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ZDANIEM WÓJTA

To będzie perełka!
– W Patrykach zostanie zrewitalizowany park. 
Prościej mówiąc przywrócony do stanu hen, 
hen sprzed lat, a być może nawet piękniejszy.
– Jestem pewien, że piękniejszy.
– A to dlaczego?
– Bo zrobimy więcej niż było, gdy powstał. 
Uporządkujemy dotychczasowy drzewostan, 
ale i nasadzimy wiele nowych drzew, krzewów i 
kwiatów.. Obok ścieżki rowerowe, szlak kajakowy 
– to będzie perełka.
– Za 800 tysięcy złotych – niektórzy mówią, 
że to sporo, jak za stworzenie przytuliska dla 
wielbicieli taniego wina.
– Po pierwsze: park faktycznie jest zaniedbany, 
właściwie zrujnowany i aż roi się tam od pozo-
stałości po libacjach. Długo jakoś nikomu, czyli 
moim poprzednikom, to nie przeszkadzało. Mnie 
drażniło. Szukałem rozwiązania. I znalazłem: 
pieniądze z dotacji unijnej, postanowiłem po nie 
sięgnąć. To nie są pieniądze z budżetu gminy. To 
po drugie i najważniejsze.
– Coś to zmieni dla wielbicieli taniego wina?
– Odpowiem tak: jeszcze nie tak dawno w centrum 

Olsztyna, nad Łyną, królowały podmokłe krzaczory. 
Strach tam było wejść. Dziś jest Park Centralny, alejki, 
po których spacerują matki z dziećmi, mostek, fontan-
na, muzeum – co tam jeszcze. I o to właśnie chodzi.
– Czyli o co?
– Żeby nasza gmina była piękna i bezpieczna 
dla wszystkich. To jest warte każdych pieniędzy. 
– Tak, jak czyste powietrze. Kupi Pan drony, 
żeby zaglądać ludziom do pieca?
– Nigdy. Choć doskonale rozumiem, jakim 
zagrożeniem dla życia i zdrowia jest smog. Na 
nasze szczęście nie mieszkamy w podgórskich 
kotlinach, co nie znaczy, że problem nie istnieje.
– Skąd więc kategoryczne słowo „nigdy”?
– Bo rozwiązaniem nie są inwigilacja i karanie. 
Rozwiązaniem jest pomoc. I to nie tylko w postaci 
dofinansowania nowych, sprawniejszych ekolo-
gicznie pieców. Często ludzie po prostu palą czym 
popadnie, bo nie mają pieniędzy na lepszy opał. 
I tu trzeba też szukać rozwiązania – w rozsądnie 
zorganizowanych dopłatach do ogrzewania. Są-
dzę, że to wielkie zadanie przed nami. Wszystkimi, 
jak kraj długi i szeroki... Rozmawiał zD
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Jest nadzieja, że to już ostatnie podrygi surowej zimy. Skorzystali z nich amatorzy wędkowania podlodo-
wego. W środku Sylwia Jaskulska, członek Zarządu Województwa oraz Piotr Płoski, wójt gminy Purda.

BEZPŁATNE SZKOLENIA 
KOMPUTEROWE 

Nie czekaj, zgłoś się  
już dziś!
Mając na uwadze 
stale rosnącą rolę 
nowych technolo-
gii w życiu codzien-
nym wójt gminy Purda Piotr 
Płoski postanowił podjąć działania prowadzące 
do zwiększenia liczby mieszkańców objętych 
edukacją cyfrową. W tym celu gmina Purda 
przystąpiła do projektu „e-Mocni: cyfrowe umie-
jętności, realne korzyści” realizowanego przez 
Fundację Aktywizacja.
Celem projektu jest rozwijanie umiejętności 
korzystania z internetu, w tym e-usług pu-
blicznych, osób dorosłych. Bezpłatne szkolenia 
odbywają się w świetlicach wiejskich, budyn-
kach szkoły, bibliotece. Zajęcia prowadzone są 
w 9 obszarach tematycznych (edukacja, sprawy 
codzienne, finanse, relacje z bliskimi, praca i roz-
wój zawodowy, zdrowie, odpoczynek i hobby, 
zaangażowanie obywatelskie, religia i potrzeby 
duchowe). W trakcie kursu uczestnicy zdobę-
dą praktyczne umiejętności (np. jak znaleźć 
i odpowiedzieć na wybraną ofertę pracy, jak 
zapisać się na wyjazd do sanatorium, jak zrobić 
przelew używając konta bankowego online 
i wiele innych).
Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy 
o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pur-
dzie pod numerem telefonu 89 512 46 63.

