
MMoonniikkaa  ZZaacchhaarrsskkaa--HHaawwrryylliicczz::  JJaakkiimm,,  ww  sswwooiimm
mmnniieemmaanniiuu,,  jjeesstt  PPaann  cczzłłoowwiieekkiieemm,,  PPaanniiee  BBuurr--
mmiissttrrzzuu??
OOllggiieerrdd  DDąąbbrroowwsskkii:: - Jeszcze nie stanąłem
przed takim zadaniem, żeby sam siebie oce-
niać. Zwykle człowieka może ocenić rodzina,
bliscy współpracownicy, znajomi. Każdy ma
prawo do własnego osądu. Człowiek nigdy nie
jest takim, jak myśli, jak chciałby, żeby go inni
oceniali. Różne środowiska różnie odbierają
moje zachowania czy decyzje. Na pewno jes-
tem komunikatywny, potrafię się jasno wyra-
zić. Korespondencja między nami powinna być
dla Pani na to dowodem. Jasno wyrażam za-
równo swoje myśli na piśmie, jak i w mowie.
Poza tym, bardzo krzywdzące jest, że na temat
mojego zachowania, rzekomo aroganckiego
czy innego, wypowiadają się ludzie, którzy nie
mieli ze mną bezpośredniego kontaktu lub
znają mnie bardzo pobieżnie. Mówi się też, że
ludzie zyskują przy bliższym poznaniu, bądź też
tracą. Doświadczenie życiowe mówi mi, że przy
dłuższym poznaniu zyskuję. Wszystkich traktuję
po partnersku. Nieprawdą jest, że narzucam
swoje zdanie. Jak jest się burmistrzem, to
trzeba mieć swoją koncepcję rozwoju miasta i
starać się ją, nie za wszelką cenę, wcielić w
życie, przekonując do niej potrzebnych do jej
realizacji partnerów.  Dążę do tego, żeby swoje
decyzje wprowadzać po zasięgnięciu opinii
wielu ludzi, specjalistów. Wiem, że na pewno
nie jestem populistą.
MMZZHH::  PPoo  cczzęęśśccii  pprrzzeesszzlliiśśmmyy  jjuużż  ddoo  mmoojjeeggoo  nnaa--
ssttęęppnneeggoo  ppyyttaanniiaa..  JJaakkiimm  jjeesstt  PPaann  BBuurrmmiissttrrzzeemm??
OO..DD..:: Trzeba zwrócić uwagę, że jako miasto
jesteśmy niezwykle wysoko notowani, za-
równo w regionie, jak i w kraju. Zebraliśmy
mnóstwo nagród i prestiżowych wyróżnień. Są
one tym bardziej cenne, że w kapitułach kon-
kursowych zazwyczaj zasiadają ludzie nie-
zwykle kompetentni, uznane autorytety,
nieposługujące się w swoich ocenach plotkami,
stereotypami, przypadkowymi opiniami wy-
rażonymi przez ludzi na ulicy, tylko konkret-
nymi danymi.  Mogę powiedzieć, że 29 marca
odbieramy na gali finałowej konkursu „Filary
Polskiej Gospodarki” – jako jeden z nielicznych
samorządów – specjalne wyróżnienie, które za-
dedykuję organizatorom referendum. Warto
zestawić tę nagrodę z ich opiniami o swoim
mieście. 
Referendum oparte jest na kłamstwach, po-
mówieniach i demagogii. Każdy punkt argu-
mentacji moich przeciwników można łatwo
podważyć. Chciałbym być oceniany rzetelnie i
uczciwie. Chcę być rozliczany za to,

czego dokonałem i za to, na co miałem realny
wpływ. Weźmy takie hasło: „Stadion nas nie
wyżywi!”. No pewnie, że nie. Tak samo jak
muzea czy centra kultury. A wszyscy wiemy
jednak doskonale, że są one potrzebne. Nie
samym chlebem człowiek żyje. Wracając do
stadionu. Jesienna praktyka pokazuje, jak bar-
dzo ten obiekt jest potrzebny Ostródzie. Jeszcze

