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Panie Burmistrzu wyboru na tak

trudną, ale ważną funkcję. Po obec-

nej kadencji spodziewam się więcej

dobrego dla naszej społeczności niż

po poprzednich kadencjach. Cho-

ciaż na Pana nie głosowałem, to jed-

nak mam nadzieję, że kolejne

cztery lata nie będą dla nas, miesz-

kańców zmarnowane.

Zbigniew Włodkowski: Rów-
nież uważam, że jest to bardzo ważna
i  odpowiedzialna funkcja. Długo
przygotowywałem się do startu
w  tych wyborach. Poznałem mechani-
zmy i  pracę w  administracj i samorzą-
dowej i  państwowej . Mam pełną
świadomość i  wiedzę na temat pozy-
skiwania środków krajowych i  unij -
nych. Dlatego jestem przekonany, że
przez najbliższe 4 lata gmina Orzysz
będzie należała do gmin dobrze roz-
wijających się. Nie uczynię jednak te-
go w  pojedynkę. Zespół moich
współpracowników, sołtysi, przedsta-
wiciele stowarzyszeń i  grup zorgani-
zowanych, przedstawiciele wojska,

inaczej mówiąc, wszystkie grupy spo-
łeczne naszej gminy, muszą się zaan-
gażować w  poprawę jakości naszego
życia. Sukces to nie tylko burmistrz,
to musi być nasz wspólny sukces.

Ale od duserów przejdźmy te-

raz do trudnej rzeczywistości. 5 lat

temu, jako wiceminister edukacji

narodowej uczestniczył Pan (popie-

rał swoją obecnością) w  ełckiej ak-

cji "585 drzew na urodziny Ełku".

Czy nie uważa Pan, że nasze miasto

promujące się hasłem "Orzysz na-

turalnie" i  aspirujące do bycia tu-

rystycznym, zasługuje na

skuteczną, planową ochronę i  odbu-

dowę degradowanej stopniowo zie-

leni miejskiej?

Nie bez kozery mówi się o  Pol-
sce północno-wschodniej , że nasz re-
gion to zielone płuca Europy.
Będziemy skutecznie upiększać nasze
miasto i  całą gminę, aby stawała się
przyjazna naszym mieszkańcom, ale
także i  turystom.

Szczególnie zasłużeni mieszkańcy i  organizacje
pozarządowe zostały uhonorowane odznaczeniami.
Medal Ministra Pracy i  Polityki Społecznej "Pro Pu-
blico Bono" w  kategorii "Za działalność na rzecz ro-
dziny" dla Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności
Lokalnej w  Orzyszu na ręce prezesa stowarzyszenia
wręczyła Elżbieta Seredyn – podsekretarz stanu
w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej .

Zwykło uważać się lud mazurski za wielce religijny, ale zara-
zem skłonny do sekciarstwa, rozumianego jako łatwość słuchania
słowa bożego w  różnorakiej postaci. Nie będę polemizowała z  tym
poglądem jako pewnym uogólnieniem. Opiszę fragment życia reli-
gijnego mieszkańców Gorzekał i  najbliższej okolicy, który przez
pół wieku swojego trwania miał niewątpliwie wpływ na ówczesne
funkcjonowanie tej miejscowości, obecnie położonej na skraju na-
szej gminy. Wpierw jednak, zapraszam na małą podróż w  czasie…

Nie sięgnę aż do obyczajów religijnych Prusów i  Jaćwięgów,
bo to temat na niejedno oddzielne opowiadanie. Zacznę od mo-
mentu, gdy w  połowie XV wieku kolonizacja dotarła i  na naszą po-
łać Grosse Wildnis, prawie opustoszałą po wcześniejszym
wyparciu Jaćwięgów i  wysiedleniu podbitych Prusów, strzeżoną
zamkami w  Jańsborku i  Lecu (zamku w  Okartowie nie opłacało się
już odbudowywać), będącą samą w  sobie swoistą ogromną strefą
graniczną trudną do sforsowania. Kolonizacja tych terenów przez
Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego
w  Jerozolimie odbywała się, rzecz jasna, w  imię Boże, więc i  osad-
nicy byli chrześcijanami.

MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI ORZYSZAN
wydawany przez Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu

wiesci
orzyskie

'
Nr 44 maj 201 5 gazeta non profit - egzemplarz bezpłatny ISSN 1 898-3375

dokończenie na str.   12

dokończenie na str.   5

Środki na druk gazety są ograniczone. PRZECZYTAŁEŚ? PROSIMY - PRZEKAŻ JĄ INNYM!

APOSTOŁOWIE
Z  GORZEKAŁ

PRO PUBLICO BONOTRUDNE PYTANIA?

dokończenie na str.   2

MAMY ODWAGĘ PISAĆ PRAWDĘ

Rozmowa z Burmistrzem Orzysza
Zbigniewem Włodkowskim



WIEŚCI ORZYSKIE

To nie tylko kwestia samej zieleni, ale
również tworzenia infrastruktury turystycz-
nej i  wielu innych inwestycj i, które pomo-
gą naszej gminie stawać się gminą
turystyczną. Zieleń jest bardzo ważna
i  o  degradacji zieleni w  naszym mieście nie
może być mowy.

Czy po ewentualnym zrealizowaniu

swoich "twardych" celów związanych

z  rozwojem turystyki ("legendarna

kompania karna", żeglowność Orzyszy,

komercjalizacja terenów nad jeziorem

Orzysz) przewiduje Pan odnowienie za-

bytkowych kamieniczek i  domów, które

tworząc niepowtarzalny klimat miasta,

są jednym z  czynników warunkujących

chęć kolejnego powrotu turystów?

Jako człowiek chciałbym zrobić
wszystko od razu. Jako burmistrz muszę
patrzeć na budżet i  na to, na co stać gminę
Orzysz. Postawiłem sobie za cel zrealizo-
wanie „Strategii Rozwoju Gminy Orzysz
na 10 lat”, którą zaprezentowałem w  kam-
panii wyborczej . To głęboko przemyślana
strategia, ale potrzeba określonych środ-
ków na jej realizację. Dlatego została ona
rozłożona w  czasie. Zamierzam mocno
skorzystać ze środków unijnych z  nowej
perspektywy na lata 2015-2020. Jednak
najpierw trzeba uporządkować sytuację fi-
nansową gminy i  zapewnić sobie środki fi-
nansowe na wkład własny. Z  dużym
optymizmem patrzę na realizację planów
z  kampanii wyborczej , bo powoli stabilizu-
jemy sytuację finansową. Myślałem, że bę-
dzie to trudniejsze zadanie, ale widzę, że
wszyscy pracownicy urzędu i  podległych
jednostek, ciężko pracują na osiągnięcie
wspólnego celu, za co bardzo im dziękuję.
Reasumując, realizacja mądrego planu, do-
prowadzi do mądrych efektów. Renowacja
zabytków jest również jednym z  celów do
zrealizowania.

Dlaczego zrezygnował Pan z  rubry-

ki „Pytanie do Burmistrza” na oficjalnej

stronie Orzysza. Czy obawia się Pan

"wypłynięcia" niewygodnych pytań? Py-

tanie to zadaje mieszkaniec znający Pa-

na pisemne wyjaśnienie tej sprawy.

Zrezygnowałem z  rubryki „Pytania
do Burmistrza” z  prostego powodu. Jestem
na tyle otwartym człowiekiem i  mój gabi-
net jest zawsze tak otwarty dla interesan-
tów, iż każdy może do mnie przyjść
i  zadać mi pytanie wprost i  od razu otrzy-
mać odpowiedź. Nawet najtrudniejsze
i  najbardziej przykre pytanie nie zdystan-
suje mnie tak do drugiego człowieka, jak
ekran komputera. Czasami pytania są wy-
nikiem emocji, a  odpowiedź jedno- czy
dwuzdaniowa nie zadowoli osoby pytają-
cej . Daję więc szansę każdemu zadania py-

tania i  uzyskania wyczerpującej
odpowiedzi. Jeśli ktoś ma odwagę
zadać, jak pan to ujął, „niewygodne
pytanie”, a  boi się spojrzeć w  oczy
drugiego człowieka, może zawsze zwrócić
się na piśmie przez biuro podawcze, znaj-
dujące się na parterze w  naszym urzędzie
i  tak się właśnie dzieje.

Przed ostatnimi wyborami samo-

rządowymi wypłynęło niezwykle dużo

obietnic przedwyborczych. Czy uważa

Pan, że obietnice winny być spełniane?

Rzeczywiście ilość kandydatów na
burmistrza i  radnych spowodowała, że pro-
pozycji i  obietnic padło wiele. Z  wielką ra-
dością zauważyłem, że wiele z  nich moi
kontrkandydaci powielili ode mnie. Nie
bardzo jednak rozumiem Pańskie pytanie.
Uważam bowiem, że człowiek odpowie-
dzialny składa obietnicę po to, aby ją speł-
nić. Ludzie, którzy składają obietnice dla
samych obietnic, są niewiarygodni.

Dużo się mówi o  trudnym budżecie

gminnym. Aktualna Rada Miejska

Orzysza składa się w  większości z  tych

samych osób, które były radnymi w  po-

przedniej kadencji. Czy więc nie uważa

Pan, że to owi radni są odpowiedzialni

za tak opłakany stan finansów gmin-

nych? Czy powinien był Pan wspierać

tych radnych w  wyborach do obecnej

Rady?

