pozostałych częściach regionu
zostały już wybrane najpiękniejsze
dziewczyny. Wszystkie będą się ubiegały
o tytuł Miss Warmii i Mazur. Przedstawiamy
kilka z nich.

Miss Ziemi Bartoszyckiej
Kornelia Bawszewicz z Galin w gminie Bartoszyce mówi, że do udziału w konkursie
przekonali ją rodzice i chłopak. — No
i klienci sklepu mojej mamy w Bisztynku,
gdzie czasem pomagam. Przekonywali
mamę, aby namówiła mnie do udziału
w wyborach.
Kornelia wspomina wybory jako bardzo
stresujące: — Niestety, łączy się to z koniecznością wysłuchaniawielu przykrych
uwag o sobie. Podczas głosowania na Miss
Internetu przeczytałam o sobie wiele
złośliwych komentarzy. Na szczęście były
też miłe.
— Na razie zajmuję się przygotowaniami
do matury i moją pasją, czyli jazdą konną.
Jeżdżę konno w jednym z klubów jeździeckich. Robię to dla przyjemności, a nie dla
osiągnięć sportowych. Bardzo lubię pracę
z końmi. Będę się tym zajmować także
w USA, gdzie jadę na wakacje. Ze zwierzętami chcę się związać także zawodowao.
Marzę o ukończeniu studiów zootechnicznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Boję się tego kierunku,
bo jest tam dużo chemii, a nie jestem
w niej mocna. Muszę jednak spróbować.
ag

Miss Ziemi Kętrzyńskiej
Małgorzata Grzelak z Reszla (19
lat) właśnie przygotowuje się do
matury. — Jestem na etapie nauki
o formach ukształtowania dna oceanicznego — mówi Małgosia, ale
zastrzega, że nie zamierza zostać
podróżnikiem ani geografem. Od
dziecka marzy o pracy w policji. Po
maturze składa dokumenty do
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Jej pasją jest sport. Każdą wolną
chwilę spędza na treningach. Od kilku lat należy do kobiecej drużyny piłki ręcznej Rolek-Reszel. Do startu
w wyborach miss namówiła ją ciocia. Sama, jak mówi, nigdy by się na
to nie zdecydowała. Jednak, gdy
zdobyła tytuł Miss Ziemi Kętrzyńskiej, pozbyła się niepewności i nieśmiałości, otworzyła się i odzyskała
wiarę w siebie. Najbardziej jest zadowolona ze swojego wzrostu —
ma 175 cm. Nie lubi jednak swojego
nosa — uważa, że jest za duży.
Jej największym marzeniem jest
spełnienie zawodowe i szczęśliwe,
spokojne życie. — Teraz już wiem,
że szczęściu trzeba pomagać — dodaje miss. kng
Fot. Wojciech Caruk

Miss Ziemi Mrągowskiej
Elwira Parda z Bożego
w gminie Mrągowo
ma 20 lat, jest tegoroczną maturzystką
Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie.
Po maturze zamierza
studiować ekonomię.
Jej marzeniem jest
zwiedzić świat i założyć szczęśliwą rodzinę.
Interesuje się
motoryzacją, modą,
muzyką. Czyta książki
przygodowe.
ed

Fot. Grzegorz Siemieniuk

Miss Ziemi Szczycieńskiej
Anna Wasyliszyn ma 19 lat. Urodziła się w Szczytnie. Jest zodiakalnym
Strzelcem. Uwielbia grę w siatkówkę. Marzy o zdaniu matury i własnym hotelu.
W konkursie wystartowała
przypadkowo:— W gazecie znalazłam ogłoszenie, że szukają dziewczyn do konkursu piękności. Szczerze mówiąc nie do końca wierzyłam w siebie, ponieważ w agencji
modelek w Warszawie powiedzieli
mi, że jestem za gruba. Trochę byłam zdziwiona.
Ania miała chwile, w których chciała zrezygnować z konkursu. —
Uczę się w Olsztynie. Codzienne dojazdy i próby były dla mnie bardzo
uciążliwe, ale dałam radę.
Pytana o ulubioną potrawę mówi:
— Uwielbiam zajadać się kebabem
z frytkami.
af

Fot. Grzegorz Siemieniuk

W Olsztynie tylko casting
Fot. Mariusz Milczanowski

W tym roku wyborów Miss Olsztyna nie będzie. Odbędzie się jedynie casting — 20 maja o
godzinie 19 w olsztyńskim Spichlerzu. Finał — wybory Miss Warmii i Mazur — są zaplanowane
na czerwiec w mrągowskim amfiteatrze. Najpiękniejsza dziewczyna jedzie na ogólnopolski
konkurs Miss Polonia.
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Bez motorów
nie wyobrażamy
sobie życia
Stary motocykl złożą z zamkniętymi oczami,
potrafią nawet rozpoznać jego rocznik po...
zapachu silnika. Leszek Hoppe z Nowego
Miasta Lubawskiego i Rafał Tessmer
z Kurzętnika ze starych motorów potrafią
zrobić prawdziwe cacka.