niedawno na boisko przy ulicy Wyszyńskiego,
niezależnie od tego, czy bilet kosztował 5
złotych, czy wejście było darmowe, na mecze
Sokoła chodziło maksymalnie 100-150 osób.
Dzisiaj, na nowy, piękny stadion, na każde
spotkanie przychodzi, płacąc 10 zł za bilet, co
najmniej tysiąc osób. Społeczeństwo daje nam
zatem wyraźny znak, że chce oglądać wido-
wiska sportowe w komfortowych, europejskich
warunkach. Nie każdego ostródzkiego kibica
stać na wyjazd na którymś z nowoczesnych
stadionów Europy. Dziś za 10 złotych może w
Ostródzie poczuć się jak „na Zachodzie”. 
MMZZHH..::    CCzzyy  zzaa  1155  zzłł??
OO..DD..:: Bilet kupiony tuż przed meczem na sta-
dionie faktycznie kosztuje 15 złotych. Ale
każdy, kto chce oglądać mecz taniej, powinien
kupić go wcześniej, w przedsprzedaży, za 10
złotych. Poza tym, ustalanie cen biletów nie
leży w kompetencjach burmistrza. Tak samo
zresztą, jak polityka kadrowa w Morlinach,
identycznie jak kwestia likwidacji jednostki
wojskowej. Takimi sprawami nie zajmują się
burmistrzowie. Leży to w gestii innych ludzi,
firm czy instytucji. Obciążanie mnie odpowie-
dzialnością za wszystko, co dzieje się w mie-
ście i okolicach jest totalnym
nieporozumieniem. 
MMZZHH..::  AA''  pprrooppooss  nnoowweeggoo  ssttaaddiioonnuu,,  ppęękkłłaa  rruurraa
zz  gglliikkoolleemm..  TToo  sszzkkooddlliiwwaa  ssuubbssttaannccjjaa..  JJaakk  PPaann  ttoo
sskkoommeennttuujjee??
OO..DD..:: Wylało się kilkadziesiąt litrów. Eksperci
stwierdzili, że na róg murawy musiała najechać
ciężka maszyna. Wszystko zostało naprawione
w ramach gwarancji. 10 m2 darni zostanie
położone na nowo. Szczęśliwie, straż pożarna
szybko zneutralizowała szkodliwą substancję.
Nie było w tym żadnej sensacji. Drobna awaria
i tyle. Takie i podobne kłopoty zdarzają się po
zakończeniu wielu budów. Wystarczy przypo-
mnieć sobie perypetie z murawą stadionu w
Poznaniu, czy ze słynnymi schodami na Naro-
dowym. Nie szukajmy afer tam, gdzie ich nie
ma.  
MMZZHH..::  CCzzyyllii,,  wwrraaccaajjąącc  ddoo  ppyyttaanniiaa,,  oo  ttoo  jjaakkiimm
jjeesstt  PPaann  BBuurrmmiissttrrzzeemm……
OO..DD..:: Jestem konsekwentny w realizacji strate-
gicznych celów. Od nich zależy przyszłość
Ostródy. Myślę, że to moja zaleta. Miasto w
sposób widoczny gołym okiem rozwija się.
Gdybyśmy nie zbudowali bogatej infrastruk-
tury, to na pewno nie byłoby hoteli. Dzięki
temu wszystkiemu powstaje u nas centrum tar-
gowo-konferencyjne, koło zamachowe
ostródzkiej gospodarki. To logiczna całość.

Wkrótce ostródzianie w konkretny sposób od-
czują wielkie dobrodziejstwo tych inwestycji,
między innymi w postaci wielu nowych, atrak-
cyjnych miejsc pracy. 
MMZZHH..::  CCzzyy  uuwwaażżaa  PPaann,,  żżee  jjeesstt  PPaann  ooddppoowwiieeddnniiąą
oossoobbąą  nnaa  ooddppoowwiieeddnniimm  ssttaannoowwiisskkuu??
OO..DD..:: Uważam, że absolutnie tak, że swoją
postawą nie zawiodłem ostródzian. Od 9 lat,
od kiedy mam realny wpływ na to, co dzieje

się w mieście, bezrobocie w Ostródzie spadło o
ponad 50 procent. Chyba trzeba uznać to za
sukces? Warto w tym miejscu powiedzieć, że
miejsc pracy mamy w Ostródzie znacznie wię-
cej, niż ludzi w wieku produkcyjnym. Nie jes-
teśmy jednak w stanie zamknąć granic miasta
przed szukającymi pracy z powiatu i pobliskich
miast. Ocenia się, że około 80 procent miesz-
kańców gminy z okolicznych wsi pracuje w
zakładach pracy w Ostródzie. Stanowią oni
realną konkurencję dla ostródzian. Nie mam im
jednak tego za złe. Tak to zwykle funkcjonuje w
całym świecie. 
Ponadto uważam, że z powodzeniem realizuję
strategię rozwoju miasta. Już kilkanaście lat
temu Ostróda postawiła na rozwój turystyki, i
słusznie, bo to nasza przyszłość. Dziwi mnie
dzisiaj postawa na przykład byłego burmistrza,
Zbigniewa Babalskiego i jego ówczesnego se-
kretarza, Grzegorza Kierozalskiego, którzy dzi-
siaj krytykują obecne inwestycje turystyczne,
choć kiedyś na nie stawiali, jak choćby w stra-
tegii z 1997 roku. Chodzi nam o turystykę pro-
fesjonalną, która daje wiele miejsc pracy,
podnosi poziom życia ostródzian. Do tego suk-
cesywnie zmierzamy. Chodzi o to, ażeby sezon
trwał u nas cały rok, a nie 3-4 miesiące, jak to
było do tej pory. Odczujemy to po oddaniu do
użytku Ostróda Areny. 
MMZZHH..::  AA  pprraawwddąą  jjeesstt,,  żżee  zz  nnaasszzeejj  ssttrreeffyy  eekkoonnoo--
mmiicczznneejj  cchhcciiaałłaa  sskkoorrzzyyssttaaćć  ffiirrmmaa  SSwweeddwwoooodd,,
kkttóórraa  ttoo  ppllaannoowwaałłaa  bbuuddoowwęę  zzaakkłłaadduu  pprroodduukk--
ccyyjjnneeggoo  nnaa  22000000  mmiieejjsscc  pprraaccyy??
OO..DD..::  Skąd ma Pani takie informacje? Ze Swed-
woodem nie było niestety żadnych planów.
Żałuję, bo przychylilibyśmy im nieba. Nie przy-
pominam sobie jakiejkolwiek rozmowy na ten
temat z przedstawicielami tej firmy. Przed wielu
laty były prowadzone bardzo luźne rozmowy
na temat powstania w Ostródzie Ikei. Chodziło
tu o market, nie o zakład produkcyjny. Wielu
inwestorów zrezygnowało z inwestycji u nas z
uwagi na małą ilość gruntów, jaką mamy do
zaoferowania. Istnieje już dziś realna potrzeba
poszerzenia granic miasta, a to niełatwa
sprawa. Mamy niewielką specjalną strefę eko-
nomiczną, ale na niezbyt atrakcyjnym terenie,
koło ciepłowni nad Drwęcą. Nie chcę wyprze-
dzać faktów, ale są firmy, które się tym tere-
nem wyraźnie interesują. Nie mówimy o tym
na razie głośno,  bo to wstępna faza rozmów.
Część ludzi uważa, że prawdziwy zakład pracy
musi się wiązać z przemysłem ciężkim, z hu-
kiem, ze smarami i z trybami. Tymczasem także

