
Taki sposób sprzedaży jest jedną
z  form handlu usługami i  towarami.
Polega ona na oferowaniu usług i  to-
warów poza sklepem, np. w  domu
klienta, w  miejscu jego pracy, na po-
kazie, przez telefon, na ulicy, w  sana-
torium czy też podczas wycieczek
religijno-turystycznych.

Przyjmuje się, że sprzedaż bez-
pośrednia ma miejsce wszędzie tam,
gdzie prowadzi się ją poza lokalem
przedsiębiorcy, stałym miejscem
sprzedaży, tzn. poza pomieszczeniem
przeznaczonym do obsługi kupują-
cych i  oglądających towary. Określe-
nie, kiedy ma miejsce sprzedaż
bezpośrednia jest istotne w  sytuacji,

gdy okazuje się, że zakupiony towar
był kupującemu niepotrzebny.

Dlaczego powinniśmy chronić
seniorów przed taką sprzedażą? Dla-
czego nie chronić osób w  innym wie-
ku? A  w  ogóle, dlaczego powinniśmy
kogokolwiek chronić? Każdy w  koń-
cu jest dorosły. No tak, ale wśród do-
rosłych są osoby mające większe lub
mniejsze możliwości poprawnego
oceniania rzeczywistości.

SENIORZY – ŁATWE OFIARY
Do osób o  takich mniejszych

możliwościach zaliczają się seniorzy,
którzy przede wszystkim są łatwo-
wierni. Wraz ze starzeniem się ciała
starzeje się także mózg. Kiedy proce-
sy odnowy połączeń pomiędzy neuro-
nami w  mózgu stają się wolniejsze,
a  rozpad tych połączeń szybszy -
człowiek zmienia się psychicznie.

Wiek zaburza funkcje poznaw-
cze. Procesy myślowe zachodzą wol-
niej , podobnie jak procesy kojarzenia.
Pogarsza się pamięć, trudniej przy-
chodzi koncentracja. Słabszy jest
słuch i  wzrok.

Dokonali tego Burmistrz Orzysza Zbigniew
Włodkowski i  Prezes MSAL-u  Krzysztof Marusiński.
Obecny był także radny z  osiedla Zielona Dolina
Krzysztof Grądzki.

Były gratulacje, podziękowania dla osób naj-
bardziej aktywnych, którym udało się przekształcić
stary magazyn rupieci w  piękną salę wykładową.
Wielu pomagało w  remoncie, trzeba jedna wymienić
tych, którzy przystosowaniu pomieszczeń poświęcili
najwięcej czasu. Andrzej Nowak, Wacław Długozi-
ma, Zbigniew Truszkowski tynkowali ściany, kładli
glazurę i  terakotę, malowali, instalowali, naprawiali,
a  wszystko to wolontarystycznie, czyli jak się kiedyś
mówiło – w  czynie społecznym.

Podczas otwarcia, jak zawsze w  podobnych
okolicznościach, nie mogło zabraknąć tradycyjnej
lampki szampana, którym poczęstowano przybyłych
gości i  mieszkańców Orzysza. Odremontowana sala
wygląda pięknie, ale to nie koniec pracy, jest jeszcze
wiele do zrobienia. Zasoby MSAL-u  i  prywatne
wpłaty członków i  mieszkańców Gminy Orzysz już
się wyczerpały, więc jedynym ratunkiem na dokoń-
czenie remontu jest Burmistrz Orzysza i  gminny bu-
dżet. Osoby przyjezdne dziwią sanitariaty, elewacja,
niektóre pomieszczenia, wejścia.

Ziemia Orzyska, w  nazwie Muzeum,
po różnych perypetiach trafiła na zaszczyt-
ne trzecie miejsce, przegrywając bitwę
z  Wojskiem i  Wojskowością. Oczywiście,
nie powinniśmy się łudzić, że Orzysz stać

na muzeum porównywalne jakościowo
choćby z  Muzeum Ziemi Piskiej czy Mu-
zeum Kultury Ludowej w  Węgorzewie.
W  bliżej przewidywalnej przyszłości nie
dogonimy tych placówek zarówno pod
względem możliwego finansowania, jak
i  jakości zgromadzonych zbiorów, wykwa-
lifikowanej kadry, publikowanych wy-
dawnictw czy działalności naukowej
i  edukacyjnej . Jednak z  pewnością należy

zrobić pierwszy krok, by muzy w  końcu
zechciały w  Orzyszu się zadomowić na
dłużej , a  może nawet na stałe.

Poniżej przedstawię kilka ekspona-
tów (zbiorów), mających swoich właści-
cieli poza naszą gminą, a  które związane są
z  ziemią orzyską. Być może, wrócą do nas
na chwilę z  okazji jakiejś rocznicowej wy-
stawy, by większa liczba orzyszan mogła
się z  nimi zapoznać.
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Zdolność przystosowywania się do no-
wych sytuacji maleje. Z  tym wiążą się
mniejsze zdolności oceny np. zapisów
umów zawieranych pomiędzy sprzedają-
cym, a  kupującym seniorem, a  tym samym
łatwiej takim kupującym manipulować.

Ponadto, samotność pcha seniorów
do ludzi. Chcą przecież uczestniczyć
w  normalnym życiu. Możliwość spotkania
się na pokazie, prezentacj i czy wspólnych
badaniach lekarskich spełnia tę potrzebę,
może być sporym urozmaiceniem codzien-
nej monotonii.

Wielu starszych nie widzi zmian za-
chodzących w  ich organizmach, w  ich psy-
chice. Wciąż mogą więc uważać, że
świetnie poradzą sobie z  nieuczciwymi
próbami wpływania na ich decyzje, z  pró-
bami narażenia ich na niepotrzebne zaku-
py. Niestety, nie poradzą sobie z  tym sami.

Nie pomagają w  takich przypadkach
ostrzeżenia organów ścigania, reportaże te-
lewizyjne, publikacje w  gazetach i  w  inter-
necie. Liczba naiwnie podpisywanych
umów kupna na tzw. pokazach, od akwizy-
tora, poza lokalem przedsiębiorcy, rośnie
każdego roku. Rzecznik praw obywatel-
skich szacuje, że ilość naciąganych osób
starszych każdego roku sięga kilkudziesię-
ciu tysięcy.

NA POCZĄTKU JEST TELEFON
Najczęściej pozyskiwanie klientów

na imprezy handlowe rozpoczyna się od
rozmowy telefonicznej . Nierzadko, na po-
czątku rozmowy telemarketer pyta o  wiek
rozmówcy i  okazuje się, że sprzedaż kiero-
wana jest do osób np. 55+.

Telemarketer nie podając, że chodzi
o  sprzedaż, zaprasza np. na pokaz kulinar-
ny, najczęściej połączony z  poczęstunkiem
lub bezpłatne badanie lekarskie. „Dzwonię
z  poradni diagnostycznej i  rejestruję na
bezpłatne badania lekarskie” – słychać
z  telefonu. Nierzadko zachętą jest także
występ gwiazd kabaretu, osób o  znanych
nazwiskach. Jednocześnie obiecywane są
prezenty, tym lepsze, jeżeli przyjdzie się ze
współmałżonkiem.

Bywa, że nagabywany, potencjalny
klient poprosi o  podanie nazwy, adresu,
nazwiska właściciela firmy. W  takiej sytu-
acj i najczęściej telemarketerzy wymawiają
się od podania informacji lub wręcz odkła-
dają słuchawkę.