W styczniowym numerze naszego 
„Miesięcznika” padło stwierdze-
nie, że Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy zebrała w Stawi-
gudzie ponad 16 tysięcy złotych. 
Okazało się to nieprawdą. Zgod-
nie z aktualnymi danymi w Sta-
wigudzie zebrano 9 138,77 zł. 
W całej zaś gminie Stawiguda 
33 605,62 zł. Gratulujemy.
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Założenie dworsko-folwarczno-par-
kowe w Patrykach. Tak się to facho-

wo nazywa, a obecnie generalnie jest to 
zapuszczone kłębowisko drzew i krze-
wów plus trochę ruin. Całość wpisana 
do wojewódzkiego rejestru zabytków. 
Niby niewiele, a jednak potencjał to 
ogromny. I historyczny, i przyrodniczy, 
no i oczywiście turystyczny. Park zloka-
lizowany jest bowiem na trasie dwóch 
projektowanych ścieżek rowerowych 
oraz w pobliżu szlaku kajakowego rzeki 
Kośna. 

– Całość ma stanowić dodatkową atrakcję 
turystyczną na terenie naszej gminy – mówi 
Piotr Płoski, wójt gminy Purda. Człowiek, 
który postanowił potencjał tego miejsca 
wykorzystać. I znalazł na to pieniądze.

Te pieniądze są z Unii

Nie było łatwo, ale się udało. Gmina pozy-
skała środki z funduszy unijnych. Wartość 
planowanych prac to około 820 tys. zł, z cze-
go dofinansowanie wynosi blisko 770 tys. zł. 
Projekt „Rewaloryzacja parku w Patrykach” 
współfinansowany jest z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Warmii i Mazur na 
lata 2014-2020. 
– Zaproponowana koncepcja rewaloryzacji 
zakłada przywrócenie dawnej świetności 
obiektu, osadzenie go na powrót w kontek-
ście historycznym, jednocześnie wzboga-
conym o nowe funkcje – mówi wójt Płoski. 
Jego zdaniem realizacja tej koncepcji przy-
czyni się do podniesienia walorów krajo-
brazowych obiektu, ale przede wszystkim 
stworzy kolejną przestrzeń zieleni urządzo-
nej, o charakterze zabytkowym na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
Autorzy projektu, Mariusz Antolak i Patry-
cja Pawelec, nie ukrywają, że inspiracją do 
stworzenia koncepcji rewaloryzacji parku był 
film Agnieszki Holland – ekranizacja powie-
ści Frances Hodgson Burnett „Tajemniczy 

ogród” z 1911 roku. Głównym elementem 
kompozycji parkowej będą ruiny dworu 
usytuowane na tarasie widokowym. 

Ścieżki na trasie dawnych tras

Otoczenie ruin obsadzone zostanie kwitną-
cymi bylinami (m.in. bodziszki korzeniaste, 
parzydła leśne, orliki pospolite), krzewami 
oraz drzewami (hortensje ogrodowe, czere-
śnie ptasie, trzmieliny brodawkowate).
– Całość urozmaicą dodające sezonowo 
kolorytu – cebulice, tulipany i śnieżyczki. 
Wokół ruin zaprojektowana została ścieżka 
edukacyjna – informuje Martyna Gołaszew-
ska, podinspektor ds. geodezji i gospodarki 
przestrzennej Urzędu Gminy w Purdzie. 
Na skarpie sąsiadującej z ruinami powstanie 
kolekcja rodzimych – cennych i chronionych 
gatunków roślin, opatrzona tabliczkami z ich 
nazwami. Dostępu do ruin strzegła będzie 
zielona bariera z bluszczu pospolitego okry-
wającego ziemię wokół ruin. To tylko część 
założeń ambitnego planu. 
– Na terenie całego parku powstanie system 

ścieżek nawiązujących do historycznego 
układu drogowego – zapowiada Martyna 
Gołaszewska. 