Łukasz Pączkowski
l.paczkowski@gazetaolsztynska.pl

L

eszek Hoppe jest
listonoszem
w Nowym Mieście Lubawskim.
Zna go niemal całe miasto.
Codziennie rano, z torbą na
ramieniu, wychodzi na ulice
Nowego Miasta Lubawskiego i przynosi mieszkańcom
listy, rachunki, emerytury
i renty. Ludzie go lubią. Zawsze uśmiechnięty, często
na przywitanie rzuci żartem.
Energia dosłownie z niego
tryska.
— Dla wielu, których odwiedzam, jestem jedyną osobą, z którą mogą porozmawiać. Zwłaszcza starsi ludzie
witają mnie z ogromną ser-

torower, a z czasem kupił
pierwszy motocykl — M-72.
Potem przyszły następne,
coraz starsze. Jego marzeniem był NSU ZDB-201 z lat
przedwojennych. I spełnił je.
Kupił upragniony motor,
a w zasadzie to, co go przypominało, jedenaście lat temu. Przez pierwsze dwa lata,
nie miał pieniędzy i możliwości, by go wyremontować.
Potem jednak odłożył trochę
grosza i zaczął powoli naprawiać swoje cacko. Trwało to
aż osiem lat. Teraz ma BMW
R35 z 1938 roku, popularnego „Osiołka”. Nazywano go
tak, bo był motorem używanym dosłownie do wszystkiego, uznawany za najbardziej „pracowity” w tamtych
czasach.
— Odrestaurowanie takiego motocykla to czasochłonne i kosztowne zajęcie. Części są drogie, bo
to zabytkowe maszyny. Ale satysfakcja, jaka temu

angażowanie. Z każdą częścią
tych starych motocykli związana jest jakaś historia z naszego życia. Bo, żeby je zdobyć, nie wystarczy kasa. Trzeba się naszukać, jeździć po
kraju, czy nawet świecie.
Strasznie się wszystko przeżywa, a to w pamięci pozostaje na długo — dodaje.
Rafał jest ratownikiem
medycznym w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim. Pracuje na
kontrakcie, na dyżurach spędza średnio około 350 godzin w miesiącu. Wolny czas
spędza, podobnie jak Leszek, w warsztacie. Też kocha motocykle. Sam ma
prawdziwą perełkę. W jego
garażu stoi bowiem DKW
500 NZ, których w latach
1939-41 wyprodukowano jedynie 4600 sztuk.
— Młodzi popisują się
swoimi brykami, szaleją,
a potem

Od lewej: Leszek Hoppe i Rafał Tessmer w warsztacie przy kolejnym remontowanym motorze
Fot. Łukasz Pączkowski

w jego towarzystwie. Naprawdę, dla niektórych to
może głupie, ale to jest właśnie nasza pasja — wtrąca Leszek.

Hobby
na pierwszym miejscu

decznością, zawsze z nimi
gadam dosłownie o wszystkim i biegnę dalej, do następnych. To wesoła praca —
mówi Leszek.

towarzyszy, jest nie do opisania. Naprawdę, nie potrafię
słowami wyrazić tego, co
czuję, kiedy od zera naprawiam taki motocykl, a potem wsiadam na niego i ruszam na przejażdżkę — mówi Leszek.

Naprawiałem ten
motor osiem lat

Szukamy po świecie
starych okazów

Ale nie każdy wie, że listonosz ma hobby: zabytkowe
motocykle. Już w czasach
szkolnych ciągnęło go do
dwóch kółek. Zaczynał
skromnie, od roweru. Ale
było mu mało, chciał czegoś
więcej. Przesiadł się na mo-

— Większość młodych ludzi, którzy rozbijają się nowoczesnymi motocyklami za
dziesiątki tysięcy złotych tego
nie rozumie — tłumaczy Rafał Tessmer, przyjaciel Leszka. — A dla nas motocykle to
coś więcej. To życie, pasja, za-

wiadomo jak to się kończy.
Z racji wykonywanego zawodu, wiem jak to bywa. Teraz
wystarczy mieć pieniądze
i ma się ogromnej mocy motocykl. Ale taki młody człowiek pewnie nawet niewiele
o nim wie. Liczy się tylko to,
że maszyna jeździ i można
się nią popisywać — nie kryje Rafał.
— Stary motocykl jest dla
nas jak tlen. Bez niego nie
potrafimy żyć. Wystarczy, że
stoi w garażu. Do szczęścia
potrzeba nam tylko na niego
spojrzeć, chwilę przebywać