Po rozmowie telefonicznej w  skrzyn-
ce pocztowej można znaleźć materiały in-
formacyjne o  wcześniej zapowiedzianym
telefonicznie spotkaniu. Zarówno w  ulotce,

jak i  podczas rozmowy nie ma informacji
o  firmie, instytucj i organizatora. Są wy-
mieniane natomiast instytucje publiczne,
np. gminne, w  których obiektach będą mia-
ły miejsca spotkania. Częstą praktyką jest,
że takimi instytucjami są np. Dom Kultury,
Młodzieżowy Dom Kultury, obiekt organi-
zacj i pozarządowej . Przez wzgląd na te,
szanowane na ogół instytucje, nie będą tu-
taj wymieniane ich konkretne adresy, tym
bardziej , że można domniemywać, że in-
stytucje te nieświadomie uwiarygadniają
nieuczciwe firmy. Działają przy tym na
szkodę osób starszych własnych środo-
wisk, miast i  gmin, seniorów, między inny-
mi na rzecz których do działania są
powołani.

Być może w  takich przypadkach cho-
dzi o  podreperowanie lichych budżetów
tych instytucj i, ale dlaczego ma się to dziać
kosztem tych środowisk, które powinny
być szczególnie chronione.

Sprzedaż bezpośrednia, często
z  udziałem osób starszych, prowadzona
jest w  różnych miejscach i  na różne sposo-
by. Prezentacje mają miejsce także
w  mieszkaniach prywatnych. Aby takie
prezentacje przeprowadzić, właściciele
tych lokali zachęcani są specjalnymi pre-
zentami. Prezenty zresztą towarzyszą pre-
zentacjom zawsze. Otrzymują je wszystkie
osoby biorące udział, ale oczywiście pre-
zenty dla udostępniających mieszkania ma-
ją być bardziej wartościowe. To jeden
z  elementów, które zachęcają do zaprosze-
nia akwizytora do mieszkania. Innym jest
fakt, że dla niektórych osób samo przyjmo-
wanie w  swoim mieszkaniu takiego pokazu
jest nobilitujące: „wszak to ja zostałam wy-
różniona możliwością zorganizowania po-
kazu, a  nie wielu moich znajomych”.
Początkowo takie osoby nie wiedzą, że bę-
dą poddane pewnej presj i. W  przypadku,
kiedy nikt w  jej mieszkaniu nic nie kupi,
ona będzie za to „odpowiedzialna” i  to ona
powinna wpłynąć na swoich gości, aby do-
konali zakupu.

„BADANIA” DLA SENIORÓW
Oferty sprzedaży kierowane do osób

starszych często przedstawiane są pod
przykrywką badań lekarskich. W  czasie te-
lefonicznego zachęcania do wzięcia udzia-
łu w  takich spotkaniach przekazywane są
informacje, że chodzi o  badania bezpłatne,
refundowane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Powoływanie się tutaj na NFZ,
a  więc na znaną, rządową instytucję, ma
wzbudzić zaufanie i  wyeliminować wątpli-
wości.

Takie „badania” mogą polegać np. na
„badaniu kości”, a  przy tym także poziomu
tłuszczu i  wody w  organizmie z  określa-
niem „metabolicznego wieku” badanego.
Oczywiście, każdemu z  badanych wycho-
dzi - informuje się go - że jest dużo młod-
szym, niż ma w  metryce. To ma
wprowadzić w  stan dobrego samopoczucia,
przyjaźnie nastawić do badającego, który
przecież wkrótce zaproponuje kupno jakie-
goś urządzenia.

W  innym przypadku przychodzący na
spotkanie skanowani są czymś w  rodzaju
pistoletu, prawdopodobnie kamerą termo-
wizyjną, co ma wykrywać w  ciele badane-
go ogniska ze „stanem zapalnym”.
Leczeniu takich stanów zapalnych służyć
mają, oferowane po kilka tysięcy złotych
„rezonatory biofotonowe”. Ktoś sprawdził,
że na urządzenie to składa się kilka ele-
mentów elektronicznych o  łącznej wartości
kilkudziesięciu złotych.

Aby takim badaniom nadać więcej
cech wiarygodności, sale w  miejscach „ba-
dań” oznaczane są odpowiednimi informa-
cjami z  terminami „medycznymi”. Osoby
prowadzące „badania”, poprzebierane
w  fartuchy lekarskie, przedstawiają się ja-
ko konsultanci medyczni. I  tutaj także
przekazywane są informacje, że sprzęt jest
refundowany przez NFZ lub Unię Europej-
ską, a  więc są tanie i  godne zaufania.

UWAGA NA MANIPULACJE
Nierzetelne, prowadzące sprzedaż

poprzez swych akwizytorów firmy, wkrę-
cające klientów w  niekorzystne umowy,
polują przede wszystkim na seniorów – uf-
nych i  często bezradnych. Stosują przy tym
techniki przygotowywane przez różnego
rodzaju specjalistów, psychologów, uła-
twiające dokonanie sprzedaży odpowied-
nio pomyślnej dla sprzedających.

Wśród tych technik są takie, jak:
- stwarzanie wrażenia, że decydując

się na natychmiastowy zakup, klienci
otrzymają wysoki rabat,

- wykorzystywanie funkcjonującej
w  powszechnej świadomości potrzeby
podporządkowania się uznanym autoryte-
tom. Wartość towaru podkreślać mają opi-
nie autorytetów ze świata nauki lub
kultury,

- prowadzenie rozmów mających do-
prowadzić do kupna oferowanego towaru
w  sytuacji sam na sam z  klientem. Ma to
umożliwić łatwiejsze wpływanie na poten-
cjalnego nabywcę i  uniemożliwić na ra-
dzenie się w  przedmiocie sprzedawanego
towaru z  innymi obecnymi na prezentacj i,

- wykorzystanie obyczajowego obo-
wiązku odwzajemnienia się za prezent.
Wręczane uczestnikom spotkania prezenty
lub uczestnictwo w  wycieczce, ma wytwo-
rzyć potrzebę odwzajemnienia się, od-
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WIEŚCI ORZYSKIE
wdzięczenia np. poprzez zakup oferowane-
go towaru,

- przekonywanie o  wyjątkowości ofe-
rowanego towaru; limitowana seria, towar
wyjątkowy, produkowany na zamówienie,

- wykorzystywanie ogólnie funkcjo-
nującej uległości względem potrzeb osób
podobnych nam z  zachowania lub z  poglą-
dów: „widzę, że jesteśmy do siebie bardzo
podobni”,

- inni to kupili - wyrabianie prze-
świadczenia u  klientów, że zakup jest wła-
ściwy i  racjonalny, bo wcześniej inni już
ten towar kupili.

Stosowane są także proste, technicz-
ne sposoby służące przekonywaniu o  uni-
kalności oferowanych towarów:

- aby gotowane w  supergarnkach po-
trawy nie przywierały do ich dna i  ścianek,
wnętrze naczynia pokrywa się smarem, np.
takim, jaki stosują mechanicy samochodo-
wi przy zakładaniu opon samochodowych,

- porcje mięs przyrządzanych pod-
czas prezentacj i są niezwykle cienkie nie
dlatego, że chodzi o  oszczędność żywno-
ści, ale po to, aby ich przygotowanie do
konsumpcji było bardzo krótkie, co ma
świadczyć o  wyjątkowości naczynia.

CO Z  TYM MOŻNA ZROBIĆ?
Problemy, z  jakimi spotykają się oso-

by starsze w  przypadkach sprzedaży bez-
pośredniej , są zauważane przez media,
niektóre instytucje, polityków.

Szef parlamentarnego zespołu do
spraw osób starszych, senator Mieczysław
Augustyn uważa, że powinien cieszyć roz-

wój tzw. srebrnej gospodarki, tj . takiej ,
która oferuje produkty i  usługi dla tej gru-
py wiekowej . Widzi jednak także zagroże-
nia dla bezbronnych seniorów w  starciu
z  nierzetelnymi przedsiębiorcami. Jest on
zdania, że zagrożenia te wynikają między
innymi z  braku wiedzy o  mechanizmach
marketingu i  prawach konsumenta.