Budżet gminy to bardzo skompliko-
wana sprawa. Nie zawsze można przewi-
dzieć wszystko, co rzutuje na jego kształt.
Za projekt budżetu i  jego realizację odpo-
wiada burmistrz. Rada przyjmuje go i  roz-
licza z  jego realizacj i. RIO również go
opiniuje i  sprawdza. Do tej pory nikt nie
wniósł żadnych uwag do poprzednich bu-
dżetów. Mnie one się nie podobały, więc
dokonuję zmian, takich jak wprowadzenie
oszczędności, planowa sprzedaż majątku,
inwestycje. Poprzedni burmistrzowie pla-
nowali budżet po swojemu i  umieli przeko-
nać do niego radnych. Ja w  swoim
komitecie skupiałem radnych i  kandyda-
tów, co do których miałem i  mam zaufanie.
W  jednomandatowych okręgach wybor-
czych każdy z  kandydatów miał konkuren-
cję i  równe szanse, ale to wyborcy
decydowali o  tym, kto ich będzie reprezen-
tował. To sami wyborcy dokonali oceny,
taki jest pozytywny urok demokracji. Stan
finansów naszej gminy niestety jest opła-
kany. Na szczęście dysponujemy dużymi
rezerwami, które na przestrzeni lat pozwo-
lą nam na zniwelowanie zadłużenia. Dużo
już zrobiliśmy i  dużo jeszcze przed nami,
z  optymizmem patrzę w  przyszłość.

Mamy w  instytucjach gminnych

wysyp zatrudniania osób spoza terenu

naszej gminy. Czy jest to wyrazem bra-

ku zaufania do orzyszan, czyżby u  nas

brakowało wykwalifikowanych pracow-

ników, a  może takie zatrudnianie to po-

trzeba wywiązania się z  wcześniej

zawieranych politycznych układów?

Byłbym wdzięczny za udokumento-
wanie słowa „wysyp”. Sugestia zawarta
w  Pańskim pytaniu jest bardzo niebez-
pieczna dla mieszkańców naszej gminy.
Wielu z  nich jest zatrudnionych w  gminie
Pisz, Ełk, Giżycko, Węgorzewo i  w  innych
miastach naszego regionu. Gdyby taką za-
sadę przyjęły inne samorządy, to mogliby
oni stracić swoją pracę. A  przecież nie o  to
chodzi. Poza wiceburmistrzem i  Panią na-
czelnik wydziału inwestycj i nie widzę ni-
kogo spoza naszej gminy, kto zostałby
zatrudniony przeze mnie. Odnośnie funkcji
wiceburmistrza zaproponowałem, jeszcze
w  czasie kampanii wyborczej , objęcie tej
funkcji osobom z  terenu naszej gminy.
Uzyskałem negatywną odpowiedź. Wie-
dząc, że potrzebuję człowieka doświadczo-
nego i  takiego, do którego mam
bezgraniczne zaufanie, zaproponowałem tę
funkcję Leszkowi Gryciukowi, który jako
burmistrz, wyciągnął gminę Ruciane-Nida
z  zapaści finansowej . Kilkumiesięczna
współpraca z  Leszkiem Gryciukiem po-
twierdza, że podjąłem bardzo dobrą decy-
zję. Potwierdza to także wielu
mieszkańców. Widać, że jest to sprawny
i  rozumiejący gospodarkę człowiek. Gmina
Orzysz będzie z  niego bardzo zadowolona
i  to już w  niedługiej perspektywie. Pani
naczelnik Agnieszka Cąkała została za-
trudniona w  trybie przyspieszonym, gdyż
poprzednia naczelnik wydziału, również
spoza gminy Orzysz, odeszła do pracy
w  innym urzędzie i  aby płynnie przejść
przez tę zmianę szukaliśmy fachowca w  tej
dziedzinie. Pani Agnieszka ma skończo-
nych 6 fakultetów z  różnych zakresów in-
westycj i i  gospodarki nieruchomościami
oraz budownictwa. Takiego kogoś szukali-
śmy, niestety nie znaleźliśmy w  Orzyszu.
Pani Agnieszka to bardzo dobry znawca
tematu, którym zajmuje się w  swoim wy-
dziale. Również w  ZUK potrzebowaliśmy
natychmiast człowieka z  doświadczeniem
i  znajomością zagadnień związanych
z  prowadzeniem spółki, strategicznej dla
naszej gminy. Grzegorz Sobotka, prezes
ZUK, to człowiek mający korzenie rodzin-
ne w  gminie Orzysz. Jego rodzina pocho-
dzi ze wsi Mikosze. Pracując w  ZUK
w  Wydminach, wyprowadził tamtą spółkę
z  zadłużenia i  mądrze zorganizował jej
pracę. To przesądziło o  jego zatrudnieniu
w  Orzyszu. Jest sprawnym, młodym, ope-
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ratywnym zarządcą z  dużymi możliwościa-
mi. Dlatego dobrze oceniam ten wybór.

Jak wygląda sprawa zaległości fi-

nansowych względem budżetu gminy

przedsiębiorcy gazowego, a  obecnie

urzędnika – pana Kamińskiego, za dzier-

żawę terenów gminnych pod niezrealizo-

waną biogazownię? Czy opłacił zaległe

należności, czy umorzono je, czy dopiero

umorzenie jest planowane?

Nie przypominam sobie, żeby Pan
Kamiński miał jakiekolwiek zadłużenie
względem gminy. Przynajmniej ja takiej
wiedzy nie posiadam. Biogazownię chciała
budować Fundacja Agro-Mazowia. Zadłu-
żenie, w  wysokości 130 tysięcy złotych,
zostało uregulowane, przez fundację, w  ca-
łości. Generalnie sprawa zadłużenia funda-
cj i jest zakończona.

Zapowiadana była redukcja stano-

wisk w  Urzędzie Miejskim. Czy aktual-

nie, w  związku z  zatrudnieniem nowych

osób - urzędników mamy mniej czy wię-

cej, czy tyle samo? Jak to wygląda

w  liczbach? Czy można wyliczyć procen-

towo zmianę wielkości ogółu wypłaca-

nych poborów gminnym urzędnikom?

W  momencie objęcia przeze mnie
obowiązków burmistrza, tj . 08.12.2014
w  Urzędzie Miejskim zatrudnione były 43
osoby (w  tym 3 na zastępstwo) oraz 13
osób w  Zespole Obsługi Ekonomicznej
Szkół i  Przedszkoli, który od 1 września
2015 r. zostanie przekształcony w  wydział
edukacji. Zgodnie z  Regulaminem Organi-
zacyjnym docelowo (od 01 .09.2015r.)
w  Urzędzie Miejskim w  Orzyszu będzie
zatrudnionych 41 osób, łącznie z  Burmi-
strzem oraz wydziałem edukacji. Ogólnie
liczba zatrudnionych w  administracj i
zmniejszy się o  12 osób.

Czy widzi Pan potrzebę prawdziwe-

go uporządkowania, renowacji, zagospo-

darowania, jako miejsca zadumy,

cmentarza ewangelickiego w  Orzyszu?

Jesteśmy już ostatnim z  okolicznych

miast, gdzie były cmentarz miejski jest

w  tak opłakanym stanie, okradziony

z  wszystkich metalowych elementów

i  zdewastowany. Kolejne władze Orzysza

z  chęcią celebrują historyczne rocznice

związane z  naszym miastem, traktując

je, jako powód do dumy, natomiast miej-

sce pochówków byłych mieszkańców,

którzy przyczynili się do rozwoju Orzy-

sza jest niestety, jedynie powodem do

wielkiego wstydu.

Pamięć o  naszych przodkach jest
ważna. Wiele im zawdzięczamy i  dzięki

nim mamy nasz Orzysz.
Cmentarz ewangelicki rze-
czywiście wymaga remontu,
nie tylko ze względu na pa-

mięć o  tych, którzy tam spoczywają, ale
również ze względu na zwykłą przyzwo-
itość. Mam jednak nadzieję, że znajdzie się
na terenie gminy jakieś stowarzyszenie,
które razem z  Gminą Orzysz wystąpi
o  środki i  wspólnie zrobimy coś pożytecz-
nego. Stowarzyszenie takie mogłoby zakty-
wizować wokół tego projektu bardzo wiele
grup społecznych. To przecież w  okresie
powojennym ten cmentarz został zdewasto-
wany. To byłby piękny gest w  stronę tych,
którzy spoczywają, jak Pan napisał we
wstydliwych warunkach. Może na łamach
Pańskiego pisma, które wydaje Wasze sto-
warzyszenie rozpoczniemy taką akcję?!
Mam nadzieję, że wesprze Pan ten pomysł!
Ja deklaruję pełną współpracę.

Co z  hotelem Mazury? Sprawa

przycichła mimo „szerokich” obietnic.

Okna ciągle są niezabezpieczone, obiekt

coraz bardziej popada w  ruinę i wciąż

odwiedzany jest przez miejscowych zło-

miarzy i  inne „szemrane towarzystwo”.

Hotel „Mazury” to przykra wizytów-
ka naszego miasta, która nadal jest własno-
ścią prywatną. Niestety nie udało się go
kupić w  takim trybie jak chcieliśmy. Musi
dokonać się normalna procedura komorni-
cza i  gmina, jako jeden z  wierzycieli, może
wystąpić o  jego zakup. Taka procedura
trwa co najmniej kilka miesięcy. Rozpoczę-
liśmy starania o  jej wdrożenie w  marcu.
Mamy nadzieję, że staniemy się właścicie-
lami hotelu pod koniec roku. Nie mam też
nic przeciw temu, aby znalazł się jakiś pry-
watny inwestor, który zechce zainwesto-
wać w  hotel i  kupi ten budynek na licytacj i
komorniczej .

Co z  planami zagospodarowania

obiektów powojskowych, które gmina

przejęła na terenie obok wyburzonego

kina wojskowego? Do tego dołączę pyta-

nie innego mieszkańca w  sprawie planów

rozwiązania sprawy pozostałych zrujno-

wanych budynków (stara apteka, budy-

nek przy targowisku, pałacyk przy starej

rozlewni), a  także remontu sceny koncer-

towej w  ogródku jordanowskim, przy-

wrócenia tamże ławek i  ław ze stołami.

