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Różne dyrdymały już prostowaliśmy na łamach naszego pisma, 
ale Purdolandia przebija wszystko. W ostatnich dniach dało się 
słyszeć o „wizjonerskim“ pomyśle Piotra Płoskiego (PSL). Na tere-
nie naszej gminy ma powstać największy w Europie park rozrywki. 
Trąbią o tym  lokalne media i wójt. My patrzymy na to z boku i za-
stanawiamy się, do jakiego stop-
nia trzeba być bezczelnym, żeby 
wciskać ludziom taki kit? Jak 
nisko Piotr Płoski (PSL) ocenia 
swoich mieszkanców? Przecież 
wystarczy przez chwilkę poklikać 
w internecie, żeby się przekonać, 
jaka to paranoja. 
Największym parkiem rozrywki 
w Europie jest istniejący od 1992 
roku Disneyland koło Paryża. 
Sam park ma 56 ha. Piotr Płoski 
(PSL) przystąpił do sporządze-
nia planu zagospodarowania 
przestrzennego na powierzchni 
198 ha. Tyle tylko, że sam park 
to nie wszystko. Potrzebna jest 
olbrzymia infrastruktura towarzy-
sząca: drogi dojazdowe, parkin-
gi, toalety, sklepy, hydrofornie, 
przepompownie, oczyszczalnie, 
hotele, restauracje, sklepy, przy-
stanki autobusowe, kolejowe 
itp. Razem z tą infrastrukturą 
Disneyland zajmuje 2 000 ha. I 
w zasadzie można by na tym skończyć, ale postanowiliśmy do 
końca obnażyć niedorzeczność paplania Piotra Płoskiego (PSL). 
Jeżeli Piotr Płoski (PSL) chce, żeby w naszej gminie powstał naj-
większy park rozrywki w Europie, to musi zrobić plan na obszarze 
2 500 ha, a nie 198 ha. Jest jeszcze jedno wyjście. Można zmienić 
granice Europy, tak aby Francja znalazła się na innym kontynen-
cie. Wierzymy, że nasza rada gminy pod wielkim przywództwem 
Jolanty Wilgi jest gotowa podjąć odpowiednią uchwałę.
Wróćmy do Disneylandu pod Paryżem. Kiedy planowa-
no jego budowę, donosiły o tym media na całym świecie.  
O planowanej Purdolandii donosi Gazeta Olsztyńska  
i lokalne rozgłośnie radiowe. Czy trzeba wielkiej bystro-
ści umysłu, żeby zauważyć tę różnicę. Zastanówmy się 
przez chwilę, dlaczego inwestorzy zdecydowali się na budo-
wę Disneylandu właśnie koło Paryża, a nie koło Klewek. No  
w czym Paryż jest lepszy od Klewek?
Po pierwsze, w Paryżu są trzy lotniska, a każde z nich odprawia 
rocznie miliony pasażerów. Jak w tym zestawieniu wypada lotni-
sko w Szymanach?
Po drugie, do Paryża prowadzi siedem autostrad. Do Klewek żad-
na i nawet budowa obwodnicy Olsztyna nie spowoduje, że pobi-
jemy Paryż.
Po trzecie, do Paryża dojeżdża szybka kolej TGV. Do Klewek szy-
nobus Olsztyn- Szczytno.
Po czwarte, aglomeracja Paryża (potencjalni goście parku) liczy 
około 12 milionów ludzi. Aglomeracja Olsztyna razem z Klewkami 
to najwyżej 300 tysięcy mieszkańców.
Po piąte, połowa gości Disneylandu to Francuzi, bo ich na to stać. 
Minimalna płaca we Francji to w przeliczeniu prawie 6 000 zł brutto,  
w Polsce trzy razy mniej.
Kiedy budowano Disneyland pod Paryżem francuski rząd wydał 
miliardy euro na budowę autostrady i szybkiej kolei TGV z Pa-

MAJACZENIE PO IMPREZIE,
CZYLI PURDOLANDIA

A cóż to jest za bajka? Wszystko to być może!
Prawda, jednakże ja to między bajki włożę.