Na problem nieuczciwego wykorzy-
stywania osób starszych zareagował także
prokurator generalny Andrzej Seremet.
Zwrócił on uwagę podległym prokurato-
rom, że powinni pomagać ludziom wpląta-
nym w  kupno przysłowiowych garnków na
wysoki kredyt. Zalecił poważne traktowa-
nie spraw, szczególnie gdy kupującymi są
seniorzy. Przypomniał też, że za wprowa-
dzanie konsumentów w  błąd oraz wyko-
rzystywanie sytuacji, w  której nie mogą
oni właściwie ocenić oferty, jaką przedsta-
wia sprzedawca, grozi do ośmiu lat więzie-
nia i  zalecił w  przypadku takich spraw
wszczynanie postępowania z  urzędu.

To dobrze, że coraz częściej widzi się
takie sprawy. Niewątpliwie jest jednak po-
trzeba podejmowania szerszych działań
chroniących osoby starsze. Na różnych
szczeblach, w  wielu przestrzeniach. Oczy-
wiście, jest tu jeszcze wiele do zrobienia.

REKOMENDACJE
Mając powyższe na względzie reko-

menduje się:
1 . Zaniechanie praktyki udostępnia-

nia dla potrzeb sprzedaży bezpośredniej
obiektów instytucj i samorządowych, takich
jak domy kultury, szkoły, remizy strażac-

kie i  inne. W  przypadku instytucj i funkcjo-
nujących w  oparciu o  mienie
samorządowe, decyzję w  tej sprawie może
podjąć wójt, burmistrz czy prezydent.

2. Apelowanie do organizacj i poza-
rządowych, kościelnych, lokalnych firm
oraz innych dysponentów obiektów udo-
stępnianych publicznie o  wstrzymywanie
się od wynajmowania pomieszczeń dla po-
trzeb sprzedaży bezpośredniej i  działań
z  tym związanych. Z  takim apelem wystę-
pować mogą lokalne autorytety, grupy
obywatelskie, kościoły, organizacje.

3. Upowszechnianie poprzez prasę
lokalną, publikacje samorządowe informa-
cj i o  potrzebie zachowania ostrożności,
podczas udostępniania swoich mieszkań
i  zapraszania znajomych i  sąsiadów na pre-
zentacje związane z taką sprzedażą.

4. W  zawieranych umowach na wy-
najem obiektów użyteczności publicznej na
występy artystyczne zaleca się umieszcza-
nie zastrzeżenia, że występom nie mogą
towarzyszyć działania dodatkowe typu:
warsztaty, pokazy kulinarne, panele dysku-
syjne, badanie zdrowia, degustacje, sprze-
daż i  inne o  tym charakterze, prowadzące
do sprzedaży bezpośredniej .

5. W  środowiskach lokalnych po-
trzebne jest przeprowadzenie przygotowa-
nych przez instytucje samorządowe lub
organizacje pozarządowe spotkań z  osoba-
mi starszymi nt. zagrożeń występujących
w  przypadku sprzedaży bezpośredniej
i  praw przysługujących kupującym w  ta-
kich warunkach.

Z  Dziennika Urzędowego[i] Prezy-
denta Rejencji w  Gąbinie dowiadujemy
się, że w  wyniku oddzielenia gruntów ze
wsi Wierzbiny (Wiersbinnen), niewielki
majątek ziemski leżący około kilometra od
wiejskiej zabudowy, otrzymał 13 listopada
1816 roku nazwę Gärtnersruh. Nazwa nie
świadczyła o  tym, że właściciel zajmował
się ogrodnictwem, lecz pochodziła od jego
nazwiska: Gärtner. Podległość gospodar-
czą pod Urząd w  Orzyszu potwierdzają da-
ne z  1839 roku.

Na tak zwanej mapie Witzlebena,
wydanej w  1846 roku nasze „Ogrodniki”
opisane są jeszcze jako Abbaue v. Wiers-
binnen, czyli Wierzbiny Kolonia, ale już
na mapie Kreis Johannisburg pochodzącej
z  cyklu Atlas von Preussen i  dostępnej
w  Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfro-
wej[ii] występują pod nazwą Gärtnersruh.
Dzięki mapom mamy pewność, gdzie znaj-

dowała się zabudowa majątku.
Obecnie jest to teren poligonu woj-

skowego, a  wówczas było to skrzyżowanie
dróg z  Orzysza do ówczesnego nadleśnic-
twa w  Grądówce, oraz z  Wierzbin do
Szwejkowa. Według danych[iii] opubliko-
wanych w  1846 roku Gärtnersruh jest
karczmą (Krug) w  postaci jednego domo-
stwa zamieszkałego przez sześć osób. Fakt
istnienia tu karczmy potwierdzają również
dane[iv] z  1857 roku podając ilość miesz-
kańców jako 5 osób. Zapewne położenie
na skrzyżowaniu lokalnych szlaków wpły-
nęło na właśnie taki charakter posiadłości,
a  być może Gärtnersruh od początku było
karczmą, tylko znane mi źródła o  tym nie
wspominały. W  latach 1866-1867 właści-
ciel majątku w  Szwejkówku (Mittel
Schweikowen) Eduard Gärtner toczył spór
sądowy z  gospodarzem Samuelem Do-
mbrianym z  Wierzbin o  wykorzystanie

złóż torfu. Zapewne chodziło właśnie o  na-
szego „Ogrodnika”, który posiadał oba
majątki.

Według niektórych danych Gärtner-
sruh zakończyło swój żywot przed 1871
rokiem na skutek bankructwa, prawdopo-
dobnie mającego związek z  pożarem. Mo-
gło zresztą być tak, że jeśli to faktycznie
pożar zakończył istnienie karczmy, mógł
być celowym „ratunkiem” upadającego in-
teresu, żeby zyskać odszkodowanie
z  ubezpieczenia w  Kasie Ogniowej .

-----------------------
[i] Amtsblatt des Regierungspräsi-

denten in Gumbinnen, tom 6, str.   654.
[ii] http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccon-

tent?id=21710&from=FBC
[iii] Eduard Messow, Topographisch-

statistisches Handbuch des Preussischen
Staats, Verlag von Emil Baensch, Magde-
burg, 1846,   s.   220.

[iv] Statistisch-Topographisches Ad-
reß-Handbuch von Ostpreussen. Commis-
sion bei Wilhelm Koch, Königsberg,
1857,   s.   300.
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Serdecznie gratulujemy MSAL-owi. Po niemal 10 latach „tu-
łaczki” ma wreszcie lokal, w  którym może prowadzić różne działa-
nia na rzecz orzyszan. Warto nadmienić, że Msalówka jest otwarta
dla wszystkich organizacj i i  grup nieformalnych na działania or-
ganizowane wspólnie z  MSAL. Zgodnie z  filozofią MSAL-
u  działania te powinny być dostępne dla wszystkich mieszkańców
gminy, a  nie tylko dla członków poszczególnych stowarzyszeń.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi. Dotrzymał słowa! W  trak-
cie kampanii wyborczej obiecał przydzielić MSAL-owi lokal i  tak
się stało.

Przy okazji otwarcia Msalówki burmistrz wręczył Europej-
skie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych 15-osobowej gru-

pie orzyszan, którzy ukończyli kurs i  zdali pozytywnie egzamin.
Jest się czym chwalić, bo to pierwsza taka inicjatywa w  powiecie
piskim i  na pewno jedna z  nielicznych w  województwie warmiń-
sko- mazurskim. Inaugurację uświetnił swoją obecnością pisarz
Kazimierz Orłoś.