Motocykl Rafała jest
prawdziwym rarytasem. Od ponad roku
Rafał szuka do niego
części po całej Europie.
Ile co kosztuje, woli nie
mówić. Nie tylko nam,
ale także żonie, choć jest
wyrozumiała i szanuje hobby męża. Kiedy się poznali,
jego pierwszą miłością były
już motocykle.
— Trzeba było zobaczyć
ten błysk w jego oku, kiedy
odpalił jeden z tych zabytkowych motocykli. Jego radość, duma i wyraz twarzy
były nie do opisania. Szkoda,
że w życiu rodzinnym czegoś
takiego jeszcze nie widziałam — śmieje się Emilia, żona Rafała.
Zamiarem Rafała jest zebranie części do DKW do
jesieni tego roku. Potem
rozbierze go na części i będzie oddawał się swojej
pasji.

Naprawią, popatrzą
i sprzedają
Obaj mieli już kilka zabytkowych pojazdów. Każdy
z nich wyremontowali, poświęcali temu sporo czasu,
a na końcu sprzedawali swoje
„dzieci”. Nie po to, by na nich
zarobić, a po to, by znowu kupić coś w rozsypce. I tak koło
się kręci. Kupują, remontują
i sprzedają. Nie trzymają
swoich naprawionych motocykli dłużej niż rok.
— Nie ma co ukrywać:
gdyby nas było stać, by zatrzymać każdy z naprawionych motocykli, to nasze garaże byłyby teraz za małe, by
je pomieścić. Jeśli chcemy
dalej coś robić, to musimy
sprzedawać i kupować następne maszyny. Bo tak
prawdę mówiąc, największą
satysfakcję sprawiają nam
chwile spędzone w warsztacie: ze smarami, częściami
i historią, która przecież jest
w tych motocyklach. Obaj
staramy się korzystać z oryginalnych części, dlatego naprawa trwa nawet latami.
Ale satysfakcja, którą czujemy, kiedy skończymy, warta
jest tego wysiłku — kończy
Leszek.

Czy hobby
zmienia ludzi?

Hanna Karczyńska
pedagog z Poradni
Pedagogiczno-Psychologicznej
w Nowym Mieście Lubawskim
Ludzie, którzy mają jakieś
pasje, są z natury szczęśliwsi, weselsi. Hobby jest dla
nich odskocznią od codzienności i problemów,
które przygniatają każdego
z nas. Tacy ludzie czerpią
ogromną radość z życia.
Cieszą się z drobnych rzeczy, nie przejmują się, po
prostu żyją swoją pasją.
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Taką sensację budził powrót
Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz
w Gdańsku z rejsu dookoła świata
w 1978 roku
Fot. Ze zbiorów Jana Liberackiego

Pierwsza dama oceanów
chętnie wraca do Ostródy
Jej przyjazd do Ostródy zawsze jest świętem
dla żeglarzy. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz,
pierwsza kobieta, która samotnie w dwa lata
opłynęła kulę ziemską, co roku w maju
odwiedza Ostródę. To miasto, w którym
zaczęła żeglować.

Barbara Chadaj-Lamcho
reporter@gazetaolsztynska.pl

W

tym roku
jest szczególna okazja
do
wspomnień, bo mija właśnie
30 lat od zakończenia pamiętnego rejsu. Jacht „Mazurek” Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz został w lutym 1976 roku zawieziony
na pokładzie statku do portu
Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich. Stamtąd Krystyna Chojnowska-Liskiewicz
10 marca wyruszyła w rejs.
Pierwszy start okazał się pechowy. Rejs został przerwany, a „Mazurek” wrócił do
portu z powodu drobnych
awarii. Po kilku tygodniach

28 marca wyruszyła z Las
Palmas ponownie. Trasa rejsu wiodła przez Atlantyk,
Kanał Panamski, Ocean
Spokojny, Australię i wokół
Afryki. Po dwóch latach, 20
marca 1978 roku zamknęła
pętlę dookoła świata w pobliżu wysp Zielonego Przylądka. Pani Krystyna przepłynęła samotnie 28 696
mil morskich. Do Las Palmas dopłynęła w kwietniu,
jako pierwsza na świecie kobieta, która tego dokonała.
A ścigała się z inną „damą
oceanów” — Naomi James,
którą wyprzedziła o ponad
miesiąc. Jej konkurentka
zamknęła pętlę dookoła
świata 28 kwietnia.

Przydał się
nawet korek od wina
O swoim rejsie Krystyna
Chojnowska-Liskiewicz napisała książkę i chętnie wraca do
niego we wspomnieniach.
Zdarzały się chwile zabawne
i takie mrożące krew w żyłach.