hotele są znakomitymi zakładami pracy. Trzy
funkcjonujące nowe obiekty hotelowe dają
ponad 200 dobrych, atrakcyjnych miejsc pracy.
Większość osób w nich zatrudnionych to ostró-
dzianie, z czego jestem dumny, bo wymagania
są tam niemałe. Po rozruchu centrum targowo-
konferencyjnego, rocznie do Ostródy będzie
przyjeżdżać około 200 tysięcy gości. Będziemy
zatem mieć turystów jesienią, zimą i wiosną.
Sezonowe miejsca pracy przemienią się w

całoroczne. Roz-
winą się nasze
firmy usługowe i
h a n d l o w e .
Wzmocni to
znacznie kondycję
naszej bazy hote-
lowej i gastronomicznej. Już wkrótce czeka nas
wielkie ożywienie gospodarcze.
MMZZHH..::  KKiieeddyy  OOssttrróóddaa  pprrzzeessttaanniiee  ppoożżyycczzaaćć  ii
zzaaddłłuużżaaćć  mmiiaassttoo??  NNiiee  bbooii  ssiięę  PPaann  oo  ttoo,,  żżee  uuttrraa--
cciicciiee  ppłłyynnnnoośśćć  ffiinnaannssoowwąą??
OO..DD..::  Zadłużenie miasta na koniec ubiegłego
roku, według danych Regionalnej Izby Rozra-
chunkowej, wyniosło 41 procent w stosunku
do wielkości budżetu. Prawo dopuszcza
zadłużenie się budżetu samorządu do poziomu
60 procent. Daleko nam do tej granicy. Nie
przewidujemy powiększania się długu. Wszyst-
kie inwestycje są w toku. Kredyty były zapla-
nowane w poprzednich latach, 2007-2009, w
związku z realizowaniem projektów unijnych.
Ze wszystkich inwestycji jestem dumny i
uważam, że są one Ostródzie niezwykle po-
trzebne. Przypominam jednak, że o ich po-
wstaniu decydowała rada i burmistrz
poprzedniej kadencji.
Od 2013 roku deficyt systematycznie będzie się
zmniejszał. Wszystkie ważne inwestycje bę-
dziemy mieli skończone. Wtedy pozostanie
nam tylko spłacanie kredytów i dbałość o
bieżące funkcjonowanie miasta. Będzie z górki!
Wydane pieniądze nie zostały przejedzone, a
rozsądnie zainwestowane. Wystarczy przeje-
chać się przez miasto. Jest się z czego cieszyć.
MMZZHH..::  SSwweeggoo  cczzaassuu  ddzziiaałłaałł  PPaann  ww  PPaattrriioottyycczz--
nnyymm  RRuucchhuu  OOddrrooddzzeenniiaa  NNaarrooddoowweeggoo  ((PPRROONN))..
BByyłłaa  ttoo  oorrggaanniizzaaccjjaa  ppoolliittyycczznnaa  uuttwwoorrzzoonnaa  ww
ookkrreessiiee  ssttaannuu  wwoojjeennnneeggoo..  JJaakkaa  bbyyłłaa  PPaannaa  rroollaa??
OO..DD..::  Na szczeblu ostródzkim zajmowaliśmy
się tylko sprawami miasta. Najważniejszymi
były lobbowanie na rzecz budowy nowego
szpitala i zbieranie pieniędzy na salę widowi-
skowo-sportową. W Ostródzie nie zajmowa-
liśmy się polityką, oceną stanu wojennego.
Staraliśmy się w tych trudnych czasach poma-
gać ludziom w wielu prozaicznych, życiowych
sprawach. W PRON-ie działało wielu prawdzi-
wych społeczników, którzy funkcjonują do dziś
w naszym mieście i we wszystkich partiach po-
litycznych. Dobrze pamiętam wielką aktywność
PRON-u w okresie przedświątecznym, kiedy
naciskał to na ówczesne „Społem”, żeby zwięk-
szył za-