Park dla mieszkańców  
i turystów 

W całym parku dosadzone zostaną gatunki 
zgodne z siedliskiem (grąd subkontynental-
ny), które uzupełnią istniejącą, cenną kompi-
lację gatunków. Ścieżkom towarzyszył będzie 
specjalnie zaprojektowany dla parku system 
elementów małej architektury: tablice infor-
macyjne, ławki i kosze na śmieci. W parku 
zawisną liczne budki lęgowe, pojawią się 
także miejsca przeznaczone na zimowiska 
płazów i jeży. Cały park zostanie przystoso-
wany do odwiedzin przez osoby z różnymi 
typami niepełnosprawności. 
Rewaloryzacja parku w Patrykach pozwoli 
zwiększyć świadomość ekologiczną i wiedzę 
na temat ekosystemu. A przede wszystkim 
stworzy prawdziwą atrakcję dla społeczności 
lokalnej oraz turystów.

Sz

OgRód jAK Z fILMU

Tajemniczy ogród w Patrykach 
odzyska swój blask

Wizualizacja parku w Patrykach
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W piątek 23 lutego 2018 roku w Mię-
dzynarodowy Dzień Pomocy 

Potrzebującym w świetlicy wiejskiej 
w Klewkach odbyła się I Gala Wolonta-
riatu, zorganizowana przez Gminę Pur-
da i Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie.

Wydarzenie rozpoczęło uroczyste powita-
nie gości. Prowadząca galę dyrektor GOK 
w Purdzie Agnieszka Budziszewska zwró-
ciła uwagę, że gala zorganizowana została, 
by podziękować wolontariuszom, którzy 
w 2017 roku brali udział w akcjach pomo-
cowych organizowanych na terenie gminy 
Purda. Były to:
– Wielkanocna Zbiórka Żywności,
– Zbiórka Żywności „Podziel się dobrym 
posiłkiem”,

– 21 Świąteczna Zbiórka Żywności,
– 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.
Następnie głos zabrał wójt gminy Purda 
Piotr Płoski, który wyraził ogromne po-
dziękowania i  szacunek wszystkim tym, 
którzy z własnej woli i dobroci serca zechcieli 
włączyć się w bezinteresowną pomoc potrze-
bującym. Piotr Płoski podkreślił, jaką moc 
ma wspólne działanie bez bezsensownych 
podziałów i zawiści. 
Kolejnym punktem programu było wręcze-
nie podziękowań wolontariuszom. W akcje 
pomocowe zaangażowało się ponad 200 
osób. Byli to uczniowie i nauczyciele pla-
cówek oświatowych znajdujących się na 
terenie gminy Purda, pracownicy Urzędu, 
GOK-u, sołtysi, radni oraz wielu mieszkań-

ców gminy, którym los osób potrzebujących 
nigdy nie jest obojętny. Nic więc dziwnego, 
że organizatorzy, z wójtem Płoskim na 
czele, nieźle się napocili, by każdemu wrę-
czyć stosowny dyplom z podziękowaniami. 
I Galę Wolontariatu Gminy Purda uświetnił 
doskonały, profesjonalny występ zespołu 
Shannon. Na co dzień grający liryczną acz 
przede wszystkim skoczną muzykę celtyc-
ką (irlandzką), przy specjalnych okazjach 
sięgający po utwory z muzyką i tekstami 
warmińskimi (projekt HOBOUD). Siłą 
rzeczy, akurat w gminie Purda takiej muzyki 
zabraknąć nie mogło. Po części artystycznej 
przyszedł czas na wspólne zdjęcia i słodki 
poczęstunek. Jeszcze raz dziękujemy i do 
zobaczenia za rok.

mm

I GAlA WoloNTArIATu GMINy PurDA ZA NAMI

Wielkie dzięki!
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Grupa wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Szczęsnem



I Gala Wolontariatu Gminy Purda
Gimnazjum w Purdzie

Wolontariusze WOŚP

Nowa Wieś

ZSP Klebark Wielki

Ostrzeszewo



I Gala Wolontariatu Gminy Purda

WOŚP Marcinkowo

WOŚP Klewki

WOŚP Butryny

Zespół Shannon

ZSP Butryny

ZSP Purda
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ŻEby fErIE były coDZIENNIE...