Wdrażamy system zagospodarowania
nowych terenów inwestycyjnych. Będę za-
biegał, aby również te obszary weszły
w  skład orzyskiej specjalnej strefy ekono-
micznej . Jest to jeden ze sposób zachęcenia
inwestorów do zainwestowania w  naszej
gminie. Wszystko, co jest do zrobienia,
wymaga funduszy. Za własności prywatne
odpowiadają ich właściciele. Po rozmowie
z  Panem Tadeuszem Okuniewskim ustali-

łem, że remont starej apteki rozpocznie się
jeszcze w  tym roku. Pan Okuniewski po-
siada wszystkie uzgodnienia, w  tym rów-
nież z  konserwatorem zabytków. My chcąc
wyremontować lub zrewitalizować jakiś
budynek, musimy mieć na to nie tylko po-
mysł, ale również pieniądze. W  tym roku
powołujemy do funkcjonowania Środowi-
skowy Dom Samopomocy. Będzie zlokali-
zowany w  powojskowych budynkach przy
ul. Wojska Polskiego, w  sąsiedztwie ko-
ścioła garnizonowego (stare kasyno i  budy-
nek obok). Na ten cel został złożony
wniosek do wojewody o  dofinansowanie
adaptacj i budynku kwotą 2. milionów zło-
tych. Nowy PROW (Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich – red.) oraz RPO (Re-
gionalny Program Operacyjny – red.) dają
pewne możliwości, ale przypominam, że
musimy doprowadzić nasze finanse gminne
do takiego poziomu, że stać nas będzie na
wkład własny. Dlatego nad tym pracujemy
systematycznie i  systemowo.

Budynek przy targowisku i  pałacyk

przy starej rozlewni to obiekty prywat-

ne. Jednak ośrodek zdrowia jest podległy

gminie i  wciąż straszy. Pominął Pan

sprawę ogródka jordanowskiego. Są ja-

kieś plany?

Tak jak podkreśliłem, za tereny pry-
watne odpowiadają ich właściciele, oni też
poszukują funduszy zewnętrznych na ich
zagospodarowanie. Budynkiem po wojsko-
wym ośrodku zdrowia są zainteresowane
osoby prywatne. Jest pomysł na urucho-
mienie w  nim niepublicznego przedszkola
i  żłobka lub przejęcie go przez stowarzy-
szenie na realizację projektu szeroko rozu-
mianej aktywności obywatelskiej . Jeśli te
pomysły nie wypalą, będziemy sami szukać
pieniędzy na jego remont i  zagospodarowa-
nie. Nie będzie to jednak wcześniej niż
w  2017 roku. Najpierw ŚDS później kolej-
ne pomysły i  działania.

Jeśli chodzi o  ogródek jordanowski to
w  pierwszej kolejności trzeba zmienić wy-
gląd sceny (może na taki jak w  Praniu)
i  zainstalować na powrót ławki. Przegląd
młodych talentów w  minionym tygodniu
pokazał, że są one tam bardzo potrzebne.
Rozpoczęliśmy już prace, aby z  własnych
środków siłami Zakładu Robót Publicznych
wykonać te inwestycje. Dla mnie prioryte-
tem jest otwarcie Orzysza na jezioro. Dla-
tego w  pierwszej kolejności chciałbym
rozpocząć urządzanie parku i  amfiteatru
w  rozwidleniu ulic Leśna i  1Maja.

Plany więc są. Wypada życzyć Panu

Burmistrzowi, ale przede wszystkim

mieszkańcom, szybkiej i  pełnej ich reali-

zacji. Dziękuję za wywiad.

PYTANIA?
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1 . pomoc prawna,
2. mediacje,
3. pomoc psychologiczna, psycho-

terapia, grupy wsparcia,
4. doradztwo pierwszego kontaktu,
5. pokrywanie kosztów związanych

z  edukacją ogólnokształcącą i  zawodo-
wą, także na zasadach indywidualnego
kształcenia, odpowiednio do wieku i  po-
trzeb edukacyjnych osób uprawnionych,

6. pokrywanie kosztów czasowego
zakwaterowania lub schronienia,

7. finansowanie okresowych dopłat
do bieżących zobowiązań czynszowych za
lokal mieszkalny, do którego osoba upraw-
niona posiada tytuł prawny,

8. dostosowanie lokalu mieszkalnego
lub budynku mieszkalnego do potrzeb oso-
by pokrzywdzonej przestępstwem w  przy-
padku, gdy utrata sprawności fizycznej

nastąpiła w  wyniku przestępstwa,
9. finansowanie przejazdów środkami

komunikacji publicznej lub pokrywanie
kosztów transportu związanych z  uzyski-
waniem świadczeń i  regulowaniem spraw,

10. pokrywanie kosztów żywności
lub bonów żywnościowych.

Osoba ubiegająca się o  pomoc ze
środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-
nym oraz Pomocy Postpenitencjarnej skła-
da wniosek, który wypełnia doradca
pierwszego kontaktu. We wniosku po-
krzywdzony wskazuje, o  jaki rodzaj pomo-
cy się ubiega i  załącza dokumenty

potwierdzające status osoby pokrzywdzo-
nej (orzeczenia sądowe, postanowienia
prokuratorskie, zaświadczenie o  prowadze-
niu procedury Niebieska Karta), dokumen-
ty uzasadniające przyznanie pomocy
finansowej (zaświadczenia o  dochodach,
decyzje o  przyznaniu świadczeń lub zasił-
ków itp.), dokumenty medyczne.

Wniosek wraz z  załącznikami rozpa-
truje Komisja ds. Przyznawania Świadczeń

w  formie decyzji, o  której informuje
niezwłocznie pokrzywdzonego.

Dyżury filii w  Orzyszu, przy
ul. Wojska Polskiego 2/11 (budynek
"nad mostem", II piętro) prowadzone
są w  środy w  godz. 16.00-18.00 (do
jesieni, bo pomieszczenie nie jest
ogrzewane), a  dla osób zamiejsco-
wych z  powiatu piskiego, po uprzed-
nim zgłoszeniu telefonicznym, także
we wtorki w  godz. 10.00-12.00.

W  ww. czasie przyjmowane są
także zgłoszenia telefoniczne pod nr.
tel. 661   237  034 i  796 140  648 oraz

mailowe: pokrzywdzeni@orzysz.org.pl
Filia funkcjonuje dzięki wolontary-

stycznej pracy członków MSAL, którzy
występują jako doradcy pierwszego kon-
taktu, prowadzą biuro filii i  ze swoich
składek członkowskich opłacają lokal,
w  którym przyjmowani są klienci.

POMOC POKRZYWDZONYM

Jak zawsze, w projekcie bierze udział
w działaniach grupa seniorów z Orzysza.
Jest jednak możli-

wość, aby kolejna gru-
pa edukacyjna
powstała na terenie
gminy Orzysz, która
obejmowałaby senio-
rów 60+ z kilku pobli-

skich miejscowości wiejskich. Chociaż jest
taka możliwość, to utworzenie takiej grupy
wydaje się niemożliwe. Organizatorzy kil-
kukrotnie podejmowali próby zorganizo-
wania tej grupy, ale okazuje się, że nie ma
z kim w tej sprawie rozmawiać. Potencjal-

nie zainteresowanych tym instytucj i i
urzędników gminnych organizatorzy
dotychczas nie znaleźli, a na terenie wsi są
jedynie sołtysi, którzy chyba nie wierzą w
możliwość skrzyknięcia kilkunastu senio-
rów. Szkoda, bo w trakcie Akademii wiele
się dzieje. Są wycieczki, ogladanie
spektakli teatralnych, ciekawe wykłady i
zajęcia praktyczne. Poza wszystkim, sami
uczestnicy mogą proponować rodzaj zajęć
i uczestniczyć w tym, co ich najbardziej
interesuje. Popatrzmy jak było…

DLA SENIOROW 60+
BYŁA MAAS JEST ASWIM
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Mieszankę żywiołu mazowieckiego, nie-
mieckiego, pruskiego (schrystianizowane-
go), a  i  może z  korzeniami jaćwieskimi
w  postaci Litwinów i  Rusinów z  Wielkiego
Księstwa Litewskiego, niewątpliwie łączył
wówczas rzymski obrządek religijny. Ale,
że historia lubi płatać figle, zanim na dobre
zakończyło się zasiedlanie obecnych połu-
dniowo-wschodnich Mazur, to zakon krzy-
żacki przegrał kolejną wojnę ze swoim
suwerenem - królem polskim, a  reformacja
naruszyła skutecznie porządek re-
ligijny starej Europy. Oba czynni-
ki doprowadziły do sekularyzacji
państwa krzyżackiego, co zapew-
ne większości z  nas materializuje
się wyobraźnią i  kunsztem malar-
skim Jana Matejki w  postaci obra-
zu słusznych rozmiarów: „Hołd
Pruski”. W  1525 roku ostatni re-
zydujący na tej ziemi wielki
mistrz krzyżacki Albrecht Hohen-
zollern, stał się pierwszym świec-
kim księciem Księstwa Pruskiego
(Prus Książęcych), lennikiem kró-
la polskiego, a  że po spotkaniu
z  Marcinem Lutrem przyjął nowe
zasady religijne, to i  cała kraina
w  myśl reguły: cuius regio, eius
religio (co prawda trochę później
wyartykułowanej , ale już wciela-
nej w  życie) na ponad cztery wieki stała się
luterska. Z  przyjęciem nowych zasad wiary
przez kler i  lud raczej nie było problemów,
a  krwawe zawieruchy religijne ominęły na-
szą ziemię. Przykładowo, ostatnim księ-
dzem katolickim parafii okartowskiej był
Bartłomiej Danowski, a  jego następcą,
pierwszym duchownym protestanckim, je-
go brat Jakub. Za Peterem Bergerem, mo-
glibyśmy potraktować protestantyzm jako
zredukowaną formę katolicyzmu, odartą
z  mistyki i  tajemnicy, a  że lud mazurski
w  większości był z  natury prosty, to jego
religijność bez pierwiastka magii obejść się
przecież nie mogła, stąd wiele zabobon-
nych podań, klechd, zwyczajów, obycza-
jów i  zachowań wzbogacających miej-
scowe życie duchowe. A  i  zapewne dość
regularny dopływ rzymskich katolików
z  sąsiedniego Mazowsza wzbogacał rytu-
ały obchodzenia różnorakich świąt oraz
obyczaje dnia codziennego o  solidną daw-
kę transcendencji.