opatrzenie w artykuły
żywnościowe. W PRON-ie w całym kraju
działało wielu wybitnych Polaków. Z PRON-em
współpracował między innymi legendarny
Władysław Siła-Nowicki, jeden z wielkich Po-
laków. Jemu to ujmy nie przyniosło. Także i ja
nie mam się czego wstydzić.
MMZZHH..::  DDllaacczzeeggoo  jjaakkoo  wwiieelloolleettnnii  ppoolliittyykk,,  ddzziieenn--
nniikkaarrzz  ii  ddzziiaałłaacczz  ssppoołłeecczznnyy,,  nniiee  mmaa  PPaann  tteecczzkkii
ww  IIPPNN--iiee??
OO..DD..:: Co w tym dziwnego? Tego, czy nie mam

teczki, nie wiem. Jeśli są, to są na pewno
czyste. Wiem, co robiłem w swoim życiu.
Żyjemy w takim kraju, że gdy chce się kogoś
zdyskredytować, to zaczyna mu się grzebać w
przeszłości, najlepiej w teczkach IPN. Było już
wiele takich prób, skierowanych przeciwko
mnie. Wszystkie musiały skończyć się niepo-
wodzeniem. To też u moich wrogów budzi wś-
ciekłość.
Pochodzę z rodziny niezwykle przywiązanej do
wartości demokratycznych, których ostoją jest
wolność. To ona była moim drogowskazem.
Skończyłem Katolicki Uniwersytet Lubelski, je-
dyną prywatną, wolną uczelnią w tamtym cza-
sie w bloku wschodnim.  Nigdy, powtarzam
nigdy - bo nie mógłbym spojrzeć w oczy swoim
bliskim, przyjaciołom czy współpracownikom -
nie byłem związany z żadnymi służbami, typu
SB czy jakimiś innymi wywiadami. Jestem
synem zesłańców syberyjskich. Moi wujkowie
zginęli z rąk komunistów. Ja skończyłem KUL.
Wiem, doświadczyłem tego, że służby bezpie-
czeństwa interesowały się moją osobą. Nie
mam sobie nic do zarzucenia.
MMZZHH..::  AA  mmoożżee  jjeesstt  PPaann  ww  jjaakkiimmśś  zzbbiioorrzzee  ssppee--
ccjjaallnnyymm  ii  kkttoośś  zzaassttrrzzeeggłł  PPaannaa  tteecczzkkęę,,  aallbboo  zzooss--
ttaałł  PPaann  ppoozzyyttyywwnniiee  zzwweerryyffiikkoowwaannyy  ii  ddzziiaałłaa  PPaann
ddaalleejj??
OO..DD..:: No to niech Pani tę sprawę drąży. Nie
wróżę powodzenia, przykro mi. Są ludzie w
Ostródzie, którzy chcą wreszcie mieć na mnie
jakiegoś haka. Zawodzę ich swoim życiorysem. 
MMZZHH..::  PPaanniiee  BBuurrmmiissttrrzzuu,,  bbooii  ssiięę  PPaann
zzbblliiżżaajjąącceeggoo  ssiięę  rreeffeerreenndduumm??
OO..DD..:: Nie myślę w tych kategoriach. Jestem od-
ważnym facetem, nie boję się. Z niejednego
pieca chleb jadłem, nie pocą mi się ręce z po-
wodu perspektywy utraty stanowiska. Nie oba-
wiam się utraty zarobków, bo zanim zacząłem
pełnić funkcję burmistrza, zarabiałem lepiej. To,
co dzisiaj robię, to moja pasja. Kocham
Ostródę, jestem może trochę zwariowanym
patriotą lokalnym. Funkcja burmistrza daje mi
możliwość zmieniania miasta na lepsze. To
także chęć zostawienia swojego śladu na dro-
dze. Konsekwentnie 

powtarzam hasło: „Centrum świata jest tam,
gdzie my jesteśmy”.
MMZZHH..::  CCzzyy  jjeeżżeellii  zzoossttaanniiee  PPaann  ooddwwoołłaannyy  zzee  ssttaa--
nnoowwiisskkaa  bbuurrmmiissttrrzzaa,,  bbęęddzziiee  PPaann  zznnoowwuu  kkaannddyy--
ddoowwaałł??
OO..DD..:: Ależ oczywiście, że tak. Mam jeszcze
wiele dobrego do zrobienia. Moja praca i misja
nie została dokończona.
MMZZHH..::    DDzziięękkuujjęę  zzaa  rroozzmmoowwęę..

Wywiad autoryzowany

ROZMOWA Z OLGIERDEM DĄBROWSKIM, BURMISTRZEM OSTRÓDY

I tak będę 
burmistrzem!

Dnia 8 marca br. na łamach naszego ty-
godnika  nr 10/2012 został opubliko-
wany materiał autorstwa naszej
redaktor naczelnej Moniki Zacharskiej –
Hawrylicz pt.: Jeszcze słowo o Burmist-
rzu i szkole piątce.
Poniżej przedstawiamy pełną  korespon-
dencję mailową pomiędzy Panem
Olgierdem Dąbrowskim, a naszą redak-
tor naczelną. 