Bajka o szczęściu
Ferie to zimowa przerwa od zajęć lekcyjnych, 

okres beztroskiej zabawy i odpoczynku. Na ten 
czas Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie przygoto-
wał dla dzieci atrakcyjną ofertę zajęciową.

W pierwszym tygodniu ferii w hali sportowej w Marcin-
kowie odbyły się zajęcia z rugby, trening piłki nożnej oraz 
zajęcia taneczne. Przez dwie godziny uczestnicy spotkań 
mieli okazję, pod czujnym okiem trenerów: Bartosza 
Barczaka, Jana Hamery i Lidii Podleckiej, zgłębiać tajniki 
sportowych dyscyplin. Dzieci wzięły udział w wielu ćwi-
czeniach i zabawach ruchowych. Na treningach panowały 
skupienie i dyscyplina, co nie przeszkodziło oczywiście 
atmosferze dobrej zabawy. 
W drugim tygodniu ferii Gminny Ośrodek Kultury w Pur-
dzie zaprosił dzieci na wspólne wycieczki. 31 stycznia 
2018 r. w ramach akcji „Ferie zimowe w gminie Purda” 
dzieci pojechały do Teatru Lalek w Olsztynie. „Bajka o szczę-
ściu” autorstwa Izabeli Degórskiej,  w reżyserii Grzegorza 
Kwiecińskiego to mądra i pełna ciepła opowieść o tym, jak 
bardzo człowiek staje się samotny, gdy zamiast przyjaźni 
wybiera przedmioty. To uniwersalna przypowieść o szczęściu 
i przyjaźni. O szczęściu nieustannie przez nas poszukiwa-
nym, ale niedostrzeganym w zwykłym, codziennym życiu. 
O przyjaźni, bez której czujemy się samotni i niepotrzebni. 
Sztuka została pozytywnie odebrana przez młodych widzów. 
Dzieci z uwagą i skupieniem wpatrzone były w aktorów, 
w dekoracje, wsłuchane w piosenki i w treść przedstawie-
nia. Niektórzy z młodych widzów mieli okazję gościć po 
raz pierwszy w życiu w teatrze i uczestniczyć w spektaklu. 
W czwartek 1 lutego 2018 r. w gminie Purda zorganizowana 
została wycieczka do największej w Olsztynie sali zabaw 
Warmiolandia Kraina Warmisia. Sala zabaw to wymarzo-
ne miejsce dla najmłodszych, dzieciaki mogły aktywnie, 
atrakcyjnie i kreatywnie spędzić czas. Prawie trzy godziny 
szalonej zabawy w tunelach, na zjeżdżalniach, w basenie 
z kolorowymi piłkami minęły bardzo szybko. Była to 
doskonała okazja do integracji uczestników wyjazdu oraz 
spożytkowania niezmierzonych pokładów energii. Żeby 
tak ferie były codziennie – westchnął zapewne nejeden z 
uczestników wyjazdu. Lekko zmęczone, pełne wrażeń, ale 
bardzo zadowolone dzieci z uśmiechem na twarzy wróciły 
do swoich domów. Wyjazd okazał się bardzo udany.
Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie miał również okazję 
współorganizować halowy turniej piłki nożnej pn. „Ferie 
2018 na sportowo”. W turnieju udział wzięli zawodnicy 
reprezentujący kluby sportowe działające na terenie gminy 
Purda.

Zajęcia z rugby

Wycieczka do Teatru Lalek w Olsztynie

Aktywne zabawy w Warmiolandii Krainie Warmisia
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Stary Olsztyn 
– nowe boisko
Wójt gminy Purda Piotr Płoski 

i Akademia Sportu Stomil Olsz-
tyn zawarli umowę o udostępnienie 
boiska w miejscowości Stary Olsztyn. 
– Rozwiążemy problemy treningowe 
klubu, pomożemy też naszym miesz-
kańcom – mówi wójt Płoski. 