Do tych pierwszych zalicza
awarię... ubikacji. Na wodzie
swoje potrzeby załatwiało się
wprost do oceanu. Nieskomplikowaną toaletę z taflą wody
łączył niewielki korek. I on
pewnego dnia wypadł. Efektem tego były hektolitry wody,
które przez otwarty przepust
zalewały jacht, grożąc jego zatopieniem. Sytuacja była dramatyczna.
— Uratowało mnie wtedy
wino, które dostałam od koleżanki — wspomina Krystyna Chojnowska-Liskiewicz.
— Korek z butelki posłużył
do zatkania otworu.
Innych niebezpieczeństw
na morzu jest sporo: i góry
lodowe, i pływające śmietnisko kontenerów, które
spadły ze statków, są pnie
drzew i wieloryby. Zderzenie
z nimi może kosztować życie. Poza tym są piętnastometrowe fale, sztormy i lodowata woda. Najgorszy jest
jednak brak snu. Samotnicy
przy dobrej pogodzie śpią po

cztery-pięć godzin na dobę,
ale nigdy jednorazowo,
maksymalnie po 20 minut.
Jeśli jest sztorm, śpią po 20
minut na dobę albo wcale.
Żeby wyobrazić sobie trud
ówczesnego samotnego żeglowania, trzeba porównać jachty z tamtych czasów i te dzisiejsze. Wtedy jedynym „przewidywaczem” pogody był barometr, a radio, owszem, czasami działało. Dzisiejsze jachty mają nawigację satelitarną
i to satelity wyznaczają kurs
i przewidują pogodę. Satelity
zmieniły żeglarstwo na zawsze. Mimo tych udogodnień
samotne żeglarstwo to wciąż
sport dla ludzi wyjątkowych.
Do dziś samotnie świat opłynęło niespełna 170 osób.
W kosmosie było ich ponad
400, na Evereście 15 tysięcy.

Walczą
o puchar jej imienia
Pani Krystyna jest zawsze
honorowym gościem podczas regat jej imienia „O puchar Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz”. W tym roku zostały zorganizowane 1 maja
już po raz piąty przez Klub
Żeglarski Ostróda. Otwierają
one sezon żeglarski.
— Dla nas wizyta pani Krystyny to zawsze wielkie wydarzenie — mówi Krzysztof
Kurowski, kierownik klubu.
— Jesteśmy dumni, że jest
honorowym członkiem naszego klubu. Zawsze wspól-

nie zasiadamy przy żeglarskim ognisku, a ona chętnie
opowiada o swoich przygodach na morzu. Jest prawdziwą żeglarką. Nie odstrasza jej nawet zła pogoda.
W ubiegłym roku otwierała
regaty, chociaż padał śnieg.
Na honorowym miejscu
w klubie stoi lampa naftowa,
która płynęła razem z panią
Krystyną na „Mazurku” dookoła świata. Podarowała ją
ostródzkim żeglarzom.
— Mamy też inną cenną
pamiątkę z tego rejsu, to
bandera z „Mazurka” z autografem pani kapitan — mówi Krzysztof Kurowski.
Pani Krystyna, jako słynna
żeglarka, jest chętnie zapraszana na różne „oficjałki”. Jest
na nich przez chwilę, po czym
trafia zawsze do klubu nad
Jeziorem Drwęckim, by rozmawiać o tym, co jest jej sercu
najbliższe i powspominać.

Najsłynniejsza polska żeglarka w Ostródzie spędziła
dzieciństwo i młodość. Pani
kapitan pierwsze swoje żeglarskie doświadczenia zdobywała właśnie na wodach Jeziora Drwęckiego. Klubu,
w którym stawiała pierwsze
kroki, już nie ma. Jego siedziba mieściła się na nabrzeżu jeziora, pomiędzy ujściem rzeki
Drwęcy i Kanału Młyńskiego.
— Tu pływałam tylko rok,
bo po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym
rozpoczęłam studia i trenowałam już w Gdańsku —
wspomina pani Krystyna. —
Wciąż chętnie żegluję.
Najczęściej razem z mężem
Wacławem, wypływa na dzikie wybrzeża Szwecji.
— Zawsze chętnie wracam
do Ostródy i przyjeżdżam tu
na każde zaproszenie — mówi Krystyna Chojnowska-Liskiewicz.