Wiadomość mailowa otrzymana do naszej redak-
cji  z dnia 14.03.2012 r. godz. 15:48

Pani Monika Zacharska-Hawrylicz
Redaktor Naczelna „Naszego Głosu”

W Pani materiale prasowym, pt. „Jeszcze słowo o
Burmistrzu i szkole „piątce” ( „Nasz Głos” nr 10 z 8
marca br.) przypisała mi Pani autorstwo nastę-
pujących, podkreślonych cudzysłowem, wypowie-
dzi: „kość rzucona psu” oraz „Dlaczego tej kości nie
chcecie wziąć?!!!”. Miały być one ilustracją mojego,
rzekomo, lekceważącego stosunku do osób, z któ-
rymi prowadziłem dyskusję. Oświadczam zatem, że
podczas spotkania z rodzicami w „piątce”, ani gdzie
indziej, nie użyłem tych sformułowań. Zostały one
przez Panią wymyślone dla potrzeb nieobiektyw-
nego, ironicznego i złośliwego przedstawienia
mojej osoby, dla ukazania mnie w niekorzystnym
świetle przed czytelnikami. 
Posługując się Słownikiem Języka Polskiego infor-
muję Panią, że cytat, to «słowa przytoczone
dosłownie (podk. moje) z jakiegoś tekstu pisanego
lub z czyjejś wypowiedzi ustnej». Dyskusja w tej
sprawie, czy wprowadziła Pani czytelników w błąd
świadomie lub nie, jest zbędna, bo dysponuję na-
graniem z całego przebiegu zebrania w „piątce”,
do którego mogła Pani, przy chęci zachowania pod-
stawowej dziennikarskiej staranności, mieć także
dostęp.
Wzywam zatem Panią do natychmiastowego spros-
towania i przeprosin na łamach „Naszego Głosu”.
W przypadku odmowy będzie Pani musiała wyka-
zać przed sądem autentyczność zamieszczonych
„cytatów”.

Olgierd Dąbrowski

Wiadomość wysłana z naszego maila redakcyjne-
go, dnia 14.03 br., godz. 16:21

Witam Panie Burmistrzu!
Widzę, że mój felieton trafił do Pana "uczuć". Otóż
nie zamierzam zamieścić Pana sprostowania, bo
znowu Pan kłamie. Jako rodzic trójki dzieci z Ze-
społu Szkolno Przedszkolnego, byłam na tym spot-
kaniu i osobiście zadałam Panu pytanie: "dlaczego
porównuje Pan nas do psa, któremu rzuca się
kość?" Być może zapamiętał mnie Pan... Oprócz
tego pytania zadałam jeszcze inne. Na tamto, od-
powiedział Pan, że to był tylko kolokwializm. Mam
na to świadków w postaci wszystkich obecnych na
spotkaniu i nagrania z telewizji regionalnej.
Poza tym chciałabym spotkać się z Panem w innej
sprawie, którą jako dziennikarz muszę podjąć.
Sprawa dotyczy bezpośrednio Pana osoby, więc
chcę dać Panu prawo ustosunkowania się. A za-
znaczam, że sprawa jest bardzo  kontrowersyjna.

Monika Zacharska-Hawrylicz

Wiadomość mailowa otrzymana do naszej redak-
cji, dnia 14.03 br., godz. 18:58

Dobry wieczór!
Szanowna Pani, felietony to pisał, np. Stefan Kisie-
lewski, Daniel Passent, Ludwik Stomma, a Pani ma-
teriał to zwykły kubeł pomyj wylanych na mnie.
Felieton jest najwyższą formą dziennikarstwa, za
który biorą się głównie  osoby z ogromnym stażem
redakcyjnym, znakomitym warsztatem pisarskim, z
wiedzą i erudycją, ludzie z wielką klasą. Pani "pro-
dukcja", choćby  nie wiem jak zaklinała Pani rze-
czywistość, nie ma nic wspólnego z
dziennikarstwem. Tak po prostu jest. Pani mnie po
prostu nienawidzi i daje temu upust w "N.G."
Smutne jest to, że z odreagowywania nienawiści
czerpie Pani satysfakcję i doznaje uczucia dobrze
wykonanej roboty. Ale Pani widocznie już tak ma.

Jeszcze sporo
wody w Wiśle upłynie, zanim spod Pani pióra wy-
frunie felieton.
Przecenia się Pani...Do moich uczuć trafia , np. po-
ezja Wisławy Szymborskiej. Pani materiał, podobnie