MSALÓWKA

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem
Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Mazurskim Stowarzyszeniu Aktywności
Lokalnej MSAL oferuje Ci bezpłatne wsparcie w  formie:
- pomocy prawnej
- mediacj i
- pokrywania kosztów związanych z  edukacją ogólnokształcącą i  zawodową, także a  zasadach indywidualnego
kształcenia
- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych
- pokrywanie kosztów czasowego schronienia
- pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
- finansowanie dojazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywania kosztów transportu
- dostosowania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestęp-
stwem wypadku, gdy utrata sprawności wystąpiła w  wyniku przestępstwa.
Pomocy i  informacji udzieli doradca po skontaktowaniu się na tel. 796  140  648.

dokończenie ze str.   1
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Taki właśnie udział mieszkańców
w  sprawowaniu władzy, a  właściwie jego
konieczność podnoszona była podczas
warsztatów strategicznych, dotyczących
opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Orzysz na lata 2015-2025.

Chociaż w  trakcie warsztatów pre-
zentowano wyniki diagnozy społeczno-go-
spodarczej , a  także strategia miała
dotyczyć społeczno-gospodarczego rozwo-
ju gminy, to jednak nie zaplanowano zaję-
cia się sprawami rozwoju społeczności
lokalnej , pomimo występowania pierwiast-
ka społecznego w  papierach i  wypowie-
dziach.

Czy warto rozwijać i  wspierać udział
mieszkańców w  sprawowaniu władzy?
Czy władza powinna realizować partycy-
pacyjny model współpracy z  obywatelami?
Niewątpliwie tak, bo taka współpraca
zwiększa społeczne zaangażowanie
i  współodpowiedzialność za decyzje podej-
mowane na poziomie lokalnym. To z  kolei
przekłada się na bardziej skuteczne i  efek-
tywne działania samorządów oraz wpływa
na wzrost społecznego poparcia dla wybra-
nych przedstawicieli.

Dialog między samorządem, a  spo-

łecznością lokalną jest bardzo ważny, bo
już sama ustawa z  dnia 8 marca 1990 r.
o  samorządzie gminnym ustala: władzę
w  gminie sprawują sami mieszkańcy bez-
pośrednio lub pośrednio poprzez wybra-
nych spośród siebie przedstawicieli.

W  czasie warsztatów, na których za-
planowano udział mieszkańców w  grupach
tematycznych: Przedsiębiorczość i  rynek
pracy, Edukacja, turystyka, kultura, Zdro-
wie i  pomoc społeczna i  Infrastruktura
techniczna, zdaniem niektórych uczestni-

ków zabrakło elementów rozwoju społecz-
nego, rozwoju społeczności lokalnej .
Spontanicznie zawiązała się malutka grupa
osób, czego owocem było przedstawienie
spraw, ich zdaniem istotnych dla rozwoju
naszej gminy.

Zgłoszono następujące problemy
z  zakresu włączania mieszkańców w  spra-
wowanie władzy:
- tworzenie rad osiedli (na zasadzie funk-
cjonowania sołectw),
- tworzenie społecznych rad przy instytu-
cjach samorządowych takich jak: Dom
Kultury, muzeum, MOSiR,
- kontynuacja i  rozszerzanie budżetu oby-
watelskiego,
- prowadzenie działań pobudzających ak-
tywność lokalną i  obywatelską,
- wspieranie seniorów,
- wspieranie stowarzyszeń poprzez utwo-
rzenie instytucj i wspomagającej te organi-
zacje oraz utworzenie rady przedstawicieli
stowarzyszeń zwanej Radą Pożytku Pu-
blicznego, do czego podstawy prawne ist-
nieją od wielu już lat.

Trawestując hasło (Gospodarka,
głupcze! ) powstałe za prezydentury Billa
Clintona, tytuł tego artykułu zapożyczamy
z  materiału pochodzącego z  pierwszego
wydania Wieści, wiele lat temu. Czy ko-
nieczność przytoczenia tego tytułu obecnie
miałaby oznaczać, że w  dalszym ciągu
o  sprawie społeczności trzeba mówić, że
nic się od zarania Wieści nie zmieniło
w  naszej gminie?

Społeczność, głupcze!

Na metalowej szafie, stojącej przy zadaszeniu dla pasażerów,

która w  innych miejscowościach służy może do podłączenia wsi do
internetu, tutaj mieści się tablica ogłoszeń. Zapisano na niej pewne
przemyślenie, które chyba jest akceptowane przez mieszkańców.

Może nie tylko akceptowane, ale także lubiane. Być może
mieszkańcy przechodzący tamtędy z  przyjemnością i  radością
przyglądają się co jakieś „żule” napisali o  nich.

No cóż, wiemy, że są osoby, które próbują zwrócić na siebie
uwagę otoczenia, a  że nie potrafią tego zrobić w  sposób
mądry, robią jakieś głupie sprawy, bo tylko to potrafią.
Należy mieć nadzieję, że kiedyś zmądrzeją, czego nale-
ży im serdecznie życzyć.

Dlaczego jednak nikt z  mieszkańców nie pomyślał,
że warto takie napisy usuwać? Może oni po prostu nie
myślą? E  tam, nie myślą. Przecież mają tam szkołę,
a  tam chyba uczą myślenia. O  właśnie, mają dwie szko-
ły, bo i  podstawową, i  gimnazjum. No przecież. I  kilku-
dziesięciu nauczycieli, którzy zapewne lubią nazywać
się pedagogami. Jest też sołtys i  rada sołecka! Tyle waż-
nych osób, a  na środku wsi napisano „…..”. A  może to
prawda, jeżeli im nie przeszkadza taki napis?

Mnie to przeszkadza, chociaż nie mieszkam
w  Dąbrówce. Przejeżdżając tamtędy specjalnie zatrzy-
małem się i  zrobiłem zdjęcie. Nie zatarłem jednak napi-
su, bo może mieszkańcy przywiązali się do niego?
A  swoją drogą, czy warto coś dla tej Dąbrówki robić,
jeżeli mieszkańcy sami o  nią nie dbają?

Sąsiad

W  Dąbrówce luuuz!

Na fotografii zamazano
część słowa.
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Drewniane krzyże z  kwatery
lazaretowej

cmentarza wojskowego w  Orzyszu
należy łączyć z  powstaniem placu ćwiczeń
oraz kompleksu koszarowego. Ewangelic-
ka parafia wojskowa prowadziła swoje
księgi od 1895 roku i  być może to właśnie
ten czas spowodował także potrzebę wy-
dzielenia odrębnego miejsca pochówków
żołnierskich. Bez działań wojennych żoł-
nierze również ginęli, choćby w  czasie
ćwiczeń poligonowych, umierali też w  cza-
sie pełnienia służby z  powodu różnych
chorób. Z  orzyskiego lazaretu na cmentarz,
ostatnia droga i  dosłownie, i  w  przenośni
nie była daleka. Dodano jej specjalnego
charakteru, podkreślając słupkami z  ciosa-
nych kamieni połączonych metalowym
łańcuchem. Jeszcze do czasu jej wyasfalto-
wania w  zeszłym roku można było kilka
leżących ciosów dojrzeć na zarośniętym
poboczu. Pierwszy, znany mi widok cmen-
tarza, nie przypomina zupełnie tego dzi-
siejszego. Na pocztówce wydanej w  1908