Pani kapitan
Krystyna Chojnowska-Liskiewicz
(ur. 15 lipca 1936) — jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, inżynier budowy
okrętów, pierwsza kobieta na świecie,
która samotnie opłynęła świat. Urodziła się w Warszawie, po
wojnie rodzina przeniosła się do Ostródy. Tu ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego. Po zdaniu matury studiowała na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Budowy Okrętów. Na zdjęciu: pani kapitan przekazuje Krzysztofowi
Kurowskiemu z Ostródy lampę naftową z jachtu „Mazurek”.
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DO PRAWEGO

Długa majówka

Mam tego dość

Cieszy się człowiek i boża krówka
Trwa bowiem ciepła, długa majówka
Długo świętować to nasze hobby
W środku dzień pracy? To się odrobi!
Pierwszego maja bierzesz samochód

Adam Bartnikowski
a.bartnikowski@gazetaolsztynska.pl

Najpierw wypada mi przeprosić tych wszystkich
z Państwa, którzy szukali mnie wczoraj w pierwszomajowym pochodzie — i nie znaleźli. Bardzo mi
przykro, że Państwa rozczarowałem, ale zwyczaj
chodzenia w pochodach zarzuciłem mniej więcej
30 lat temu. Nie z przyczyn politycznych bynajmniej, bo nic nie mam do Święta Pracy, któremu
nie wiadomo dlaczego przyprawiono komunistyczną gębę. Święto wszak narodziło się na długo przed
powstaniem jakiejkolwiek partii komunistycznej,
a przyszło do nas z USA jako pamiątka po wielkim
strajku robotników w Chicago w 1886 roku.
Przyczyny mojej niechęci do pierwszomajowych
pochodów są pragmatyczne jak najbardziej. Nie lubię mianowicie tłoku, nie znoszę marszów w ogóle,
a pospólnych w szczególności. Ponadto nie lubię
stać w szeregu, nosić chorągwi i wykrzykiwać haseł,
z którymi się nie do końca utożsamiam. Proletariusze wszystkich krajów połączą się sprawnie i bez
mojego udziału.
Majowe święto, obchodzone w mojej socjalistycznej
jeszcze ojczyźnie, nie budzi we mnie odrażających
wspomnień. Nie byłem jedynie w stanie zrozumieć:
po co? Po jaką cholerę tłumy uczniaków (wśród
nich wyżej podpisany) defilują przed skleconą z surowych desek trybuną honorową, na której stoi kilku panów z czerwonymi twarzami, kiwających rękami do tych ulicznych wędrowców? Po diabła jedni przekonują drugich, że plany produkcyjne będą
wykonane, a proletariusze się połączą niezależnie
od odległości.
Dopiero gdy nieco dorosłem, zrozumiałem. Piwo,
piwo, proszę Państwa, napędzało niegdysiejsze
pierwszomajowe defilady. Zawsze po pochodzie
z kilkoma kumplami szliśmy na ówczesny Karolek
(plac gen. Karola Świerczewskiego, dziś Targ Rybny), gdzie w ten wyjątkowy dzień można było napić
się piwka do woli. W każdym innym terminie dostęp do tego szlachetnego trunku był strzeżony
przez liczne zakazy, nakazy i rozporządzenia.

KRESKĄ

Za miasto! Nie jak kiedyś na pochód

Adam Kowalczyk

Nie ze szturmówką, działka tym razem

reporter@gazetaolsztynska.pl

Rodzina, biwak, znajome twarze
Drugiego maja dzień wolny bierzesz
Żeby go także spędzić w plenerze
Trzeciego — święto! Potem niedziela
Grill, kiełbaski, piwko otwierasz
A w poniedziałek z łóżka się zwlekasz
Czy to ty jesteś, czy cień człowieka?
Długa majówka, długie cierpienie
Bowiem na pyłki masz uczulenie. . .
Władysław Katarzyński

Fot. Beata Zaborowska

Którędy pójdzie pochód
Majowe święto na naszych oczach traci blask.
Z jego robotniczego do niedawna charakteru
ostał się jedynie święty Józef, patron robotników. Może szkoda, bo do obrazu można sobie
gadać, a czasami potrzebna jest konkretna
pomoc. Mogłyby o tym coś powiedzieć pracownice pewnego zakładu w Dobrym Mieście. Kiedy dobre firmy fundują załodze wyjazdy do Złotej Pragi, właścicielka puściła ich
o suchym pysku na zieloną trawkę.
Po dniu świętego Józefa robotnika przypada 2 maja. Od niedawna jest to Święto Flagi Państwowej. Piękna idea mająca zrównoważyć odium komunistycznych błędów
i wypaczeń ciążących nad 1 Majem. Ma to
być jednocześnie łącznik z narodowym
świętem 3 Maja. Odliczywszy w ten sposób
do trzech, mamy, ni mniej ni więcej, tylko
„długi weekend”. Racje ideologiczne i patriotyczne przegrały z ogrodowym grillem,
szturmówka z karkówką.
Kiedyś istotą święta był pierwszomajowy