jak Pani poprzednika w tym samym miejscu, co naj-
wyżej zniesmacza. Ubolewam, jako osoba, która
prawie ćwierć wieku zajmowała się dziennikar-
stwem, nad upadkiem sztuki i etyki dziennikarskiej.
Mam wrażenie, że prawda komplikuje Pani życie, a
więc woli ją Pani omijać szerokim łukiem. Załamuję
ręce nad tym, co Pani wyprawia z niezwykle popu-
larnym powiedzeniem, że należy się coś komuś, "jak
psu kość".  Aż wierzyć się nie chce, że nie rozumie
Pani sensu i wymowy tego wyrażenia. Przypo-
mnijmy zatem jak było...
Podczas spotkania z rodzicami uczniów "piątki" zdu-
miał  mnie niezmiernie pan Januszkiewicz brakiem
podstawowej wiedzy na temat wałkowany od ty-
godni, czyli sprawy finansowania stowarzyszenia
prowadzącego szkołę publiczną. Zasugerował bo-
wiem,  że to od  widzimisię burmistrza będzie za-
leżało finansowanie stowarzyszenia.
Odpowiadałem ja i pani naczelnik B. Ratajczyk. Po-
informowaliśmy,  że to jest rozstrzygnięte prawem,
że finansowanie jest obligatoryjne. Na koniec po-
wiedziałem, że ono się należy stowarzyszeniu "jak
psu kość" i nic do tego burmistrzowi. Po kilkunastu
minutach dogłębnej analizy zareagowała Pani, za-
rzucając mi obrażenie zgromadzonych poprzez po-
równanie ich do psa. Początkowo myślałem, że Pani
żartuje. Strach cokolwiek do Pani i przy Pani mówić.
Opowiadam o tym niezwyczajnym potraktowaniu
staropolskiego powiedzenia  w całej Polsce. Moi
słuchacze zaśmiewają się do rozpuku i traktują to
jako doskonały dowcip. Część z rozmówców twier-
dzi, że sobie panią wymyśliłem, bo nie wierzą, że
jest ktoś w Polsce, kto nie pojmuje sensu tego po-
wiedzenia. Ale Pani jest, jak najbardziej realna…
W sierpniu 2004 roku Roman Giertych, znany poli-
tyk, powiedział:
"Niemcy powinny nam zapłacić za straty powstałe
w wyniku II wojny światowej. Te pieniądze należą
się nam jak psu kość ". Czy Pani zdaniem obraził
nas, Polaków, porównując do psa?
Inny polityk powiedział  niedawno: „Jest to dług za-
ciągnięty kiedyś wobec dzisiejszych emerytów, któ-
rym emerytury należą się jak "psu kość". Pani
zdaniem obraził emerytów?
Anna Fotyga stwierdziła kiedyś: „Stanowisko rzecz-
nika Trybunału należy się nam jak psu kość”. Ta to
dopiero nawywijała, obraziła wszystkich członków
swojej partii PiS, w tym siebie. Czy widzi już Pani
absurdalność swojego myślenia i postawy? W In-
ternecie znajdzie Pani tysiące wypowiedzi z „psią
kością”.  Proszę mniej pisać a więc czasu poświęcić
na naukę.
Z Pani korespondencji wynika, że nasz spór będzie
musiał jednak rozstrzygnąć sąd. Sam jestem ciekaw,
jak Pani uwiarygodni te dwa kwestionowane
przeze mnie cytaty. Potem będzie już Pani dosko-
nale wiedzieć, że cytat musi być cytatem, a nie złoś-
liwym rojeniem.
I ostatnia sprawa… Bardzo chcę poznać tę „sprawę
bardzo kontrowersyjną”, którą się Pani musi, a
jakże, zająć. Będę pewnie ogromnie zawiedziony,
bo u Pani wszystko, co mnie dotyczy jest, co naj-
mniej, kontrowersyjne, chyba, że mnie Pani zapyta
o mój udział w wojnie wietnamskiej, bądź o kata-
strofę gibraltarską. Wtedy mogą być kłopoty.
Wiem, że Pani się śpieszy, bo wkrótce upragnione
referendum. Kładę głowę pod gilotynę. Raz kozie
śmierć (niechcący porównałem się do kozy). Propo-
nuję zatem spotkanie nawet jutro, tj. w czwartek.
Mogę Panią podjąć już o godz. 8.30, bądź 11.30.
Do zobaczenia

Olgierd Dąbrowski

Wiadomość mailowa otrzymana do naszej redak-
cji, dnia 14.03 br., godz. 19:02

Witam ponownie.
Jeszcze jedno. Wysłana korespondencja ma cha-
rakter prywatny, nie do druku.

Olgierd Dąbrowski

Wiadomość wysłana z naszego maila redakcyjne-
go, dnia 16.03. br., godz. 14:10

Witam Pana,
szczerze zadziwiły mnie Pan przedwczorajsze e-
maile. Chciałabym Pana poinformować, że wszelka
korespondencja na moją służbową skrzynkę nie
może być korespondencją pry-

watną. Osobiście Pana pióro wywarło
na mnie wrażenie. Śmiem twierdzić, że lepiej wy-
chodziła Panu praca dziennikarza, niż władanie
miastem. Może powinien Pan wrócić do zawodu..?
Czasem warto stanąć z boku, żeby spojrzeć "trzeź-
wym” okiem, "nabrać dystansu do spraw i siebie

samego". Nie pałam do Pana nienawiścią, a słowa
wypowiedziane przez Pana w szkole nr 5 uraziły nie
tylko mnie. Szkoda tylko, że w sprostowaniu Pan
się ich wyparł. Ale chwalić, że jednak pamięć wró-
ciła. To, że powiedzenie jest popularne, nie znaczy,
że trafnie użyte i że nie może być obraźliwe. W tej
sytuacji jednak tak było.
W korespondencji do mnie bardzo wysilił się Pan,
żeby mnie obrazić i upokorzyć. Chyba nie chodzi o
to, żebyśmy wzajemnie się opluwali... Aczkolwiek
rozważam wyciągnięcie z tego konsekwencji praw-
nych lub opublikowanie naszej korespondencji na
łamach "N.G".
Co do naszego spotkania, sprawa nie jest nagląca.
Do referendum zdążymy. Tak jak napisałam wcześ-
niej, chętnie spotkam się z Panem i nie po to, żeby
Pana opluwać. Proponuję przyszły poniedziałek
godz. 12.00.