Choć to Rzeczpospolita Obojga Na-
rodów kojarzy nam się z  gwarancją tole-
rancji religijnej , to tak się złożyło, że to
właśnie z  niej wypędzono braci polskich,
a  między innymi w  Księstwie Pruskim

znaleźli oni schronienie. Głównym powo-
dem wygnania było sprzyjanie części arian
Szwedom w  czasie potopu, choć i  to, że
byli wówczas najbardziej reformatorsko
nastawionym odłamem kalwinizmu rów-
nież wielu przeszkadzało. Ówczesny wład-
ca Prus (i  nie tylko), Wielki Elektor
Fryderyk Wilhelm, zamiast stanąć po stro-
nie Rzeczpospolitej , której był lennikiem,
także poparł Szwedów. Ucierpiała na tym
mazurska ziemia, spustoszona przez od-
działy hetmana polnego litewskiego Win-

centego Gosiewskiego, a  w  zasadzie przez
podległy mu oddział ordyńców pod do-
wództwem Subchana Ghazi agi. Z  kolei
wygnanych z  Rzeczpospolitej arian przyjął
(nie bez przeszkód i  protestów pruskiej
szlachty i  mieszczan) na tej wykrwawionej
ziemi właśnie Fryderyk Wilhelm. Najważ-
niejszymi ośrodkami ariańskimi stały się
Rudówka (Zbigniew Morsztyn), Kosinowo
(Samuel Przypkowski) i  Kocioł. Cieka-
wostką jest to, że jeszcze przed wypędze-
niem arian z  Polski, w  Mikoszach siedział
już od 1637 roku arianin Fryderyk Pułaski,
szlachcic pieczętujący się żubrzą głową.
Bracia polscy na obecnej ziemi mazurskiej
kupowali wyludnione przez tatarski jasyr
wsie i  majątki, i  tam prowadzili swoją in-
nowacyjną działalność rolniczą i  rzemieśl-
niczą. Dzierżawcami majątku w  Ogródku
byli: Morsztyn, a  potem Bogusław Arci-
szewski. Arianie byli ludźmi gruntownie
wykształconymi i  bywałymi w  Europie.
Potrafili tworzyć nowoczesne mapy, pro-
jektować i  budować kanały oraz stawiać
wiatraki holenderskie. Jako pierwsi na tych
terenach uprawiali ziemniaki. Ich najbar-
dziej wówczas reformatorskie postulaty re-
ligijne oraz wysokie wymagania stawiane
samym sobie czyniły arianizm elitarnym.
Nie mógł on trafić do prostego ludu, a  tyl-

ko ewentualnie wywrzeć nań swój wpływ
pośrednio. Z  czasem bracia polscy, na tere-
nie obecnych Mazur, męczeni procesami
i  różnymi szykanami zaczęli wtapiać się
w  miejscową ewangelicką szlachtę. Gdy
w  1774 roku król Fryderyk II ogłosił rów-
nouprawnienie wszystkich wyznań prote-
stanckich, wydawało się, że arianie odżyją.
Planowano nawet budowę nowej świątyni
w  Kosinowie, niestety nie zdołano zebrać
odpowiedniej ilości pieniędzy. Arian było
coraz mniej . Edykt z  1788 roku już nawet
nie wymienia ich w  spisie sekt. Jako ostat-
nią, w  1803 roku, rozwiązano parafię
w  Kosinowie. Pozostała tam teraz tylko

Ariańska Góra, cmentarz
i  miejsce, gdzie najprawdo-
podobniej stała kaplica, do
której na nabożeństwa, od-
prawiane wyłącznie po pol-
sku, zjeżdżali arianie z  sze-
rokiej okolicy.

Kościół mennonicki był
również owocem reformacji.
Mennonici uważali biblię za
nieomylne, objawione Słowo
Boże, a  zasadami, które moc-
no warunkowały ich postrze-
ganie w  społeczeństwie, był
między innymi zakaz nosze-
nia i  używania broni oraz za-
kaz sprawowania wysokich
urzędów. Jak łatwo się do-

myślić tak wyraziste poglądy były pożyw-
ką do prześladowań tych, którzy je głosili.
Mennonici, których największe skupiska
znajdowały sie w  Szwajcarii i  Holandii,
z  czasem zasiedlali również tereny ówcze-
snej Polski i  Niemiec. Jak wiemy, to men-
nonici z  Niderlandów, zwani z  polska
Olędrami zmeliorowali nam Żuławy Wi-
ślane w  ówczesnych Prusach Królewskich,
tworząc tam swoją Małą Holandię. W  1772
roku powstały Prusy Wschodnie ze swoim
militaryzmem. Mennonici, ówcześni pacy-
fiści, nie byli mile widzianymi obywatela-
mi Prus. Wielu z  nich na przełomie XVIII
i  XIX wieku wyemigrowało do Rosji, ko-
rzystając z  oferty rosyjskiego rządu, oferu-
jącemu im do zasiedlenia świeżo
odzyskane od Turków tereny. Mennonici
w  formie diaspory pojawiali się z  pewno-
ścią również na terenie dzisiejszych Mazur.
Charakterystycznymi miejscami, które po
sobie zostawili, były cmentarze z  nagrob-
kami o  często niespotykanych w  innych re-
ligiach sepulkralnych symbolach. Jednym
z  nich był motyl - symbol ulotności życia
ludzkiego, a  zarazem wyobrażenie duszy
zmarłego ulatującej do nieba. Niebieski
szlak rowerowy - dookoła jeziora Śniar-
dwy - prowadzący również w  części przez

fot. autorka

APOSTOŁOWIE Z  GORZEKAŁ
dokończenie ze str.   1

dokończenie na str.   6
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naszą gminę wiedzie przez osadę Łuknaj-
no. Ja polecam, tak i  nie tylko tak podróżu-
jącym, by odbili na chwilę z  Łuknajna do

Urwitałtu, który teraz jest w  zasadzie już
tylko Stacją Terenową Wydziału Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego, na cmentarz
byłego majątku. Tam, na grobie zmarłej
w  1858 roku Theodore Crueger, zachował
się odlewany krzyż żeliwny ozdobiony
symbolem motyla.

Mennonici w  znacznej liczbie wy-
emigrowali z  Prus do Rosji, a  kierunek od-
wrotny z  konieczności wybrali
staroobrzędowcy. Staroobrzędowcy, czyli
ci wyznawcy prawosławia, którzy konte-
stowali reformy religijne z  połowy XVII
wieku, wprowadzone przez patriarchę Ni-
kona, przez co, prześladowani musieli opu-
ścić Rosję. Część z  nich, w  większości
Fiedosiejewcy, zamieszkała w  Polsce, na
Sejneńszczyźnie. Jednak po upadku Rzecz-
pospolitej , większość Filiponów, bo tak
zwyczajowo zwano wówczas starowierców
bez względu na to, z  jakiej grupy pocho-
dzili, po kilkuletnich pertraktacjach z  mo-
narchą pruskim, dostało zgodę na zakup
ziemi w  dziewiczej części Puszczy Piskiej ,
by tam założyć swoje wioski. Przedstawi-
ciele Filiponów wynegocjowali dobre wa-
runki dla swego osadnictwa, więc na
wykarczowanych połaciach puszczy wio-
ski o  malowniczych nazwach powstawały
jedna po drugiej , a  zasiedlali je równie ma-
lowniczy brodaci osadnicy z  rodzinami.
Pierwsze powstało Onufryjewo założone
w  1830 roku i  nazwane tak od imienia
swojego założyciela Onufrego Jakowlewa.
Przez już prawie dwieście lat swojego ist-
nienia na Mazurach, w  tej religijnej enkla-
wie porządku wschodniego, w  różnych
okresach powstało pięć świątyń i  trzy
klasztory. Do dzisiaj w  Wojnowie istnieje
nieczynny już klasztor, molenna staro-
obrzędowców oraz cerkiew prawosławna.

Gdy zaczęła rozwijać się turystyka, od-
mienność staroobrzędowców stała się do-
datkową atrakcją dla kuracjuszy z  Rzeszy.
W  okresie międzywojennym klasztor
w  Wojnowie był wręcz obowiązkowym
punktem programu wycieczek, szczególnie
młodzieżowych. Również dzisiaj , gdy sta-
roobrzędowców zostało już niewielu, hi-
storia zasiedlonych przez nich miejsc jest
traktowana jako atrakcja turystyczna.
Klasztor w  Wojnowie ma obecnie w  zasa-
dzie charakter agroturystyczny. Zachowało
się 8 cmentarzy starowierskich, nadal uży-
wanych. Najstarsze nagrobki mają formę
płaskich kamieni z  wyrytym starowierskim
krzyżem. Tradycyjne drewniane krzyże,
zgodnie ze zwyczajem nie są naprawiane
i  po samoistnycm przewróceniu się ulegają
naturalnemu rozkładowi.