Infrastruktura sportowa w Olsztynie od wielu 
lat jest jednym z tematów, który mieszkańców 
stolicy regionu interesuje najbardziej. I nic 
dziwnego, bo kompletnie leży. Na wysłużo-
nych obiektach swoje mecze w rozgrywkach 
centralnych grają drużyny seniorów. Jeszcze 
gorzej wygląda sytuacja adeptów poszcze-
gólnych dyscyplin sportu. Poprawić sytuację 
młodych piłkarzy próbuje Akademia Sportu 
Stomil Olsztyn. Powstała w 2016 roku fun-
dacja ma na celu kompleksowe wyszkolenie 
przyszłych piłkarzy biało-niebieskich. W Aka-
demii kształci się blisko pół tysiąca zawodni-
ków, w wieku od sześciu do dziewiętnastu lat.

Purda współpracuje z olsztyńskimi 
szkółkami

Teraz warunki treningowe piłkarzy mają 
się zmienić. I to bardzo. Nowe zaplecze ma 
zostać wybudowane w Starym Olsztynie. To 
wspólne przedsięwzięcie władz gminy Purda, 
Akademii Sportu Stomil Olsztyn oraz firmy 
Budimex, sponsora I-ligowego klubu, która 
buduje obwodnicę Olsztyna na odcinku od 
Wójtowa do Tomaszkowa. Szczegóły tego 
przedsięwzięcia są już dopięte.
Piotr Płoski, wójt gminy Purda, podkreśla 
znaczenie planowanej realizacji. 
– Cieszymy się, że właśnie u nas Stomil 
Olsztyn znajdzie warunki z prawdziwego 
zdarzenia do prowadzenia swoich treningów, 
bo wiem, że klub borykał się z tymi proble-
mami – mówi wójt Piotr Płoski. – Kolejny 
powód do zadowolenia to fakt, że z tego 
boiska korzystać będą również nasi piłkarze 
z GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn Klewki. 
To ogromny infrastrukturalny krok naprzód. 

Po prostu będziemy mieć nowe, świetne 
boisko piłkarskie.
Wójt Płoski omówił już szczegóły przedsię-
wzięcia z przedstawicielami Budimexu oraz 
Akademii Sportu Stomil Olsztyn. Podpisano 
również samą umowę o współpracy.
– Obiekt w Starym Olsztynie niedawno prze-
stał pełnić swoją funkcję z powodu dzików, 
które zniszczyły boisko – mówi Piotr Płoski, 
wójt gminy Purda. – Zostanie ono wyremon-
towane głównie na rzecz podopiecznych 
Akademii Sportu Stomil Olsztyn, ale również 
dla dzieci i młodzieży drużyn z naszej gminy. 
Nasza współpraca z olsztyńskimi klubami 
układa się bardzo dobrze. Naszym nowym 
partnerem będzie Stomil to raz, a dwa to 
Naki Olsztyn, klub Andrzeja Nakielskiego, 
trenujący od dłuższego czasu w Klewkach.

Nowe boisko na koniec lata

W zamian za udostępnienie boiska w Starym 
Olsztynie, Akademia zobowiązuje się do 
zasiania trawy, pielęgnacji obiektu w czasie 
trwania umowy, doprowadzenie ujęcia wody 