Pozdrawiam i życzę miłego dnia
Monika Zacharska-Hawrylicz

Wiadomość mailowa otrzymana do naszej redak-
cji,  dnia 16.03 br., godz. 15:38

Dzień dobry Pani!
Przyjmuję propozycję spotkania. Czekam w ponie-
działek o 12.00.
Wracając do "kości"... To straszne, że Pani nie rozu-
mie, o co mi chodzi, o co zabiegam. Nigdy się nie
wypierałem i nie wyprę, że  -w kontekście, który
dość precyzyjnie już Pani opisałem- użyłem wy-
rażenia "jak psu kość" .  Stwierdziłem, że średnia
(na ucznia) "jak psu kość" będzie się należała
każdemu uczniowi w tej szkole. Tylko tyle. Pani na-
tomiast przypisała mi następujące cytaty: "kość rzu-
cona psu" i "Dlaczego tej kości nie chcecie
wziąć?!!!!, umieszczone w kontekście, mającym
mnie zdyskredytować, wywołać u ludzi poczucie
niechęci do "Dona". Intencja Pani była oczywista.
Chciała Pani dowieść, wbrew prawdzie, że obra-
ziłem obecnych na spotkaniu. Czyli, że zachowałem
się fatalnie. Gdybym rzeczywiście tak powiedział,
miałaby Pani rację, ale  tak nie powiedziałem,
nawet nie pomyślałem. Mój głęboki sprzeciw budzi
dokonana przez Panią ordynarna manipulacja wy-
mierzona we mnie. Cały kontekst tego materiału
świadczy o tym. W sądzie, podkreślam to jeszcze
raz, będzie Pani musiała dowieść, że powiedziałem
inaczej niż to zarejestrowała kamera reporterska.
Czeka Panią karkołomne zadanie, niemożliwe do
wykonania. Nie wolno tak ludzi traktować, wkładać
im w usta sformułowania, których nie wypowie-
dzieli. Czy Pani już rozumie? Chodzi o brak mojej
zgody na Pani konfabulacje, na te i wiele innych,
ale o nich kiedy indziej. Tak rodzą się potem plotki.
To właśnie one leżą u podstaw tego nieszczęsnego
referendum. Z nich czerpie Pani całą wiedzę o za-
rządzaniu Ostródy. Straszne i przerażające. Nie wi-
działem Pani nigdy w urzędzie, zbierającą,
weryfikującą informacje przydatne do artykułów
prasowych. Nic dziwnego, że ma Pani takie, a nie
inne  zdanie o mnie i zarządzaniu miastem. To, że
miasto jest przez ostatnie lata ciągle wyróżniane i
nagradzane przez znakomite kapituły, złożone przez
wybitnych polskich fachowców od ekonomii, sa-
morządności, administracji Panią nie interesuje.
Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być le-
piej. Ale Ostródą można i należy się szczycić, być z
niej dumnym, bo jest z czego. Proszę pojeździć po
okolicznych miasta i gminach wiejskich i porównać
je do Ostródy. Porównać dane statystyczne, liczby,
wartości. Ostróda jest niekwestionowanym liderem
rozwoju w regionie! Ośmieszacie Państwo tym re-
ferendum nasze miasto w całej Polsce. Tego Wam
Ostróda nie zapomni. To będzie Wasz merytoryczny
wkład w rozwój miasta. Gratuluję.
Dziękuję za komplementy. Zapewniam Panią, że
kierowanie miastem wychodzi mi równie dobrze.
Ja Pani nie opluwałem. Byłem złośliwy, ale Pani na
to absolutnie zasłużyła.  Jest zasadnicza różnica
między formą Pani materiału, a moją korespon-
dencją.

Do poniedziałku.
Olgierd Dąbrowski

I na tym zakończono korespondencję mai-
lową . 

Do spotkania doszło w ten poniedziałek
w gabinecie burmistrza w osobach redak-
tor naczelnej tygodnika „Nasz Głos” i wy-
dawcy gazety oraz burmistrza . Rozmowa
z burmistrzem Ostródy w tym numerze
naszej gazety. 

LUDZIE LISTY PISZĄ…

Szanowna Pani Redaktor,

z zachwytu nad Pani tekstem,
inspirowany nim, postano-
wiłem zabrać głos "w sprawie".
Proszę zajrzeć do załącznika.