To nie mormoni dotarli do nie tak od-
ległych od Orzysza Zełwągów (Selbongen)
pod Mikołajkami, ale ich religia, zamienia-
jąc prawie całe, wówczas ewangelickie
społeczeństwo tej mazurskiej wsi w  mor-
mońską osadę. Kiedy Fritz Fischer wyje-
chał z  Zełwągów do Berlina na praktyki
handlowe, z  pewnością nie spodziewał się
w  jaki sposób ten wyjazd wpłynie na nie
tylko jego życie, ale i  na życie jego rodzin-
nej wsi. W  Berlinie Fritz Fischer zetknął
się z  wyznawcami Kościoła Jezusa Chry-
stusa Świętych w  Dniach Ostatnich (Kir-
che Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage) i  szybko stał się wyznawcą mormoń-
skich zasad. Kiedy w  1922 roku z  powo-
dów ekonomicznych wrócił do rodzinnego
domu, okazało się jak jest skutecznym ka-
znodzieją. Najpierw ochrzcił swoich rodzi-
ców, a  po kilku latach już prawie cała wieś
należała do kościoła mormońskiego.
W  1929 roku w  Zełwągach wybudowano
kaplicę, wówczas pierwszą i  jedyną w  Eu-
ropie Środkowej . Po 1945 roku część mor-
monów została w  Polsce, jednak władze
skutecznie utrudniały im praktyki religijne
mimo zarejestrowania wyznania w  1961
roku. Oficjalnie gminę rozwiązano w  1971
roku z  powodu emigracj i prawie wszyst-
kich wiernych, a  ostatni mormoni opuścili
okolicę w  latach osiemdziesiątych ubiegłe-
go wieku. Władze lokalne przekazały ka-
plicę kościołowi rzymskokatolickiemu.
Mormoni nadal utrzymują kontakty
z  mieszkańcami okolicy i  od kilkunastu lat
corocznie prowadzą akcję charytatywną
wspomagając darami najuboższych miesz-
kańców.

Oczywiście te punktowe, wybrane
przeze mnie opisy tylko sygnalizują różno-
rodność życia religijnego w  naszych okoli-
cach na przestrzeni wieków. Przecież
kościół protestancki był i  jest kościołem
unijnym, łączącym różne niezależne ko-

ścioły. W  1913 roku wybudowano
w  Orzyszu kościół rzymskokatolicki, po-
nieważ tak liczna stała się wówczas w  na-
szym mieście mniejszość katolicka.
O  starozakonnych w  Orzyszu pisałam w  37
numerze „Wieści”. A  przecież byli jeszcze
gromadkarze, adwentyści, baptyści, zielo-
noświątkowcy czy Świadkowie Jehowy,
a  do tego rozmaite religijne gminy, związ-
ki, wspólnoty i  społeczności o  mniej lub
bardziej lokalnym charakterze. W  latach
międzywojennych na terenie Mazur rozwi-
jało się około trzydziestu odłamów religij -
nych, co było rzeczą wyjątkową
w  ówczesnym państwie niemieckim.
Wśród nich był Kościół Nowoapostolski,
wówczas zorganizowany w  formie wspól-
not (Neuapostolische Gemeinde).

Korzenie Kościoła Nowoapostolskie-
go sięgają Anglii, w  której w  latach dwu-
dziestych XIX wieku powstawały
i  zyskiwały sympatyków różnego rodzaju
przebudzeniowe ruchy religijne. Pod wpły-
wem idei rewolucji francuskiej oraz skut-
ków industrializacj i, zaangażowani
chrześcijanie spotykali się, żeby w  Biblii
i  modlitwie szukać wsparcia do pokony-
wania problemów nowych czasów. Szkoc-
ki pastor, prezbiterianin Edward Irving,
mistyk i  wizjoner, przepowiadał rychłe po-
wtórne przyjście Chrystusa. Udało mu się
zgromadzić wokół siebie grupę uczniów,
których nazwał Katolickim Kościołem
Apostolskim. Członkowie wspólnoty ocze-
kiwali pojawienia się proroków i  aposto-
łów, zapowiadających powtórny adwent.
Po śmierci swojego guru, jego uczniowie
utworzyli w  1835 roku Kościół Nowoapo-
stolski. Pierwsze zbory powstały w  Anglii,
ale wkrótce apostołowie, a  na początku by-
ło ich dwunastu, rozjechali się po świecie,
by głosić dobrą nowinę. Historia Kościoła
Nowoapostolskiego naznaczona jest różne-
go rodzaju sporami doktrynalnymi. To na
skutek nich w  1863 roku w  Hamburgu wy-
dzieliła się Powszechna Apostolska Misja
Chrześcijańska, z  której po kolejnych spo-
rach, wyodrębniła się Wspólnota Nowo-
apostolska, której apostołowie dotarli
również do Prus Wschodnich. Pod koniec
XIX wieku duża wspólnota powstała
w  Radziach (Radzien) w  okolicach Wy-
dmin. To tam na msze i  nauki wędrował
najstarszy syn rodziny Turowskich, za-
mieszkałej w  osadzie leśnej Kępno. Nie
podobało się to ojcu młodzieńca, który
martwił się długą i  niebezpieczną drogą,
jaką regularnie przemierzał jego syn. Gdy
jednak któregoś razu wybrał się wraz z  sy-
nem na nabożeństwo, również zachwycił

fot. autorka
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się głoszonym słowem bożym. Wkrótce
przeniósł się z  rodziną do pobliskich Go-
rzekał i  to w  jego domu zaczęły odbywać
się pierwsze nabożeństwa zawiązującej się
nowej wspólnoty. W  1896 roku oficjalnie
postała Wspólnota (Parafia) Nowoapostol-
ska (Neuapostolische Gemeinde) w  Gorze-
kałach. Liczba wyznawców nowej religii
szybko rosła, zaistniała potrzeba wybudo-
wania świątyni. Udało się to w  1903 roku,
acz nie bez przeszkód. Brat Pogorzelski
udostępnił pod budowę kościoła swoją zie-
mię w  pobliżu cmentarza. Jednak dojazd
do działki budowlanej był współwłasno-
ścią z  sąsiadem, który nie należał do
wspólnoty i  nie w  smak mu była budowa
kościoła. Złośliwy sąsiad próbował zablo-
kować dojazd, jednak nieskutecznie, po-
nieważ materiały budowlane dostarczono
na miejsce przez pole Pogorzelskiego. Są-
siad zaskarżył budowę do urzędu i  okazało
się, że Wspólnota Nowoapostolska nie do-
pilnowała wszystkich formalności. Budo-
wa została oficjalnie zabroniona. Jednak
interwencja Apostoła Prus Wschodnich
Ernsta Hallmanna, pozwoliła skutecznie

zdobyć niezbędne pozwolenia i  rozpocząć
budowę. Wierni sami stawiali sobie świą-
tynię. Zamożni gospodarze ze Strzelnik:
Heiser i  Warda dostarczyli drewno nie-
zbędne do budowy. Murarze i  cieśle byli
wśród wiernych, więc budowa została
szybko ukończona. Budynek kościoła miał
dwa wejścia: główne, które wiodło przez
ganek oraz boczne, do ołtarza. Zapewne
obie ściany szczytowe, a  z  pewnością ta
z  wejściem, były wykonane z  nietynkowa-
nej czerwonej cegły i  zakończone szczyta-
mi schodkowymi. Białą cegłą nad
wejściem wymurowano datę budowy:
1903 oraz duży krzyż. Boczne ściany mia-
ły po cztery okna. Kościół był ogrzewany
piecami. Wspólnota Nowoapostolska
w  Gorzekałach rosła w  siłę i  objęła swym
działaniem sąsiednie wsie, a  najskuteczniej

obecne Bemowo Piskie (Schlagakrug). Był
czas, że na 132. mieszkańców Gorzekał
i  Bemowa, 87. należało do Kościoła No-
woapostolskiego. Co niedziela, o  dziewią-
tej rano, odbywało się nabożeństwo, na
które pieszo, rowerami i  furmankami przy-
bywali wierni również z  okolicznych wsi,
a  także z  Orzysza. Wzrastająca ilość wier-
nych w  Orzyszu spowodowała potrzebę
wybudowania świątyni na miejscu. Turow-
ski sprzedał swoją ziemię w  Osrankach by
kupić czterorodzinny dom w  Orzyszu.
Urząd początkowo nie zezwolił na użytko-
wanie nieruchomości jako kościoła ze
względu na zbyt mały jej rozmiar, kiedy
jednak po roku dokupiono sąsiednią parce-
lę, świątynię można było wyświęcić. Na-
stąpiło to 3 października 1909 roku,
konsekrującym był Apostoł Wilhelm Oehl-
mann, a  starszym rejonu orzyskiego,
w  skład którego weszła też wspólnota go-
rzekalska, został Wilhelm Turowski. We-
dług późniejszych danych świątynia
nowoapostolska, określona jako sala, znaj-
dowała się za obecnym budynkiem przy
ulicy Ełckiej 5. Prawdopodobnie to ona,
już po wojnie do lat
sześćdziesiątych
ubiegłego wieku, słu-

żyła jako cerkiew wysiedlonym w  te rejony
z  Bieszczad wyznawcom prawosławia. Bu-
dynek nie istnieje.

21 listopada 1937 roku w  kościele
gorzekalskim wybuchł pożar, a  jego przy-
czyną było przegrzanie pieca. Najprawdo-
podobniej spłonęło wnętrze i  dach.
Świątynię odbudowano, najpewniej w  tym
samym obrysie. 14 sierpnia 1938 roku od-
było się poświęcenie nowego kościoła
w  obecności Apostoła Gottfrieda Hintza.
Kościół wydaje się mieć wyższe ściany,
a  z  pewnością bardziej stromy dach. Ścia-
ny postawiono z  cegły i  otynkowano. Za-
chowano sposób wejścia zarówno przez
ganek, jak i  z  boku do ołtarza. Zmieniono
układ otworów okiennych z  typowo użyt-
kowego, na bardziej ozdobny. W  dwuspa-
dowym dachu pokrytym dachówką

wykonano trzy facjatki. Na szczytowej
ścianie nad wejściem wymurowano z  czer-
wonej cegły klinkierowej duży krzyż, oraz
przytwierdzono napis: NEU-APOSTOLI-
SCHE GEMEINDE. Obecnie na miejscu
zachowała się tylko ostatnia litera słowa:
neu-apostolische. Wewnątrz, przy ścianie
wejściowej była niewielka empora, na
przeciwległej ścianie wymalowano duży
krzyż, który, choć wyblakły, widoczny jest
do dzisiaj .