pochód. Oczywiście najważniejszy był ten
warszawski. To przecież dla niego wybudowano specjalnie Plac Defilad i trybunę,
z której goździkami wymachiwali kolejno
Bierut, Gomułka i Gierek. Generał Jaruzelski, jako że nie mógł podczas pochodu wykorzystać (w stanie wojennym zajętych
gdzie indziej) czołgów, ograniczył rozmach
imprezy. Zamiast główną ulicą, pochód poszedł sobie gdzieś bokiem, pod Grób Nieznanego Żołnierza. Potem ograniczył się do
jakiegoś mizernego wiecu na placu Grzybowskim. W ten sam sposób czerwoni tracili zapał w Olsztynie. Wolą się już nie
pchać pod pomnik, który coraz częściej nazywa się po prostu szubienicami. Dziś
w dodatku słyszymy, że to co w mieście pozostało z lewicy, bojąc się jak ognia posądzenia o postkomunizm, podzieliło się na
dwa zwalczające się obozy. Niech święty Józef ma ich w serdecznej opiece!
Stanisław Brzozowski

Może na stare lata zrobiłem się drażliwy, ale nie
potrafię pogodzić się z reklamowym chamstwem. Może to śmieszne, ale reklamy składane na wycieraczkach i wkładane do skrzynki
pocztowej wyrzucam, nawet nie starając się dostrzec, co reklamują. Spam w internecie kasuję
bez oglądania. Słowem, próbuję ratować się
przed agresją współczesnych barbarzyńców.
Niestety, barbarzyńcy dostali do rąk broń masowego rażenia. W chwili, gdy to piszę, na jednym z najgorszych architektonicznie budynków
w mieście, osławionej „czarnej perle”, montowana jest nowa reklama. Sam ten budynek — tu
pogratulować „poczucia smaku” autorowi projektu, a zwłaszcza inwestorowi — jest za wysoki
o jedną kondygnację. Już to powoduje zeszpecenie centrum miasta. Ponieważ agresywna
barbaria wygrywa, więc kolejnym krokiem było
dołożenie na dachu reklamy podnoszącej
optycznie wysokość budynku o kolejną kondygnację. I to wszystko dzieje się przed wejściem
do ratusza. Znając zmysł do robienia interesów
właściciela budynku i ustępliwość władz, spodziewam się, że za jakiś czas olbrzymia reklama
zasłoni cały ratusz, a pracownicy Urzędu Miejskiego będą wychodzili z pracy przez piwnicę.
Ale, póki co, inwencja skierowana została na
dalsze doskonalenie „czarnej perły”. Stara reklama była za mało agresywna i za mała. No to teraz będzie ekran telewizyjny o powierzchni 60
mkw. Nie dość, że zasłania niebo — teraz jeszcze będzie świecić w dzień i w nocy. Jak już mówiłem, barbarzyńcy są agresywni. Wkurza
mnie to, ale nie dziwi. Tacy są. Zdumiewa mnie
coś innego. Ktoś podpisał się pod projektem
swoim nazwiskiem. Nie jest mu wstyd? Ciekaw
jestem, co o tym myślą jego koledzy ze Stowarzyszenia Architektów Polskich. Bo, co ja myślę,
napiszę już teraz. Taka architektura reklamowa
to nie jest sztuka, to są odpadki cywilizacji.

KRESKĄ

PING? PONG!

Bić, żeby zabić, czyli jak zdobywa się szacunek
by tak przed snem pojawiała
się przed oczami miła buźka
szalikowca, zaopatrzona w tęskniące za rozumem oczy oraz
usta, które znają tylko kilka
najbardziej niezbędnych do żyPaweł Jarząbek
cia słów typu „zawsze i wszęp.jarzabek@gazetaolsztynska.pl
dzie policja jebana będzie” —
no więc gdy się przed snem zobaczy taką buźkę, to aż strach
Udało się rozegrać dwa kolejne mecze piłkarskie, najpierw usypiać.
w Olsztynie, a potem w Elblą- Kibole na meczu OKS 1945
gu. Dzięki zaangażowaniu kil- Olsztyn z Radomiakiem byli
mało skuteczni. Nikt nie zgikuset policjantów nie było
nął. W takim na przykład Raofiar śmiertelnych. Paru facetów posiedzi tylko trzy miesią- dzionkowie rzecz się miała
ostatnio zupełnie inaczej: tak
ce w areszcie i będą mieli wydługo bili, aż zabili. Teraz są
starczająco dużo czasu, żeby
bohaterami. Zabić człowieka
się zastanowić, co zrobić, by
jednak kogoś zabić. Bo gdy się — no, to już jest coś, to już narzuca w kogoś płytami chodni- prawdę zdobywa się u kolegów
szacunek.
kowymi i kamieniami, to jest
przecież całkiem realne, że się Jest wesoło, będzie jeszcze weselej. Lechia Gdańsk maszerutrafi w tak czuły kawałek głoje do ekstraklasy. Jej fani mają
wy, że się tego kogoś zabije.
w zwyczaju wydawać z siebie
Policjanci mają kaski, więc
małpie okrzyki i rzucać na bomogą się czuć bezpieczniej.
isko banany — gdy w drużynie
Ale zwykły kibol Radomiaka
czy OKS kasku na łbie nie ma, rywali przy piłce jest Murzyn.
W Łodzi piłkarz ŁKS Mysona
co najwyżej szalik, żeby jego
Arkadiusz paradował po mebuźki nie było widać. To jest
czu z Widzewem w koszulce
zresztą bardzo miłe ze strony
kiboli, że zasłaniają twarze sza- z napisem „Śmierć żydzewskiej
likami. Dzięki temu normalni kurwie”. Gdyby nie beznadziejludzie łatwiej usypiają. Bo gdy- nie czepiający się wszystkiego