nieopodal boiska, postawienia brakującego 
piłkochwytu, ławek piłkarzy rezerwowych 
oraz kontenera – szatni dla zawodników, 
przygotowania terenu pod parking i ujęcie 
w harmonogramie korzystania z boiska 
w ramach treningów i meczów drużyny GKS 
Błękitni Korona Stary Olsztyn Klewki.
– Nic nie zrobimy od razu. Musimy zasiać 
trawę, poczekać aż wyrośnie, a następnie sko-
sić ją dwa razy. Prace miałyby rozpocząć się 
w marcu, a wstępny termin zakończenia prac 
planowany jest na sierpień – zdradza Robert 
Knothe, prezes Akademii. 
Nowe boisko będzie szansą dla trenerów Aka-
demii na trenowanie młodych sportowców 
w odpowiednich warunkach. Zajęcia z dzieć-
mi z roczników 2010-2011 prowadzą Janusz 
Bucholc i Grzegorz Lech, piłkarze pierwszej 
drużyny OKS. Ci natomiast wciąż czekają na 
dobre warunki do trenowania w Olsztynie, 
szczególnie zimą. Podczas kończącego się okre-
su przygotowawczego przed rundą wiosenną, 
Stomil musiał trenować na boisku w Dajtkach, 
gdzie nawierzchnia jest sztuczna. Sz
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Nowe, wspaniałe, bo z nazwiskami grających, koszulki – to jeszcze nie wszystko. Zresztą nigdy 
nic nie jest wszystkim. Ale nowe, doskonale urządzone boisko, którego za moment gmina doczeka 
się w Starym Olsztynie – oto jest tyle, ile potrzeba, by rośli nowi Czereszewscy. Korona do boju!
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Pomieszczenie z lekka podśmiardywało. 
Dwie krople Old Spice plus tona zdrowego, 
nieświeżego męskiego potu. Ostatni Mamlak 
wciągnął toto przez wszystkie dziurki. Czegoś 
mu jednak brakło. Jakiegoś konkretu...
– Brakuje wam czegoś Mamlak? – radośnie 
zarechotał Magister Orzeszek. Jak zwykle 
nienagannie dopięty czerwonym krawatem, 
wieńczącym biel koszuli. Tym razem mocno 
jednak złamaną ciemnymi, nieregularnymi 
plamami mokrego.
– Tam, mla mla, goło na dole, mla mla – 
wystękał Ostatni Mamlak. Ale to jeszcze nie 
było to, nie ten konkret... Procentowo nie ten.
– Bo w piłę sobie rżniemy, na małe bramki, 
z tu obecnym Moczarowiczem – objaśnił 
Orzeszek. Nieco zasapany, więc wpierw 
objaśnił, a potem przystanął. Stąd ten pot?
– Towarzysz magister odzież spodnią zezuł, 
żeby mu wzwody lepiej wychodziły – dodał 
Moczarowicz, dyndając pałką służbową 
w kolejnej przebiegłej akcji podbramkowej. 
Zaiste, było na co popatrzeć, Ostatni Mam-
lak wolał się jednak zaciągnąć ulubionym 
cigaretem. No i oczy mu trochę mgłą zaszły, 
od dymu, no i nie dowidział. Poczuł się więc 
cokolwiek bezpieczniej.
– Zwody – odważył się Mamlak sprostować 
wypowiedź organu. Co prawda niby już 
byłego, ale zawsze... Milicjant to nie zawód, 
to charakter...
– Ma rację, jeśli chodzi o przepisy FIFA, 
to ma rację – orzekł Orzeszek. I oparł się 
o biurko. Obok spoczął Moczarowicz. Cięż-
ko dysząc. Akcja strzelenia ostatniego gola 
wykończyła obydwóch. Ostatni Mamlak na 
wszelki wypadek odkopnął futbolówkę za 
firankę. Lub coś takiego: szaro-żółte, sztyw-
ne, nie przepuszcza promieni słonecznych.
– Mla mla ma, i tyle – podsunął Mamlak 
swą ostatnią wypowiedź do druku w tym 
odcinku. Bo już wiedział, czego mu tutaj 
brakło. I postanowił. 
– On tak zawsze? – skrzywił się Moczaro-
wicz. I w oczy Magistra Orzeszka zajrzał. 
Z troską. Bo jakżeby inaczej?
– Tylko wtedy, gdy mówi – odrzekł Orze-
szek. Trochę znudzony, no bo ileż można 