Po 1945 roku Gorzekały zasiedlili
nowi mieszkańcy, głównie z  regionu kur-
piowskiego. Z  czasem świątynię zaczęto
wykorzystywać jako kaplicę rzymskokato-
licką, do której , żeby odprawiać mszę,
przyjeżdżał ksiądz z  Drygał. Pierwszy
chrzest odbył się w  grudniu 1956 roku.
Wraz ze wzrostem militarnego znaczenia
pobliskiego poligonu, usytuowanie wsi i  jej
wszędobylscy mieszkańcy wyraźnie prze-
szkadzali decydentom Ludowego Wojska
Polskiego. Na początku lat osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku, mieszkańców wsi
wyeksmitowano głównie do Bemowa Pi-
skiego i  Orzysza. We wsi pozwolono po-

zostać jednej rodzinie i  zachowano dwa
domy mieszkalne. Opuszczone siedliska
wyburzono, zachowując tylko część bu-
dynków gospodarczych. Częśc gruntów
dołączono do poligonu, część zalesiono.
Utworzono też Wojskowe Gospodarstwo
Rolne, wymysł czasów niedoboru socjali-
stycznej gospodarki. Działała w  nim
chlewnia. Świątyni przypadła zaszczytna
rola magazynu na siano czy też słomę. Jej
wewnętrzne ściany w  tym czasie zostały
ozdobione przez pełniących tam służbę
(pracujących) żołnierzy charakterystyczny-
mi „freskami”. Dalsze miasta: Gdynia,
Łódź, Sandomierz, Bochnia czy Gorzów
sąsiadując z  bliższymi nam Mońkami, Eł-
kiem i  Rucianem, wyznaczają mapę za-
mieszkania ówczesnych poborowych.

Z  GORZEKAŁ

zdjęcia pochodzą z  Zeitschrift Unsere Familie 1938, "Einweihung in Gorzekallen",   s.   849 (c) Verlag Friedrich Bischoff GmbH, Frankfurt am Main

dokończenie na str.   8



WIEŚCI ORZYSKIE

Szkolenie obejmuje następujące moduły:
I  moduł: podstawy technik informatycz-
nych i  komunikacyjnych,
II moduł: użytkowanie komputerów i  za-
rządzanie plikami,
III moduł: przetwarzanie tekstów,
VII moduł: przeglądanie stron interneto-
wych i  komunikacja.

W  pierwszym momencie były to dla
nas dość niezrozumiałe terminy, ale po kil-
ku praktycznych ćwiczeniach już na sprzę-

cie komputerowym okazało się, że pod
kierunkiem prowadzącego nie jest to takie
straszne. Uczyliśmy się manewrowania
myszką, zakładania własnej poczty, two-

rzenia własnych adresów mailowych, pisa-
nia, po wcześniejszym poznaniu kla-
wiatury, tworzenia tabelek i  wielu innych
umiejętności. Bardzo podobały nam się gry
komputerowe, które pomagały na opano-
wać myszkę i  klawiaturę. Przygotowana
jest także specjalnie dla naszego kursu
strona internetowa pod adresem kompute-
ry.orzysz.org.pl gdzie trener zamieszcza
dla nas ćwiczenia do indywidualnego
utrwalania wiadomości w  domu.

Przed nami jeszcze sporo zajęć, gdyż
kurs przewiduje 76 godzin zajęć no i  egza-
min końcowy. Każdy, kto go zaliczy,
otrzyma certyfikat ECDL.

Bezpłatne szkolenie z  14 uczestnika-
mi, które prowadzi Latarnik Polski Cyfro-
wej Krzysztof Marusiński, jest częścią
projektu prowadzonego przez Federację

Organizacj i Socjalnych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego FOSa z  Olszty-
na, na terenie Orzysza we współpracy
z  Mazurskim Stowarzyszeniem Aktywno-
ści Lokalnej .

W  tym miejscu należy podziękować
Dyrekcji Gimnazjum w  Orzyszu za uży-
czenie klasopracowni komputerowej
i  MSALowi, który zdecydował się podjąć
takie działanie dobrze służące nam, miesz-
kańcom Orzysza. B. S.

Skrajne daty, które można tam odczytać,
1988-1997, zapewne w  przybliżeniu wy-
znaczają okres użytkowania świątyni jako
budynku gospodarczego. Pory roku i  wy-
skrobane w  tynku liczby to symbole hierar-
chizujące status danego „skrobacza”
w  pozaoficjalnym życiu żołnierskim, wy-
znaczając przynależność do określonego
poboru i  ilość dni pozostałą do zakończe-
nia pełnienia zaszczytnego obowiązku. Re-
formy w  Wojsku Polskim zlikwidowały
rolniczą działalność gospodarstwa. Zbędny
majątek przejęła Agencja Mienia Wojsko-
wego i  wystawiła na sprzedaż. Ocalała, acz
naruszona zębem czasu świątynia, znalazła
nowego właściciela w  osobie prywatnej .

Muszę przyznać, że kiedy kilka lat te-
mu w  kominie kościoła zagnieździły się
puszczyki, pomyślałam: to już koniec! So-
wa to zły znak i  do tego jeszcze komin.

Przecież kościół
niegdyś spalił się
z  powodu pieca!

Gdyby żyła jeszcze moja babka Kutira,
wiedziałaby co zrobić, a  babka mojej bab-
ki, również Kutira radziła sobie świetnie
z  kłobukami prawie na co dzień. Na podło-
dze kościoła przybywało sowich wypluwek
świadczących o  bogactwie gryzoni na oko-
licznych łąkach, a  pytanie, czy znajdzie się
chętny do oswojenia gorzekalskiego kłobu-
ka, pozostawało aktualne. Znaleźli się od-
ważni. Powstała Fundacja Poligon Kultury
Gorzekały, która za główny swój cel obra-
ła: „renowację kościoła w  Gorzekałach
oraz stworzenie w  nim ośrodka działań na
rzecz kultury i  edukacji oraz zachowania
lokalnej pamięci historycznej i  dziedzictwa
kulturowego Mazur”. W  ubiegłym roku
wpisano też byłą świątynię do gminnego
rejestru zabytków gminy Orzysz. Oswaja-
nie kłobuka trwa. Pomagajmy i  mocno za-
ciskajmy kciuki.

Dziękuję Verlag Friedrich Bischoff

GmbH za możliwość wykorzystania zdjęć,

pochodzących z  archiwum wydawnictwa.

Ich bedanke mich bei dem Verlag

Friedrich Bischoff GmbH für die Möglich-

keit, die Fotos aus dem Verlagsarchiv zu

verwenden.
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W  tym czasie odwiedzili-
śmy 4 miasta: Pragę, Usti nad
Łabą, Ołomuniec i  Ostrawę.
W  centrum naszego zaintereso-
wania było życie osób star-
szych, przeważnie w  wieku
80  -   90+, ze szczególnym
uwzględnieniem weteranów II
wojny światowej oraz  opieka
nad nimi.

Poznaliśmy tam wiele
ciekawych miejsc, organizacj i
pozarządowych, ale przede
wszystkim wielu ciekawych lu-
dzi. Pan Szirek, jeniec wojen-
ny, który w  latach 60- tych XX
wieku był pracownikiem stocz-
ni w  Gdyni, świetnie mówi po
polsku i  dobrze wspomina
swój pobyt w  naszym kraju.
Żałuje naszych dawnych, do-
brych statków pasażerskich -
Batorego i  Stefana Batorego,
którymi podróżował po świe-
cie. Obecnie, pomimo że skoń-
czył 90 lat, ma doskonałą
pamięć i  w  „Teatrze 90” na
spotkaniach z  młodzieżą opo-
wiada o  wojnie i  swoim w  niej
udziale. Młodzież chętnie słu-
cha tych wspomnień ucząc się
przy tym historii swojego
kraju i  narodu. Myślę, że jest
to godne naśladowania. Pol-
ska młodzież też pewnie chęt-
nie posłuchałaby wspomnień
świadków lub uczestników II
wojny światowej , choćby dla-
tego, że wypada znać historię
własnego kraju. Tym bardziej ,
że pokolenie przedwojenne
wymiera i  wkrótce nie będzie
komu o  tym mówić.

Moją szczególną uwagę
zwróciła opieka nad ludźmi
starszymi, samotnymi, często
niedołężnymi. Centrum geron-
tologiczne znajduje się w  Pra-
dze. Aktualnie przebywa tam
30 osób i  mogą tam pozostać
przez 3 miesiące, po czym
wracają do domu. Jest to dobry
pomysł, gdyż przez ten okres
rodzina może np. wyremonto-
wać mieszkanie, załatwić róż-
ne sprawy lub po prostu
odpocząć od ciężko chorej oso-

by. Niestety, nie wszystkich
stać na to, by wysłać swoich
schorowanych rodziców do ta-
kiego ośrodka, których nie ma
odpowiednio dużo.

W  Usti nad Łabą byliśmy
w  domu spokojnej starości,
gdzie przebywa ok. 160 pensjo-
nariuszy. Są to ludzie w  bardzo
różnej kondycji fizycznej i  psy-
chicznej , od osób leżących,
wymagających stałej opieki, do
nieźle sobie radzących. Za po-
byt w  tym ośrodku pensjona-

riusze płacą 85% swoich
emerytur, pozostałe 15% mają
na własne wydatki, np. na le-
karstwa, słodycze… Okres
oczekiwania na przyjęcie do ta-
kiego ośrodka jest bardzo róż-
ny, od kilku tygodni do nawet
kilku lat. Jest on uzależniony
głównie od kondycji fizycznej
osoby potrzebującej pomocy,
ale wpływa też na to wiele in-
nych czynników. Odwiedzili-
śmy także centrum pomocy
seniorom w  Pradze. Jest to
miejsce, gdzie kilka osób utrzy-
muje kontakt telefoniczny ze
starszymi, samotnymi ludźmi,
pozostającymi w  domach. Za
taką opiekę trzeba oczywiście
zapłacić, ale osoby objęte opie-
ką i  ich rodziny są pewne, że
gdy przytrafi im się coś złego,
nie zostaną bez pomocy.