Oby więcej było takich dziennikarzy,
nie tylko w prasie lokalnej, ale i ogól-
nopolskiej. Nasza Ojczyzna zapewne
wyglądałaby zupełnie inaczej. Byłaby
ładniejsza, mądrzejsza, bezpieczniej-
sza, a nade wszystko przyjazna dla
Polaków (Polek, oczywiście, też!).
Poruszyła Pani problem, który m.in.
zawarłem w mojej pracy magister-
skiej pt. "Etos władzy na podstawie
Konstytucji duszpasterskiej o Kościele
w świecie współczesnym „Gaudium
et spes>".

Jeszcze raz gratuluję.
Pozdrawiam Zbigniew Połoniewicz

poniżej drukujemy treść załącznika:

„Niegodziwa władza
nigdy nie trwa
wiecznie”
Łacińska maksyma, którą pozwoliłem
sobie zacytować w tytule, znakomi-
cie oddaje nastrój panujący w na-
szym mieście i oczekiwania jego
mieszkańców. W tym też duchu gra-
tuluję świetnego tekstu Pani Redak-
tor Naczelnej pt. „Jeszcze słowo o
Burmistrzu i szkole <piątce>” (nr 10
[29], z 8 marca 2012 r.). Przyznaję z
satysfakcją, że od 2003 roku w
Ostródzie i w Powiecie Ostródzkim
nic podobnego nie można było prze-
czytać, a znam wartość dziennikar-
skiej rzetelności i odwagi. Trzykrotnie
płaciłem za nią wysoką cenę. Gratu-
luję zatem odwagi i trafnej oceny
ostródzkich realiów. Choć odwaga i
rzetelność, to cechy dziennikarskiego
etosu, w który Pani się wpisuje.
Mocny tekst, dosadny, obnażający
pychę i arogancję Pana Burmistrza,
wyrażającą się choćby stwierdze-
niem: „Nie krzywdźcie Ostródy!” oraz
wcześniejszym, że „Ostróda przesta-
nie być miastem europejskim, a sta-
nie się zaściankowym”. Stąd już
blisko do imperatywu: Nikt, tylko ja –
Burmistrzem Ostródy! Lub w odmia-
nie: Ostróda – to ja! Ja – to Ostróda!
Buta człowieka, który dawno zapom-
niał, że jest jedynie zwykłym śmier-
telnikiem (Memento homo mori! – co
się przekłada: Pamiętaj człowiecze o
śmierci!) i obywatelem, którego, jak
słusznie napisała Pani Redaktor,

wyborcy wynieśli do
godności swego sługi. Tylko tyle i aż
tyle! To właśnie imperatorskie za-
pędy doprowadziły Pana Burmistrza
do krytycznego momentu – do nie-
trafionych inwestycji, do tworzenia

uroczej fasadowości
miasta, za którą, nie-
stety, kryje się naras-
tająca pauperyzacja
jego mieszkańców. I
łzy rozpaczy, ból i
śmierć, jak po niedawnej tragedii na
ul. G. Gizewiusza. Okrzyki zachwytu
przybywających do Ostródy turystów
spotykają się z milczącym niepoko-
jem ostródzian, zatroskanych o byt,
o niepewne jutro (jesienią ubiegłego
roku pisałem w jednym z felietonów
o dzieciach żebrzących na ulicach na-
szego miasta). Choć, na szczęście,
owo milczenie zostało przerwane...
Przypadek Pana Burmistrza wcale nie
jest odosobniony, imperatorskie za-
kusy posiadają także inni wybrani
przez tubylczy lud „słudzy”. Dla
przykładu, wielokrotnie słyszałem,
jak pewien ostródzki włodarz mawiał
o sobie: „jestem charyzmatycznym
politykiem!”. Czy inaczej: „Mam cha-
ryzmę!”. Gdy miewał chwile słabości
(dowód na ludzką śmiertelność) wy-
rzucał z siebie: „Gdy mnie zmiotą,
was także zniszczą jak pikusie. Nie
macie szans”! To akurat odnosił do
bliskiego otoczenia zaufanych
współpracowników, także do grupy
osób stanowiących rządzącą koalicję.
A Benedykt XVI wyraźnie powiedział:
Dla człowieka władza często oznacza
posiadanie, moc, dominację i sukces,
natomiast dla Boga oznacza służbę,
pokorę oraz miłość. 
Choć za nami już Rok Czesława
Miłosza (2011), chętnie dedykuję
Panu Burmistrzowi jeden z  wierszy
poety - noblisty, którym to zdaje się
zabierać głos w ostródzkiej sprawie:

Który skrzywdziłeś
Czesław Miłosz

Który skrzywdziłeś człowieka pro-
stego
Śmiechem nad krzywdą jego wybu-
chając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,

Choćby przed tobą wszyscy się kłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi że jeszcze dzień jeden przeżyli,

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta.
Możesz go zabić – narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

Można żywić nadzieję, że ostródzcy
wyborcy wyciągną właściwe wnioski
w myśl przytoczonej przez Panią Re-
daktor łacińskiej sentencji, że niego-
dziwa władza

nigdy nie trwa wiecznie. Historia,
choć fałszowana, jest w stanie to po-
twierdzić. 

Zbigniew Połoniewicz