powtarzać to samo. Z drugiej strony, co się 
obrażać na fakty: pracować trzeba z tymi, 
którzy potrafią wykrzesać z siebie zaanga-
żowanie i proletariacką prostotę powiązaną 
z czymś tam jeszcze. A Moczarowicz tego 
w sobie miał sporo, szczególnie czegoś tam 
jeszcze. Naprawdę sporo. Feliks Edmundo-
wicz Dzierżyński byłby zadowolony.
– Co wy w sobie macie, Moczarowicz, że 
ja was tak lubię... – zastanowił się Magister 
Orzeszek. Na pokaz, miał to wyćwiczone. 
W połączeniu z wymykiem na drążku dawa-
ło to niezłe rezultaty. A więc: brodę wsparł 
kciukiem, a sąsiedni wolny palec prawej 
dłoni umieścił na nosie. Zastanawiał się. 
Niezbyt mocno, w przeciwnym razie na nosie 
mogłoby powstać czerwone zagłębienie. Po-
wstać i pozostać. I co by ludzie powiedzieli? 
Czerwone Zagłębie? Tutaj? A gdzie Warmia, 
Mazury i Powiśle?
– Niech pomyślę, niech pomyślę... Lubicie 
mnie za ten aparat Zorka pięć – olśniło 
w międzyczasie Moczarowicza. – Co to jesz-
cze ZOMO pamięta. A jaki użyteczny, jaki 
sprawny. Tyle zdjęć, co nim naszym wrogom 
natrzaskałem... Jak parkowali po chodni-
kach... Tyle zdjęć... A ile spraw sądowych!
– No tak, no tak. Niemniej jednak kar-
nawał się już skończył. Czas stawiać flagę 
na maszt... – Orzeszek zajrzał w lusterko 
i z przykrością stwierdził, że zastanawiał się 
zbyt długo. Zbrzydł. Na nosie. Postanowił 
więc już wciągnąć spodnie.
– Kończymy grę...? – Moczarowicz zaniepo-
koił się na tyle, na ile potrafił. W dodatku ten 
Mamlak zamilkł, jeno dym z cigareta pusz-
czał tedy i owędy. Kombinuje coś element?
– Nie, mój Moczarku, dopiero ją zaczynamy! 

– wykrzyknął Orzeszek, niezbyt głośno, bo 
wróg mógł czuwać. A Ostatni Mamlak pa-
trzył. Czego tak patrzy? Czyżby...
– Mla, mla – zaprzeczył Mamlak. Chociaż 
wcześniej postanowił, że już się nie odezwie. 
– Mla, mla – los ostatnich Mamlaków nie był 
do pozazdroszczenia. Nie mogli raz na zawsze 
coś postanowić i się tego trzymać. Taki los.
– A więc partia wróci, czerwona legitymacja 
zwycięży? – rozpromienił się Moczarowicz. 
– I szkolnictwo będzie to samo na zawsze, 
dyrektorzy szkół na zawsze ci sami... Hej!
– Racja, choć co do partii, naszej, zjednoczo-
nej, to byłbym uważny – Magister Orzeszek 
potrząsnął głową w zatroskaniu. To też miał 
wyćwiczone. W ogóle miał sporo czasu na 
ćwiczenia, bo niewiele co robił poza tym. 
– Po to mamy „Mój Powiat”, mój drogi, 
żeby spokojnie knuć aż do wyborów – do-
dał Orzeszek. – Się jest radnym, się może. 
A potem... Czy ja wiem... Może na razie nie 
będzie to nasza zjednoczona i robotnicza, ale 
z kolei po co tak gwałtownie? Może na dziś 
to będzie Współczesna? Przecież nie mają 
nikogo interesującego w składzie... Jeden 
Pączuś wiosny nie czyni...
– Grunt żeby echo grzmiało...
– Tak jest! – zawyrokował Orzeszek. 
– Grzmijcie Moczarowicz, ile się da!
Ostatni Mamlak raz jeszcze wciągnął. Tym 
razem nie dym, a powietrze, które go imi-
towało. A więc to tego mu brakło, by pro-
centom stu było zadość: sensu. I grzmotu. 
I poczuł się lepiej. Bo sprawa nabrzmiewała. 
Solidniej, niż podczas gry w piłkę.
– No i bydzie – nie powstrzymał się Mam-
lak, by odgłos dać paszczą. Szli na bój swój 
ostatni. Kajetan Pogłówny
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