dziennikarze, nikt by na takie
drobiazgi nie zwrócił uwagi.
W normalnym kraju Lechia
i ŁKS zostałyby zdegradowane
do dziesiątej ligi, a Mysona Arkadiusz przestałby być zawodowym piłkarzem z dnia na
dzień. Ale to w normalnym
kraju. W naszym kraju turystów maszerujących podziemnym przejściem na dworcu kolejowym w Olsztynie wita swastyka. W kraju, w którym hitlerowcy zrobili w czasie wojny to,
co zrobili, polska złota młodzież maluje na murach swastyki…
Myślę sobie, że skoro jesteśmy
w Polsce tacy oryginalni, to
moglibyśmy też wprowadzić
nowy zwyczaj na stadionach.
Można by otóż zamykać kiboli
dwóch nielubiących się klubów w jednym sektorze na trybunach i pozwolić im się tłuc
tak długo, aż padną. Mają się
tłuc, aż się pozabijają. Jeden,
który na końcu przeżyje, dostawałby banana.
Na takie widowiska sprzedawałoby się bilety jak na mecz.
Dochód szedłby na piłkę młodzieżową, na którą wiecznie
brakuje pieniędzy. Byłby z kiboli chociaż jakiś pożytek.

Rys. Zbigniew Piszczako
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PŁYTOTEKA
Kwadrofonik
Polskie Radio 2008
„Kwadrofonik” dobrze charakteryzuje
określenie użyte przez jednego z członków
zespołu. Rzeczywiście jest to „spotkanie
przy szklaneczce pełnej dźwięków”. Muzyka powstaje ze zderzenia duetu fortepianowego: Emilia Sitarz, Bartłomiej Wąsik z duetem perkusyjnym: Magdalena Kobdylasińska, Miłosz Pękala. W efekcie powstaje bardzo ciekawie wymieszane zderzenie barw i rytmów.
W sam raz do testowania odtwarzaczy CD. Materiałem do
brzmieniowej zabawy kwartetu jest szeroko pojęty folklor. Na
płycie (nagranej w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im.
Witolda Lutosławskiego) znajdziemy więc dosłowne cytaty,
np. ludową śpiewaczkę z Kurpi Zielonych, ale też zupełnie po
nowoczesnemu potraktowane mazurki i kujawiaki. Prawo do
eksperymentowania z folklorem na piśmie dał „Kwadrofonikowi” (nie „Kwadrofonice”) sam Zbigniew Namysłowski. Płyta
na pewno dostarczy uszom wielu dźwiękowych niespodzianek. Już z tego powodu jest warta polecenia, chociaż na żywo
taka muzyka brzmi pewnie jeszcze ciekawiej. bs

Kroki
Polskie Radio 2008
„Kroki” to duet: Maciej Cekiera i Marek
Osiński. Pierwszy pisze muzykę, drugi teksty. Z oficjalnej strony zespołu www.kroki.info możemy się dowiedzieć, że „Wczorajsze wiadomości” to trzecia płyta zespołu, który sam woli określać się jako „no
band”, czyli „nie zespół”. Artyści z przekąsem przedstawiają się
jako nieznani wykonawcy z czterdziestką na karku. Przyznają,
że ich kompozycje są dojrzałe, ale już teksty niejasne, towarzyszący zespół mniej czy bardziej przypadkowy, nagranie kiepskie, a okładka mało kolorowa. W dodatku nad całym artystycznym przedsięwzięciem wisi klątwa jakiejś Moniki. Po takiej porcji antyreklamy, „Wczorajsze wiadomości” należałoby
właściwie odłożyć na półkę. Autorzy chytrze nie zamieścili jej
jednak na płycie, ograniczając się jedynie do zaprezentowania
słów piosnek. Niektóre, np. o dużych dziewczętach, które lubią małych chłopców, są bardzo intrygujące. Zresztą cała płyta
jest o miłości. „Nie dziękujemy nikomu, bo nie mamy za co”
napisali Cekiera i Osiński na jej okładce. bs