roku wygląda on jak typowy wówczas
cmentarz z  różnorodnymi rodzajami na-
grobków. Jego kształt zdecydowanie zmie-
nił się w  czasie i  po I  wojnie światowej .
Z  konieczności powiększony został o  część
zwaną dzisiaj aliancką z  wzniesionym cha-
rakterystycznym pomnikiem. Część nie-
miecka również zmieniła charakter na
bardziej uporządkowany i  zunifikowany.
Praktycznie jedyną (poza kilkoma wyjątka-
mi) formą nagrobków stały się drewniane
krzyże przy ziemnych mogiłach, również
tych zbiorowych. W  części alianckiej
oprócz ofiar wojennych z  armii rosyjskiej ,
pochowani są zmarli jeńcy wojenni: Rosja-
nie (wśród nich zapewne Polacy z  zaboru
rosyjskiego), Brytyjczycy, Francuzi i  Ru-
muni. Drewniane krzyże, również z  cza-
sem zmieniały swój wygląd. Te z  grobów
niemieckich żołnierzy były solidniej wyko-
nane i  jeszcze przed 1945 rokiem swoiście
zakonserwowane przez ścięcie zmursza-
łych górnych części. Przez kolejne prawie
pół wieku cmentarz wojskowy niszczał

i  zarastał roślinnością. Wpisany w  1991 ro-
ku do wojewódzkiej ewidencji zabytków,
a  w  latach 1992-1993 przeprowadzono pra-
ce porządkowe i  renowacyjne. Okazało się,
że część krzyży z  mogił żołnierzy armii
niemieckiej przetrwała w  stanie umożli-
wiającym ich konserwację i  ocalenie. Brak
było jednak zainteresowania instytucj i ta-
kim znaleziskiem. Ostatecznie 24 krzyże
(a  w  zasadzie 21 krzyży i  trzy poziome bel-
ki z  inskrypcjami) trafiły do Domu Kultury
Mazurskiej w  Ubliku związanego z  Har-
cerskim Ruchem Ochrony Środowiska.
W  2002 roku, wraz z  właścicielami wyje-
chały do Ściborek w  gminie Banie Mazur-
skie, skąd w  2004 roku trafiły w  czasowy
depozyt do Muzeum Kultury Ludowej
w  Węgorzewie. Tam wzbogaciły wystawę
związaną z  90. rocznicą wybuchu Wielkiej
Wojny. Orzyskie krzyże zostały wyekspo-
nowane w  chacie z  Krzyżewa nr  10, wraz
z  innymi podobnymi eksponatami, tworząc
swoiste tymczasowe lapidarium. Wystawę
można było oglądać do wiosny 2008 roku.
Skrajne daty śmierci na ocalałych krzyżach

to 2 maja 1910 roku, na krzyżu
z  grobu podoficera Grunnwalda
z  33. pułku fizylierów i  19 maja
1924 roku, na krzyżu z  grobu
kierowcy Fritza Schermutzkie-
go z  oddziału jazdy w  1 . szwa-
dronie. Wśród ocalonych, brak
krzyży z  po- chówków pierw-
szowojennych, ale według lite-
ratury najpewniej tylko jeden
poległy z  armii niemieckiej
spoczął na tym cmentarzu. Po-
ległym podczas I  wojny świato-
wej był dedykowany inny
orzyski cmentarz, przy drodze
do Pisza, z  obecnie zatartą cał-

kowicie częścią nadziemną, poza dużą ka-
mienną podstawą drewnianego krzyża.
Ciągle zaniedbany, wchłonięty w  teren po-
ligonu, nie interesuje instytucj i i  urzędów
odpowiedzialnych za ochronę zabytków
nawet, jeśli jak w  tym przypadku, pochów-
ków wojennych, obliguje je do tego prawo
międzynarodowe. Właścicielem drewnia-
nych krzyży z  kwatery lazaretowej , pocho-
dzących z  orzyskiego cmentarza, nadal jest
Dariusz Morsztyn i  według jego planów po
utworzeniu w  Republice Ściborskiej Mu-
zeum Regionalnego, mają właśnie tam zo-
stać wyeksponowane.

Portret pastora Jana Krzyszto-
fa Wannoviusa

Wannovius, to zlatynizowana forma
nazwiska Wannowski (również Wanno-
wicz), pojawiająca się także w  wersjach pi-
sanych Wannowius i  Vannovius,
a  z  biegiem czasu część owej familii uży-
wała nawet nazwiska Wannow. Ród Wan-
noviusów niewątpliwie zasłużył się dla
kościoła ewangelickiego. W  siedmiu jego

pokoleniach pod rząd, był ktoś z  wykształ-
ceniem teologicznym, a  w  sumie 23 pro-
boszczów z  tego właśnie rodu się
wywodziło. Do jednej i  drugiej grupy nale-
żał nasz sportretowany Jan Krzysztof (Jo-
hann Christoph). Pierwszym proboszczem
o  nazwisku Wannovius, jaki pojawił się
w  szeroko rozumianych okolicach, był
Mateusz (Mathias) (również: Wannowicz,
Wannowitz), polski pastor z  Elbląga. Był
proboszczem w  Sorkwitach w  latach 1547-
1589. Pierwszą żoną Jana Krzysztofa zo-
stała Elżbieta (Elizabeth) Wannovius, pra-
prawnuczka owego Mateusza. Jej
dziadkiem był Krzysztof Wannovius, któ-
ry był proboszczem orzyskim po 1620 ro-
ku. Z  kolei dziadkiem Jana Krzysztofa był
Jan, urodzony w  Ełku w  1595 roku, kolej-
no rektor w  Lisewie, kantor w  Giżycku,
diakon i  rektor w  Rydzewie, a  na koniec
swojej kapłańskiej drogi wieloletni (1640-
1676) proboszcz w  Sterławkach Wielkich.
Podczas rektorowania w  Rydzewie urodził
się jego syn Stanisław (Stanislaus), ojciec
Jana Krzysztofa. Stanisław swoją służbę

rozpoczął jako diakon w  Barcianach, by
później objąć probostwo w  Nawiadach. To
właśnie tu, 22 sierpnia 1684 roku, urodził
się nasz szanowny sportretowany. Posługę
kapłańską Jan Krzysztof rozpoczął w  Zale-
wie (obecnie powiat iławski), gdzie został
wyświęcony w  dwudziestą niedzielę po
święcie Trójcy Przenajświętszej roku 1708.
Dwa lata później powierzono mu parafię
w  Orzyszu. Był to akurat okres szalejącej
zarazy dżumy, zbierającej śmiertelne żni-
wo. Orzysz był w  zasadzie opustoszały,
a  nowy proboszcz rozpoczął posługę ka-
płańską w  pobliskich Odojach, gdzie na
tymczasową świątynię i  plebanię przezna-