Bardzo mi się podobały
tzw. treningi pamięci. Osoby
90+ (chociaż mogą przycho-
dzić ludzie w  różnym wieku,
także młodsi) spotykają się
w  biurze Żywej Pamięci, gdzie
pod okiem osoby kompetentnej
ćwiczą swoje umysły, wykonu-

jąc np. przeróżne zadania mate-
matyczne, wypisując alfabe-
tycznie nazwiska lub imiona
znanych osób ze świata filmu,
muzyki, literatury, wyszukując
różnice w  pozornie identycznie
wyglądających ilustracjach.
Mogą przy tym wypić kawę
czy herbatę, porozmawiać,
przyjemnie i  pożytecznie spę-
dzić czas. Mówią, że dla nich
najważniejsze jest to, że mogą
wyjść z  domu, że nie są osa-
motnieni, że ktoś o  nich pamię-

ta. Wszyscy kiedyś będziecie
starzy - mówią, a  samotna sta-
rość jest okropna. Pomysł na-
prawdę godny polecenia.

W  czasie pobytu w  Cze-
chach poznaliśmy wiele osób,
głównie ludzi starszych, którzy
zdają sobie sprawę ze swojego
wieku, ale nie chcą siedzieć
bezczynnie, chcą być między
ludźmi, żyć aktywnie i  robić
różne pożyteczne rzeczy. Nie-
stety, podobnie jak u  nas
w  Polsce, są to głównie kobie-
ty. Po pierwsze, dlatego, że
mężczyźni żyją krócej , ale tak-
że dlatego, że, jak same panie
mówią, ich mężowie wolą sie-
dzieć w  domu z  gazetą lub
przed telewizorem. Kobiety
działają w  klubach seniorów,
prowadzą zajęcia rękodzielni-
cze, tańczą, żyją pełnią życia.
Panowie, zwracamy się do Was
z  apelem, wyłączcie telewizo-
ry, one na Was poczekają,
odłóżcie gazety i  zróbcie coś
pożytecznego dla własnego
ciała i  ducha.

Jak już wspominałam,
w  Czechach byliśmy prawie 3

tygodnie - i  co ważne - wszę-
dzie byliśmy przyjmowani ser-
decznie. Spotkani ludzie chęt-
nie mówili o  sobie, o  swoich
problemach i  radościach, słu-
chali tego, co mieliśmy do po-
wiedzenia o  Polsce. Wielu
z  nich było w  naszym kraju
w  czasie wojny lub później ,
znają język polski i  są ciekawi,
jak w  Polsce żyje się seniorom,
zadawali wiele pytań.

Podczas pobytu w  Usti
nad Łabą odwiedziliśmy Cen-
trum Wolontariatu, gdzie pro-
wadzone są różne zajęcia, ale
ja szczególną uwagę zwróciłam
na „Program Pięć P”. Jest to
program prewencyjny, funk-
cjonujący na bazie mentorskiej ,
przyjacielskiej relacj i - jeden
dorosły wolontariusz poświęca
swój czas jednemu dziecku
w  wieku 7-15 lat, znajdujące-
mu się w  niekorzystnej sytuacji
życiowej . Para spotyka się raz
w  tygodniu przez okres przy-
najmniej jednego roku. W  tym
czasie chodzą na wycieczki,
uprawiają sport, wyprowadzają
na spacer psy ze schroniska,
spotykają się w  świetlicy, grają
w  gry planszowe… Obu stro-
nom program pomaga w  osobi-
stym rozwoju. Myślę, że jest to
pomysł godny naśladowania.

Nasz pobyt w  Czechach
był bardzo kształcący i  intere-
sujący. Wiele zwiedziliśmy,
wiele przeżyliśmy, zdobyliśmy
nowe doświadczenia. Sądzę, że
wykorzystamy w  swojej pracy
wolontarystycznej tam zdobyte
wiadomości i  doświadczenia.

Trzeba jeszcze dodać, że
podczas wszystkich spotkań,
zarówno z  seniorami, jak
i  z  młodzieżą promowaliśmy
to, co polskie. Opowiadaliśmy
o  naszej historii, o  literaturze
i  sztuce polskiej . Mówiliśmy
o  pięknych, gościnnych Mazu-
rach, pokazywaliśmy zdjęcia
najpiękniejszych zakątków
Krainy Tysiąca Jezior, zosta-
wiliśmy albumy i  foldery
przedstawiające zabytki i  pięk-
ne miejsca godne zwiedzenia.
Zapraszaliśmy do Polski, na
Mazury, „do Orzysza, gdzie
natura koi serce”.

WOLONTARIUSZE Z  WIZYTĄ W  CZECHACH
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W  miesiącach maj , czerwiec i  lipiec,
ogólnie rzecz biorąc około obchodów Dni
Orzysza zostaną przeprowadzone także
działania składające się na Święto Osiedla
- Święto Sąsiada, na terenie osiedla nazy-
wanego dotychczas "Przy Kotłowni". Prze-
prowadzonych zostanie szereg imprez,
które mają na celu bliższe zintegrowanie
się mieszkańców osiedla, bliższe poznanie
swoich sąsiadów, sprawdzenie czy działa-
nie dla wspólnego dobra może nieść przy-
jemność i  satysfakcję. Ponoć ma to być
impreza, jakiej jeszcze nie widział Orzysz.

Projekt przygotowała i  przeprowadzi
nieformalna grupa mieszkańców, a  wśród
nich między innymi: Krzysztof Grądzki,
Barbara Hańczyc, Jolanta Rakowska, a  ze
strony MSAL Eżbieta Darmofał, Anna
Długozima, Regina Marusińska, ale także
wielu innych mieszkańców osiedla niewy-
mienionych tutaj z  nazwiska. Osobowości
prawnej i  swoich zasobów formalnych
udzieliło Mazurskie Stowarzyszenie Ak-
tywności Lokalnej MSAL.

Wśród działań przygotowuje się: ro-
dzinny rajd rowerowy, który będzie wyjaz-
dem do lasu całych rodzin, poczęstunek
z  pieczeniem kiełbasek, wspólne śpiewy -
specjalny śpiewnik, pogadanka historycz-
na. Opublikowane zostaną dwa wydania
gazetki pn. Nasze Osiedle, które zawierać
będą materiały o  osiedlu, o  programie
Święta Osiedla, sprawozdanie z  obchodów
i  refleksje nt. ludzi i  spraw mieszkańców.
Pierwsze wydanie będzie miało miejsce
kilka tygodni przed działaniami, a  drugie
kilka tygodni po obchodach Święta. Mate-
riały do wydania gazetki jak i  cały proces
wydawniczy przygotują sami mieszkańcy
na zasadzie wolontariackiej . Gazetka bę-
dzie wydawana bezpłatnie na terenie osie-
dla i  miasta. Planuje się wydanie po 200
szt. każdego numeru.

Przeprowadzony zostanie konkurs na
nazwę osiedla - nazwa wybrana w  wyniku
konkursu zostanie umieszczona na tablicy

przy osiedlu i  na kilku małych furtkach po-
sesj i. Tabliczki do zawieszenia na ogrodze-
niu posesj i wydane zostaną mieszkańcom
za aktywność w  przygotowaniu i  przepro-
wadzeniu całości imprezy. Dla najmłod-
szych przygotowywany jest konkurs
z  nagrodami w  malowaniu kredą po asfal-
cie. Każdy z  maluchów może także zgłosić
się na pomalowanie twarzy.

Panie przygotują prezentację domo-
wych wypieków ciast, którymi będą czę-
stowani uczestnicy zabawy. W  ramach
działań obywatelskich przeprowadzona zo-
stanie debata z  władzami gminy i  miejsco-
wymi radnymi.

Dla najstarszych mieszkańców osie-
dla przewidziane są serdeczności w  postaci

wiązanek kwiatów, listów gratulacyjnych
i  publicznej dyskusj i przy herbacie z  cia-
stem o  uwrażliwianiu na potrzeby drugiego
człowieka. W  ramach integracj i różnych
pokoleń mieszkańców będzie miał miejsce
wspólny, autokarowy wyjazd do kina i  ga-
lerii handlowej w  Ełku.

Planowany jest poczęstunek kiełba-
skami w  ramach działania pn. "grillowanie
na skrzyżowaniu". Młodsi mieszkańcy
osiedla przygotują pokaz tańca ulicznego -
popisy młodzieży z Orzysza. Wszyscy bę-
dą mogli zabawić się przy disco polo na
specjalnie do tego celu nagłośnionym tere-
nie. Po zapadnięciu zmroku, za pomocą
specjalnie do tego celu sprowadzonego te-
leskopu, zainteresowani astronomią wezmą
udział w  obserwacji nieba.

Dlaczego podjęto takie działanie?
Mieszkańcy Gminy Orzysz, jak wy-

kazały przeprowadzone badania ankietowe,
są mało aktywni społecznie z  uwagi na:

- niewielką ilość społecznych płasz-
czyzn poszukiwania prawdy, wymiany idei
i  promocji działań, których celem jest do-
bro wspólne,

- niedostateczną znajomość proble-
mów społeczności lokalnej , co uniemożli-
wia aktywny udział mieszkańców w  życiu
miasta i  gminy,

- niski poziomu wiary mieszkańców

w  możliwości skutecznego się ich włącza-
nia w  działania służące zmianie, umożli-
wiające lepsze życie,

- brak zainteresowania dużej części
mieszkańców sprawami społeczności
i  brak potrzeby doinformowywania się na
tematy istotne dla społeczności lokalnej ,

- brak propozycji odpowiednich za-
chowań, wzorów aktywności sąsiedzkiej ,
społecznej , obywatelskiej ,

- występowanie niewielkich możli-
wości udziału w  praktycznych działaniach
dla dobra wspólnego, a  i  te, występujące,
są wykorzystywane w  zbyt małym stopniu.
Biorąc powyższe pod uwagę, planuje się
wskazywać możliwości włączania się
w  działania mieszkańców, rozpoczynając

od działań sąsiedzkich, na rzecz mieszkań-
ców swojej ulicy, swojego osiedla i  swoje-
go miasta.