Dorota Lanton
Jak balsam
ArtBONO 2008

Litery z pól ponumerowanych od
Poziomo:
1) koryto rzeki, 7) głośnik tubowy, 11) narząd oddechowy
ryb, 12) drewniany stołek,
13) wielki targ, 14) pojazd
wycieczkowy, 15) decyzja jury, 16) wielorybi, to tran, 17)
opłata, wydatek, 19) szał Malajów, 22) całodzienne wyżywienie, 23) nastrój, atmosfera, 26) skala, rozpiętość, 28)
znak zodiaku, 29) przepracowała już swoje lata, 30) Jurajski w filmie Spielberga,
32) rodzaj zapięcia, 35) regionalnie zwany cwibakiem,
37) rejestr, wykaz, 41) twarda
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skała osadowa, 43) skala,
stopień, 44) pocisk w kołczanie, 45) rant, 46) wyrób, 47)
bliski kuzyn pszczoły, 48)
sprzęt w kuźni, 49) naczynie
krwionośne, 50) powalający
cios.
Pionowo:
1) duża, ciemnoczerwona
wiśnia, 2) część kaloryfera,
3) roślina zarodnikowa, 4)
impreza przed Popielcem, 5)
sprzeciw, 6) z mlekiem jest
bawarką, 7) mistrz robotników, 8) model volkswagena,
9) butelka, 10) stolica Cy-

pru, 18) metalowe wzmocnienie kufra, 20) rodzaj surowej kiełbasy, 21) wrzask,
22) zaleta, wartość, 24) napój zanadto osłodzony, 25)
dodatek do dokumentu, 26)
poziomy występ ściany skalnej, 27) spódnica do kostek,
30) podokienna deska na
kwiaty, 31) rozwój, rozkwit,
33) strofa, 34) przykrywka,
35) krótki rozkaz słowny,
36) sufitowa ozdoba, 38) rodzaj czekoladki, 39) wzór do
przykładania, 40) rosyjski
samochód osobowy, 42) korowód.

Nagroda czeka
Wśród osób, które przyślą poprawne rozwiązanie krzyżówki,
rozlosowana zostanie nagroda
— odtwarzacz MP3. Nagrodę
ufundowała firma SL Computer
z Olsztyna. Aby wziąć udział
w losowaniu, należy na kartce
pocztowej przykleić logo ze
środka krzyżówki i wysłać rozwiązanie pod adresem: Gazeta
Olsztyńska, 10-364 Olsztyn,
ul. Tracka 5. Na kartki czekamy
do środy, 7 maja.
Prawidłowe rozwiązanie z poprzedniego tygodnia: Zrywając
z kaprysu kwiaty tracimy owoce.
Nagrodę wylosował pan Jerzy
Piskorski z Olsztyna. Odtwarzacz można odebrać w siedzibie firmy SL Computer w Olsztynie przy ul. św. Wojciecha 2,
w godz. 10-18.

Dorota Lanton to aktorka zatrudniana
głównie przy dubbingowaniu filmów zagranicznych. Można ją słyszeć w „Pokemonach”, „Noddym”. Oglądać daje się rzadziej,
w polskich telewizyjnych serialach trafiają
się jej głównie epizody. Nie bez przyczyny pierwsza piosenka
na płycie Doroty Lanton traktuje o castingu, który wiecznie
trwa. Dla aktorki, która od dawna nie jest już debiutantką, to
pewnie nie jest wymarzona sytuacja. Swoją płytę opatrzyła
ona jednak tytułem „Jak balsam”. Artystce zależało na pokazaniu przy tej okazji swojej serdecznej strony. Autor słów piosenek (długo związany z nurtem poezji śpiewanej) Bogusław
Nowicki, zadbał o to, żeby balsam niósł ze sobą odpowiednią
dawkę refleksji. „Zbieram starannie/To wszystko co ma treść”
— śpiewa artystka. Balsam na pewno nie jest przesłodzony.
Szkoda, że dwanaście łatwo wpadających w ucho piosenek
długo raczej nie zapamiętamy. Warto dodać, że płyta, co jest
pewną nowością w polskiej fonografii, została nagrana w Rydze na Łotwie, z udziałem tamtejszych muzyków. bs

Płyty czekają
Troje Czytelników, którzy jako pierwsi zadzwonią do
redakcji w poniedziałek, 5 maja, o godz. 15, otrzyma
te płyty w prezencie. Tel. 089 539-75-95.
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