fot. Grzegorz Kumorowicz, Muzeum
Warmii i  Mazur w  Olsztynie
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czono stodołę gospodarza Sokołowskiego.
Oficjalnie proboszczem orzyskim Jan
Krzysztof Wannovius został w  trzeci dzień
adwentu w  1710 roku. Zimą epidemia nie
była tak groźna, lecz i  tak na skromnej uro-
czystości nie pojawił się żaden z  wyższych
duchownych. Jak już wspomniałam, pierw-
szą panią pastorową została Elżbieta, rów-
nież z  rodu Wannoviusów, córka Michała
(Michaela) proboszcza z  Rańska. Elżbieta
dała proboszczowi orzyskiemu dwóch sy-
nów i  córkę. Najstarszy syn Krystian
(Christian) urodzony 6 grudnia 1711 roku
został w  1733 roku diakonem, a  w  1758 ro-
ku proboszczem w  Okartowie. Jego żoną
była Anna Dorota (Dorothea) Pohl. To na-
zwisko zapewne kojarzą zainteresowani hi-
storią Orzysza.. . Tak, to córka
pierwszego orzyskiego burmistrza, na
urzędzie od 1727 roku, Marcina (Marti-
na) Pohla. Pierwsza żona, Elżbieta,
zmarła 29 grudnia 1727 roku, a  kolejną
żoną Jana Krzysztofa Wannoviusa zo-
stała.. . Katarzyna (Katharina) Pohl. Ich
syn Stanisław Marcin, urodzony 28
marca 1733 roku również został pasto-
rem. Był proboszczem wielu parafii,
z  których ostatnią była Brodnica.
Z  prawdopodobieństwem bliskim pew-
ności możemy założyć, że Katarzyna
również była rodzinnie związana z  ów-
czesnym burmistrzem Orzysza. No, ale
przecież nie plotki z  epoki są pretek-
stem naszego spotkania, lecz portret.
Portret, który prawie dwieście lat wisiał
w  orzyskim kościele, a  potem został
przejęty przez (obecne) Muzeum War-
mii i  Mazur w  Olsztynie, gdzie w  1970 ro-
ku poddano go konserwacji. Obraz
malowany jest farbami olejnymi na płótnie
i  jego wysokość to niespełna 70  cm, a  sze-
rokość ponad pół metra. Portret ma charak-
ter epitafijny i  był zamówiony
najprawdopodobniej przez samego sportre-
towanego u  schyłku życia, a  datę śmierci
na płótnie dopisano po fakcie. Zapewne ze
względu na właśnie taki charakter obrazu
Mieczysław Orłowicz, prawie przed stu la-
ty, opisując orzyski kościół, napisał: „na
wschodniej ścianie grobowiec pastora Wa-
nowskiego (†1767)”. Nota bene, nie może-
my wykluczyć, że gdzieś pod posadzką
kościoła Jan Krzysztof Wannovius spoczął
na wieki, a  jeśli nie tam, to przy murach
kościelnych z  pewnością. Postać pastora
malarz oddał w  sposób naturalistyczny,
wzorując się na holenderskiej sztuce por-
tretowej . Jak sądzą specjaliści, sam autor
był pochodzenia lokalnego, co w  tym przy-
padku oznacza raczej szkołę królewiecką.
Data powstania obrazu najprawdopodob-
niej wiąże się z  jubileuszem związanym
z  pięćdziesięcioleciem pracy duszpaster-

skiej w  1758 roku. W  jego lewym górnym
rogu umieszczono inicjały imion oraz na-
zwisko jubilata oraz daty - narodzin i  (póź-
niej) śmierci. Łacińska sentencja
uwidoczniona w  otwartej książce trzyma-
nej przez pastora ma przybliżyć potomnym
jego credo życiowe. Portret Jana Krzyszto-
fa Wannoviusa można było obejrzeć
w  1995 roku w  Muzeum Ziemi Piskiej , na
wystawie związanej z  obchodami 350
rocznicy uzyskania przez Pisz praw miej-
skich.

Drewniane figury z  Ublika
Wiele jest miejsc na Ziemi Orzyskiej ,

które można by określić słowem kultowe.
Jednym z  nich jest z  pewnością Ublik i  je-
go okolice. Dla mnie to nieustająco mie-
szanka sielskości z  tajemniczością
w  zachwycających, a  czasem budzących
grozę, okolicznościach przyrody. Gniazdo

rodzinne Zedwitzów, Lehwaldów, a  nade
wszystko Kullaków. Gniazdo do tego stop-
nia, że Fryderyk Wilhelm Kullak-Ublick
połączył z  nim swoje nazwisko na zawsze.
Kullakowie najpewniej przyszli ze wscho-
du, ich nazwisko po tatarsku oznacza bu-
rzę, a  po rosyjsku pięść. Wpierw
dzierżawili, a  potem kupili majątek z  klu-
czem dóbr, których nazwy po latach,
w  większości, zarezerwowane są już tylko
dla uroczysk: Suchy Młyn, Stoczki, Jano-
wo. Po wybudowaniu dworu było to miej-
sce spotkań, rautów, bankietów i  polowań
śmietanki towarzyskiej z  szerokich okolic.
Pałacyk zniszczony został podczas I  wojny
światowej , a  przy najbardziej urokliwej by-
łej wiejskiej szkole (mój ranking osobisty),
pozostało na zawsze siedmiu żołnierzy ar-
mii rosyjskiej . Późniejszy Ublik to z  jednej
strony turystyczna Szwajcaria Orzyska,
a  z  drugiej nazistowski „Straszny Dwór”
i  naznaczony runami grób dziecka na wiej-
skim cmentarzu. Michelowi Tournierowi,
ublicki pensjonat SS, w  budynku odbudo-
wanym już bez charakterystycznej wieży,

posłużył za literacki wzór zamku Kalten-
born w  powieści „Król Olch”. Po zekrani-
zowaniu jej przez Volkera Schlöndorffa,
twarz Johna Malkovicha na zawsze będzie
mi się kojarzyć z  mrocznym obliczem
Ublika. Dla wielu współczesnych Ublik to
Zielone Jezioro, grzybne lasy i  źródełko
zdrowej wody. Takie miejsce przyciąga
nietuzinkowych ludzi. Tu swoją siedzibę
przez kilka lat miał Harcerski Ruch Ochro-
ny Środowiska, a  koncert muzyczny w  tu-
nelu łączącym oba jeziora Ublik
niewątpliwie wpisał się w  magię miejsca.
Ubliczaninem z  wyboru stał się Cezary
Wodziński, filozof, znawca Heideggera,
który „na wschód” też lubi spojrzeć, profe-
sor, doktor habilitowany, wykładowca na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Za sprawcę
pojawienia się figur w  Ubliku powszechnie
uważa się Antona Theodora, bo to on wiele

podróżował i  przywiózł je najpewniej
z  południa Europy, skąd przywoził też
sadzonki drzew do dworskiego parku.
Trzy drewniane figury w  stylu gotyc-
kim: Chrystusa, świętego Marka
i  świętego Pawła ozdobiły portal rodo-
wego cmentarza, a  właściwie jednej
z  jego dwóch części. Odnalezione
w  latach siedemdziesiątych ubiegłego
wieku w  około cmentarnych krzakach
stały się ozdobą Muzeum Ziemi Pi-
skiej . Sfatygowane upływem czasu,
a  chyba nie sowieckimi kulami w  1945
roku, jak głoszą legendy, bo śladów
przestrzelin próżno by na nich szukać,
bardzo ucieszyły Horsta Kullacka
-Ublicka, który widział je w  Piszu i  nie
skrywał radości, że przetrwały trudny
czas i  znalazły opiekę. Po odrestauro-
waniu w  latach 1992-1993 rodowego

cmentarza, kopie figur wypełniły otwory
odnowionego portalu. Jednak to oryginały,
choć w  ścianach muzeum, pełniej oddają
magię Ublika mimo tego, że drewniany Je-
zus stracił pukiel włosów, palec i  krzyż
z  berła, a  święty Paweł miecz.
Odwiedzajcie muzea, nie tylko raz w  roku,
nocą.
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Niektóre z  nich są mniej ważne, a  od
niektórych zależeć będzie kilka lub nawet
kilkanaście lat naszego życia. Właśnie
w  przypadku tych drugich należy kilka-
krotnie się zastanowić i  przeanalizować
wszystkie za i  przeciw. Rozważając swój
wybór powinniśmy przyjrzeć się dokładnie
także kwestiom, których na pierwszy rzut
oka nie widać, a  także nie słychać.

Żyjąc w  XXI wieku, który zdomino-
wany został przez przekaz multimedialny,
musimy zwracać szczególną uwagę podej-
mując decyzję właśnie za pośrednictwem
mediów. Często bowiem zdarza się, że fir-
my, chcąc sprzedać swój produkt, zgrabnie
manipulują słowami a  nawet nami samymi.
Przykładem są praktyki mające na celu
podszycie się pod inną, znaną markę, żeby
uśpić czujność potencjalnej „ofiary”
i  wzbudzić w  niej fałszywe poczucie bez-
pieczeństwa.