Głównymi celami projektu, jego isto-
tą, jest pobudzanie mieszkańców do ak-
tywności społecznej :

- podniesienie wiedzy i  umiejętności
mieszkańców z  zakresu samopomocy są-
siedzkiej , prowadzenia działań wspierają-
cych potrzebujących członków społecz-
ności lokalnej (zwłaszcza pozyskiwanie
funduszy, planowanie i  przeprowadzanie
działań) - mieszkańców Orzysza,

- wzmocnienie integracj i sąsiedzkiej
oraz gotowości do współpracy pomiędzy
mieszkańcami osiedla i  miasta Orzysz.

Środki do realizacj i projektu pozy-
skano z  Programu Mikrodotacj i Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury
Lokalnie, od prywatnych osób: Zbigniewa
Włodkowskiego, Krzysztofa Grądzkiego,
Elżbiety Darmofał, Jolanty Rakowskiej , od
firmy Usługi Stolarsko-Remontowo-Bu-
dowlane Krzysztof Hańczyc oraz od Ma-
zurskiego Stowarzyszenia Aktywności
Lokalnej w  Orzyszu.

Wszystkie działania w  projekcie będą
wykonywane wolontarystycznie. Nie pla-
nuje się, aby ktokolwiek pracujący w  ra-
mach projektu pobierał wynagrodzenie za
świadczoną pracę.

NASZE OSIEDLE - ŚWIĘTO SĄSIADA
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Trochę jeszcze trwało rozliczanie pro-
jektu, ale ostatecznie rozliczono go z  powo-
dzeniem. Chyba można powiedzieć, że
zakończył się sukcesem, o  czym świadczą
wypowiedzi uczestników (czasami brzydko
nazywanych bezpośrednimi beneficjenta-
mi) i  ich supozycje kontynuacji takich dzia-
łań w  kolejnych latach. A  łatwo nie było.
Rozległy teren rozlokowania grup eduka-
cyjnych, większa niż w  założeniach ilość
tych grup, zbyt krótki czasokres dyspono-
wania środkami na prowadzenie działań.
Jednak udało się - jest satysfakcja i  radość
z  dobrze wykonanej pracy na rzecz senio-
rów Warmii i  Mazur.

Póki co, w  imieniu organizatorów
chciałbym serdecznie podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się do powodzenia
przedsięwzięcia. Wszystkim tym, którzy

włozyli wiele pracy w  kazde z  prowadzo-
nych w  ramach projektu działań.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za
udział w  zajęciach MAAS. Frekwencja by-
ła na ogół bardzo dobra, a  pewnym obra-
zem tego będzie liczba 1737 uczestniczeń
("osobozajęć") w  różnych działaniach przy-
gotowanych w  ramach Akademii.

Na terenie Orzysza projekt
zakończyła wieczerza wigilijna i  odegranie
przez seniorów widowiska jasełkowego. To
ostanie bardzo się wszystkim podobało
i  być może na dłużej zagości w  programie
senioralnych spotkań.

Specjalne podziękowanie w  imieniu
organizatorów i  uczestników składam do-
natorowi, Ministerstwu Pracy i  Polityki
Społecznej , które w  ramach programu
ASOS dofinansowało działania Mazurskiej
Akademii Aktywności Seniorów.

MAAS - PODZIĘKOWANIE
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Dokonania MSAL w  obszarze
wspomagania aktywności osób
starszych (bo zapewne ten segment
działalności stowarzyszenia został
tutaj uhonorowany) są znane nie
tylko w  gminie Orzysz, ale i  w  in-
nych miejscowościach regionu
warmińsko-mazurskiego. Od wielu
lat MSAL prowadzi działania na
rzecz seniorów w  wielu miejsco-
wościach województwa. Dotych-
czas były to: Wilczęta, Braniewo,
Krekole, Dźwierzuty, Olsztyn, Ru-
ciane Nida, Stare Juchy, Miłki,
Orzysz, Straduny, Ryn, Morąg,
Młynary, Orneta, Rozogi, Korsze,
Giże i  Mrągowo. Kolejne działania
prowadzone będą w  tym roku z  na-
stępnymi grupami seniorów z  4-6
miejscowości naszego regionu.

Nie jest zapewne tajemnicą,
że o  uhonorowanie MSALu wystą-
piły orzyskie władze samorządo-

we. Czyżby była to zapowiedź
otwierania się naszych władz na
organizacje pozarządowe, które
współpracują i  wspierają samorząd
także poprzez przyglądanie się je-
go pracy, recenzowanie, monitoro-
wanie, ale i  poprzez krytykę
w  przypadkach kiedy problemy
gminne nadmiernie nabrzmiewają
społecznymi problemami?

Mazurskie Stowarzyszenie
Aktywności Lokalnej MSAL
w  Orzyszu dziękuje wszystkim
tym, którzy przez minione lata
wspierali nasze działania rozumie-
jąc, że aktywność mieszkańców,
rozwój społeczny gminy jest pod-
stawą wszelkiego rozwoju i  bez
niego nasza gminna gospodarka
i  kultura oraz rozwój osobisty
mieszkańców nie będzie na zda-
walającym wszystkich poziomie.

Ja to się cieszę byle czym
(byle co go cieszy),
ja to się cieszę byle czym
(byle co go cieszy).
To może być
fakt, że kwitnie mak, i  hak,
co chciałbym wbić, lecz jak?

Tak śpiewał niegdyś Wojciech
Skowroński, pianista, wokalista i  kom-
pozytor, którego cieszyło wszystko
i  chyba było to bardzo zaraźliwe.
Obecnie zauważamy wielkie cieszenie
się wśród naszych urzędników gmin-
nych. W  jednym z  ostatnich biulety-
nów (który zresztą upodobnił się do
Obywatela - nawet ta sama główka po-
kazuje swoją urodę w  naszym gmin-
nym wydawnictwie) cała jedna strona
zapisana jest cieszeniem się. Jest tego
cieszenia chyba kilkanaście sztuk.
Cieszy się wiceburmistrz, który jesz-
cze nic nie zrobił, a  już się cieszy. Cie-
szy się skarbnik, która chyba
zapomniała już o  poprzednich budże-
tach, które okazały się być bardzo
trudnymi dla naszej gminy. Kiedy pa-
trzyłem na to rozradowane, urodziwe
bractwo, naszła mnie taka refleksja
obudzona słowami piosenki: „byle co
go cieszy”. Czy to nasi urzędnicy mają
się cieszyć, zajmując dobrze płatne
stanowiska, czy też to mieszkańcy
Orzysza powinni być uradowani wła-
ściwą pracą urzędników. A  w  ogóle, to

wygląda na jakąś zorganizowaną, ste-
rowaną akcję cieszenia się pod przy-
musem. Chyba korektor kazał tak
pisać? A  jak już jesteśmy przy korek-
cie, panie korektocenzorze, w  języku
polskim wpierw pisze się imię, a  po-
tem idzie nazwisko, a  nie odwrotnie!
Nie robić mi tu wiochy z  mojego mia-
steczka.

A  tymczasem, zamiast się cieszyć
byle czym, trzeba patrzeć na sprawy,
którymi powinni zająć się owi ucie-
szyciele, a  które to sprawy zdejmują
uśmiech z  twarzy mieszkańców.

Np. mostek, który stanął w  miej-
scu „Mostka Westchnień” finansowa-
nego przez dawnych mieszkańców
Orzysza. Wykonany z  wulgarnych,
grubo rżniętych bali, z  niedbałymi łą-
czeniami ciesielskimi, nie wystawia
dobrego świadectwa ojcom miasta, ale
przede wszystkim wykonawcom: jen-
żenierom i  cieślom. Chociaż po wyko-
naniu widać, że tam żadnego stolarza -
cieśli, który szanuje swój fach, nie by-
ło. Ponadto jest zagrożeniem dla ko-
rzystających z  niego. Materiał nie-
obrobiony, niewidzący hebla ani rasz-
pli, odstrasza drzazgami i  zadziorami.
A  niechby tak główny jenżynier prze-
jechał się gołą pupą po poręczach
mostka. A  jak sam nie zechce, to go
przeciągnąć… Może by coś zrozumiał,
może by się czegoś nauczył? W  tym
przypadku każą się cieszyć z  byle cze-

go, z  byle jakiego mostu. Ale są i  do-
bre strony. Budując najprostszy,
najprymitywniejszy most zlikwidowa-
no barierę dla niektórych osób, posłu-
gujących się tym przejściem do
Ośrodka Zdrowia. Osoba wioząca
dziecko  wózkiem nie musi wdrapywać
się na sam szczyt mostka, a  i  rowerzy-
sta nie wywali się na takim, jak nie-
gdyś był, torze przeszkód.

Nie drzazgami, ale gorzej bo wy-
padkiem samochodowym grozi wyjazd
ze stacj i paliw. Tutaj , jak niegdyś,
kiedy pastwisko ogrodzono drutem
kolczastym, znów nie myśli się o  bez-
pieczeństwie ludzi. Wyjeżdżający kie-
rowca ma utrudnioną obserwację
jezdni i  nadjeżdżających pojazdów od
strony torów kolejowych. Amerykań-
ska firma Kompany (kto jest kompany,
w czym i  dlaczego tak rzadko?) usta-
wiła płot z  całkiem polskich żerdzi,
które dokładnie zasłaniają jezdnię
w  miejscu, gdzie wyjeżdżający kie-
rowca samochodu osobowego chciałby
zobaczyć czy droga jest wolna. Czy
taką, bardzo amerykańską, firmę nie
stać na płot z  aluminium i  szkła? No,
można też ustawić tam sygnalizację
świetlną. Można też jakąś osobę wy-
nająć do regulowania ruchem. Jakie-
goś chudziaczka-rencistę lub kogoś
z  Urzędu Pracy i  zmieniać, co pół ro-
ku, żeby mu nie było za dobrze.

Rychu Hichot

Orzysz leży w Polsce, a nawet w Europie...
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