Zazwyczaj proceder ten opiera się na
tworzeniu stron internetowych łudząco
przypominających te, pod które mają się
podszywać, lub upodabnianiu nazwy firmy
do nazwy którą kojarzymy z  reklam. Róż-
nice są niewielkie. Dodatkowa litera w  ad-
resie internetowym, dodatkowe hasło
reklamowe wkomponowane w  logo firmy,
czasami jedynie adres siedziby. Kreatyw-

ność twórców „podróbek” nie zna granic.
Należy wspomnieć, że narażeni są wszy-
scy, ponieważ tego typu różnice występo-
wać mogę zarówno w  tradycyjnych listach,
jak i  w  internecie oraz poczcie elektronicz-
nej . Oszuści często wysyłają wiadomości
nawołujące do zapłaty zaległości wraz
z  numerem konta, na które mamy dokonać
wpłaty lub informują o  konieczności zmia-
ny hasła np. do konta bankowego. Jeżeli
uda im się nas zmylić, bardzo szybko zdo-
będą oni nasze dane i  pieniądze, a  my pew-
ni tego, że skontaktowała się z  nami
szanowana firma, bardzo długo nie będzie-
my świadomi swojego błędu.

Dodatkowym kanałem, który wyko-
rzystują naciągacze, jest telefon. Dzwonią-
ca do nas przemiła konsultantka,
proponująca bardzo atrakcyjną ofertę, nie
zawsze w  jasny sposób informuje w  czyim
imieniu dzwoni. Czasami prowadzi to do
omyłkowego zawarcia umowy na usługi
u  operatora, którego nie znamy. Możemy
się zdziwić, kiedy po takiej rozmowie od-
wiedzi nas kurier, wyposażony w  umowę,
która znacząco różni się od tego, na co
zgodziliśmy się przez telefon. Oczywiście
w  takim przypadku nie powinniśmy takie-
go dokumentu podpisywać.

Jeżeli oprzemy się powyższym pró-
bom naciągnięcia, zawsze możemy liczyć
na sposoby bardziej bezpośrednie, „z  do-
stawą do domu”. Ekipa monterów stojąca

pod naszymi drzwiami, mówiąca o  ko-
nieczności zmiany operatora telewizj i
z  powodu bankructwa poprzedniego, to
kolejny sposób na wprowadzenie nas
w  błąd. Tym bardziej przekonać ma nas ar-
gument, że jeżeli nie podpiszemy nowej
umowy, stracimy możliwość korzystania
z  telefonu, internetu lub telewizj i. Takie
informacje należy sprawdzić, zanim nie-
rozważnie uwierzymy na słowo panom
„monterom”.

Podsumowując, nowe media, nowe
możliwości a  co za tym idzie nowe niebez-
pieczeństwa. Jeżeli chcemy uchronić siebie
i  swoje portfele przed nieuczciwymi prak-
tykami firm, które żerują na naszych przy-
zwyczajeniach do znanych nazw i  log,
musimy być ostrożni. Za każdym razem
dokładnie przyglądajmy się wszystkich do-
kumentom, pismom i  ofertom. Jeżeli co-
kolwiek wzbudzi nasze wątpliwości,
zawsze lepiej zadzwonić na sprawdzony
numer danej firmy i  dopytać się czy to, co
do nas dotarło, rzeczywiście pochodzi ze
sprawdzonego źródła. Pamiętajmy także,
że jeżeli chodzi o  oferty składane poza pla-
cówką firmy, czyli „na odległość”, przy-
sługuje nam prawo do niepodpisania
dostarczonej umowy oraz na 14-dniowe
odstąpienie od niej nawet po jej podpisa-
niu.

Firmy i  instytucje, pod które najczę-
ściej podszywają się oszuści to: Orange,
DHL, FedEx, Poczta Polska, Urząd Regu-
lacj i Energetyki oraz wszelkie zakłady
energetyczne itp.

NACIĄGACZE

Co prawda nie pod lasem, czyli w  innej scenerii i  nie
pastuszki, a  sąsiedzi z  Zielonej Doliny, ale reszta się zgadza.

Pewnego wrześniowego popołudnia liczna grupa miesz-
kańców osiedla Zielona Dolina spotkała się w  pobliżu ogród-
ków działkowych, aby wspólnie upiec ziemniaki, pobawić
się, porozmawiać, po prostu pobyć razem. Na to nasze są-
siedzkie spotkanie przybył Burmistrz Orzysza Zbigniew
Włodkowski i  Przewodniczący Rady Miasta Adam Myka.

Pogoda nam dopisała, bo chociaż to koniec września,
było w  miarę ciepło i  mogliśmy spokojnie spędzić kilka mi-
łych godzin na świeżym powietrzu. Wspaniała atmosfera, do-

skonałe humory biesiadników sprawiły, że spotkanie przedłużyło
się do późnych godzin nocnych. Z  całą pewnością powtórzymy to

za rok. Dziękujemy sąsiadowi Dariuszowi Smakosz za udostępnie-
nie własnej działki na zorganizowanie tej osiedlowej imprezy,
a  także za wszelką pomoc.

PIECZENIE ZIEMNIAKA W  ZIELONEJ DOLINIE



WIEŚCI ORZYSKIE

U KROLÓW
gospodarstwoagroturystyczne
nadŚniardwami

Nowe Guty 13
tel: 693 384 027, 87 4238 610

wiesci
orzyskie

'

PRZECZYTAŁEŚ? PROSIMY
- PRZEKAŻ GAZETĘ INNYM

PI DESIGN

FOTOGRAFIA
zdjęcia dowodowe

ul. Giżycka 6A, ORZYSZ
511 485 946, grafik@pixdesign.pl

Na piwie z  Panem Burmistrzem
Kto powiedział, że

spotkania mieszkańców
z  burmistrzem muszą być
nadęte i  odbywać się na
sali z  siedmioma sztanda-
rami?

Kto powiedział, że
burmistrz straci prestiż,
gdy napije się z  miesz-
kańcami piwa?

Właśnie w  Zagłobie,
przy piwie, w  „wyluzo-
wanej” atmosferze spo-
tkali się ze Zbigniewem Włodkowskim
mieszkańcy osiedla Zielona Dolina, roz-
mawiając o  dotychczasowych i  przyszłych
działaniach burmistrza i  orzyskiego samo-
rządu.

Była też inna potrzeba, dla której się
spotkano. Wybrano nieformalną Radę
Osiedla Zielona Dolina. Zadaniem tych
przedstawicieli „zielonej” zbiorowości jest

przygotowanie propozycji dla Rady Miej-
skiej i  Burmistrza Orzysza w  sprawie sfor-
malizowania osiedlowej społeczności
i  nadania jej praw podobnych do rad sołec-
kich. Taka forma samorządności funkcjo-
nuje już w  naszym powiecie, w  Gminie
Biała Piska. Okazuje się, że Orzysz znów
ciągnie się gdzieś w  ogonie i  boi się wszel-
kich postępów. red
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Caritas znów nam coś
wywinął, kolejny raz. Ponow-
nie wynajął salę firmie prowa-
dzącej sprzedaż w  sposób
narażający na niepotrzebne,
a  może nawet szkodzące wy-
datki, które ponoszą mieszkań-
cy Orzysza. Telemarketerzy
współpracującej z  Caritasem
firmy (tak, trzeba tu mówić
o  współpracy, bo jeden udo-
stępnia, a  drugi korzysta z  sal)
rozdzwaniali po Orzyszu, że
zapraszają na pokaz kulinarny.
Trzeba być naiwnym i  nie
w  pełni kompatybilnym (nie
kumającym o  co biega) ze
współczesnym życiem, aby
wierzyć, że chodzi o  pokaz
przygotowania jadła, a  nie
o  sprzedaż garnków, które za
pół oferowanej przez takich
sprzedawców ceny można ku-
pić w  zwyczajnym sklepie.

Caritasianie tego nie wie-
dzą. Nie żyją na tym świecie,
bujają w  obłokach lub jeszcze
wyżej , bliżej im do nieba, niż
do ludzi. Zależy im na docho-
dzie, ale przecież czy nie zdają
sobie sprawy, że ich dochód,
za wynajem sal, rodzi się ze
strat i  problemów orzyszan?

Tak, więc Caritas, który
jest gościem w  naszej gminie,
któremu nasza gmina sprzedała
grunt na preferencyjnych wa-
runkach, której dyrektorem jest
osoba w  jakiś sposób wywo-
dząca się z  naszej gminy, teraz
nam szkodzi? A  fe!

Dyrektorze, przemyśl to,
a  wy, Caritasianie, nie idźcie tą
drogą - jak mówił klasyk.

Ze statutu Caritas: Celem
Caritas jest […] działalność
charytatywna i  humanitarna
pełniona w  duchu poszanowa-
nia osoby ludzkiej… Czy wi-
dać tu gdzieś to poszanowanie?
A  może humanitaryzm?

Podobne poszanowanie
i  głęboki skłon w  kierunku po-
trzeb orzyszan widać na jed-
nym z  gminnych parkanów
otaczających powojskowy
obiekt. Patrzącemu mogą ci-
snąć się do głowy paskudne
przymiotniole: zamknięte, od-
separowane, ograniczane, zary-
glowane!

Od wielu lat jesteśmy
przyzwyczajani, że to przed-
szkole trzeba zamykać. Najle-

piej na kilka łańcuchów.
Wiadomo, kto ma klucze, ten
ma władzę, a  jeżeli ktoś ma
wiele kluczy, to tym bardziej
jest ważny! Dlatego może furt-
ka przed przedszkolem „woj-
skowym” jest zabezpieczana
solidnie, poza patentowym
zamkiem, także w  wyraźny,
łańcuchowy sposób. Jakaż to
radość, kiedy zamyka się tak
solidnie zaopatrzoną furteczkę.
Idzie się z  pękiem kluczy, a  lu-
dziska patrzą, a  zazdroszczą,
a  podziwiają. Sama radość.

Może jest to zgodne
z  czyjąś logiką, że w  taki spo-
sób zabazpieczany teren, jest
dostępny przez inną furtkę, od
tyłu, na ścieżaj otwartą każde-
go dnia i  o  każdej porze roku.
Jakiż więc jest sens, aby łańcu-
chować coś, co i  tak jest otwar-
te? Sprzedać kłódkę na złom?

A  może zamyka się na
dwa spusty, aby uniknąć strat?
A  gdzież tam. Badziewiaste
latarenki mające oświetlać
ścieżki przedszkola i  tak są
zdewastowane, a  po zmierz-
chu, osoby opuszczające np.
pawulon artystyczny mogą się
roz…walić o  każde rosnące
tam drzewo.

Może, więc łańcuchować
także i  tę drugą furtę? Oczywi-
ście, że tak? Jak nikt tam nie
wejdzie, to i  sprzątać nie bę-
dzie trzeba?

No, poleciałeś teraz Ry-
chu… Furta musi być otwarta!
A  co, niech sobie mieszkańcy
pochodzą po gminnej , wspól-
nej ziemi. W  końcu ktoś płaci
podatki, które idą na sprząta-
nie, na oświetlenie (byle nie ta-

kie badziewy, jak te co stoją
i  straszą). Może wtedy jakiś
zbłąkany dzieciaczek skorzysta
z  prymitywiusieńkiego placyku
zabawek? Może warto organi-
zować coś dla mieszkańców
właśnie tam? Może w  taki wła-
śnie sposób należy przyzwy-
czajać mieszkańców do współ-
odpowiedzialności za gminne
mienie? Na wychowanie trzeba
łożyć, nie tylko przez finanso-
wanie szkół. Nawet, jak mate-
rialnie coś się straci, to może
wzrosną zyski społeczne? Ry-

chu, nie szalej , kto dzisiaj my-
śli o  rozwoju społecznym?
W  naszej gminie? No, chyba,
że ostatnio coś drgnęło.

Ktoś powiedział, że
bramka musi być zamykana,
bo tam są małe dzieci (niby
w  przedszkolu, żeby nie ucie-
kały). No tak, ale bramka od-
tylna wciąż jest otwarta
i  tamtędy jakaś czereda malut-
kich opętańców (że niby opęta-
ni potrzebą ucieczki) może
zorganizować zbiorowy wy-
bryk. A  może jednak ociupinkę
przesadzam? Teren ten tak jest
rozległy, że nim dziecko dotrze
do bramki, to zabłądzi w  pląta-
ninie chodniczków. Przy tym
opieka, moim zdaniem, jest do-
bra. W  tym przedszkolu wy-
chowało się przecież już kilka
pokoleń orzyszan.

Ktoś, kiedyś powiedział,
to był zapewne jakiś przeczulo-
ny dziadek, że przez „teren
przedszkola” przechodzą lu-
dzie do budynków sąsiednich,
więc należy postawić jakieś
ogrodzenie z  siatki, aby dzieci
odgrodzić. Ludu, mój ludu…

Niech nasze władze gminne
zauważają, ile jeszcze trzeba
zmienić w  naszej świadomości,
abyśmy nie odgradzali naszych
dzieci od ludzi, od współżycia
społecznego, od integracj i róż-
nopokoleniowej , od tych,
z  którymi, im szybciej nauczą
się żyć, tym lepiej będzie dla
każdego. No i  coś pikantniej-
szego na koniec. Dzięki zamy-
kaniu furtki, pomiędzy
barakami zbierają się nasze
dzieciaczki i  coś tam wąchają,
palą jakieś skręty!

Co tam jeszcze mamy
ciekawego w  ostatnim czasie?

Aha, urząd przeprowadził
kolejne konkursy dla organiza-
cj i pozarządowych (stowarzy-
szeń) na realizację zadań, które
stoją przed Gminą Orzysz. Do
tradycji należy, że ogłoszono
je w  tajemnicy, w  taki sposób,
aby dowiedzieli się o  nim tylko
ci, którzy pełnią jakieś funkcje,
którzy są w  jakiś sposób
uprzywilejowani w  dostępie do
gminnej wiedzy (kto ma wie-
dzę, ten ma władzę).

Oczywiście, naiwnością
jest wierzyć (a  czy mamy ta-
kich naiwnych w  urzędzie?),
że ogłoszenie konkursu w  BIP
(Biuletynie Informacji Pu-
blicznej), czyli na stronie in-
ternetowej , której nie odwiedza
przeciętny, normalny mieszka-
niec, dotrze do wszystkich or-
ganizacj i pozarządowych. Czy
więc mamy naiwnych urzędni-
ków? A  może trudny dostęp do
takich informacji jest celowy?

Jedno jest pewne! Wysła-
nie jednej informacji nt. kon-
kursu do wszystkich orga-
nizacj i posiadających pocztę
elektroniczną jest kwestią 5
minut! Kto tego nie wie – ten
na przeszkolenie! Zdaje się, że
MSAL jakieś organizuje : ) Je-
żeli któraś z  organizacj i nie
posiada poczty elektronicznej ,
to znaczy, że nie jest właściwie
kierowana i  nie poradzi sobie
z  taką sprawą jak konkurs
gminny. Im nie trzeba wysyłać.
Taka jest prawda, a  kto tej
prawdy nie zna, nie powi-
nien zajmować się ważnymi
dla mieszkańców sprawami.
Co do sposobu przeprowadza-
nia i  rozstrzygania konkursów
może innym razem, a  jest
o  czym pisać.