                                      (Ignacy Krasicki)

ryża do miejscowości Marne-la Vallee, gdzie mieści się park. 
Czy Piotr Płoski (PSL) rozpoczął już odpowiednie rozmowy  
z polskim rządem?
W ostatnich latach Disneyland jest odwiedzany przez kilkanaście 
milionów ludzi rocznie. Większość z nich zostaje tam na dwa, trzy 

dni. To powoduje, że Disneyland 
jest jak stutysięczne miasto.  
W założeniu Piotra Płoskiego 
(PSL) Purdolandia ma być więk-
sza. Nieśmiało zadajemy pyta-
nia: Gdzie popłyną ścieki z tego 
parku? Którędy będą biegły trasy 
dojazdu dla 20 milionów ludzi?
Przytoczone przez nas liczby 
pokazują, że pomysł Purdolandii 
nie ma nic wspólnego z wizjo-
nerstwem. To skąd się wziął i po 
co? Naszym zdaniem jest to pija-
rowska próba odwrócenia uwagi 
od spraw codziennych, z którymi 
Piotr Płoski (PSL) zwyczajnie 
sobie nie radzi. Tymczasem 
mieszkańcy muszą codziennie 
jeździć po drogach, na których 
w najlepszym razie gubią kołpaki 
od kół. Wiele dużych miejscowo-
ści wciąż nie ma kanalizacji, a 
wójt nic nie robi, żeby ten stan 
zmienić (przykład Klebarka Wiel-
kiego, Nowej Wsi, Prejłowa). 

Szkoły za chwilę staną przed problemem, gdzie zmieścić VII i VIII 
klasę szkoły podstawowej. Jezioro Klebarskie ginie od ścieków. 
Moglibyśmy wymieniać kolejne zarzuty, ale chyba już dość pognę-
biliśmy nieudolnego wójta.

P.S.
Na terenie naszej gminy w Butrynach funkcjonuje największy  
w regionie park rozrywki aktywnej. Prowadzi go firma Bartbo. 
Park zajmuje 18 ha, a gmina ma dzięki temu odpowiednie podat-
ki. Niestety, ten park ma chyba jedną zasadniczą wadę. Powstał  
w czasach poprzedniej władzy. Pewnie dlatego Piotr Płoski (PSL) 
zamarzył, że stworzy coś większego. Czyżby jakieś kompleksy?

Droga do Wyrand- marzec 2017 r.



„ W związku z nieprawdziwą informacją zamieszczoną w nr 
Styczeń 2017 nr1(14) na stronie 2 pod tytułem „PRZYPAD-
KOWE PRZYPADKI (C.D.)“ prostuję,  że w treści niepraw-
dziwie wskazano, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Purdzie uznała, że dla prawidłowego funkcjonowania 

Sprostowanie przygotowane przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie.
kierowanej przez nią jednostki niezbędne jest zatrudnienie 
Marka Orłowskiego. Oświadczam, że Pan Marek Orłowski 
nie jest i nigdy nie był pracownikiem Gminnego Ośrodka 
Kultury w Purdzie, a publikowana przeze mnie informacja 
nie została należycie sprawdzona.“

ści różnego rodzaju formami ochrony przyrody, to można tam 
wybudować co najwyżej gniazda dla bocianów hahahahh. Z 
czego gmina ma pozyskać na coś takiego fundusze nawet jak 
z UE dadzą to kwoty wchodzą tu na miliardy zł, ewentualne 
pożyczki sprawią że gmina będzie zadłużona do końca świata 
i jeden dzień dłużej jak to ktoś mawia. Najbiedniejsza gmina w 
Polsce tylko chce żeby się o niej pogadało i tyle. Studenci nie 
mają takich uprawnień żeby cokolwiek projektować, można 
sobie narysować coś na kartce i tyle, żeby powstały projekty 
trzeba wyłożyć ogromnych środków finansowych. Niech cała 
gmina i osoby z nią działające na UWM-ie uderzą się bardzo 
mocno w głowę i zaczną kształcić studentów w normalnych 
dziedzinach a nie w budowie wyimaginowanej PURDOLANDI 
czy CEBULAND,I bardziej ta nazwa w sumie odpowiada całe-
mu „przedsięwzięciu” Śmiech na sali jednym słowem :)

• werda 18 mar 2017 12:01
Są to tereny cenne przyrodniczo, typowo rolnicze i atrakcyjne 
turystycznie. Władze gminy chcą, żeby powstał tam najwięk-
szy park rozrywki w Europie. Jego robocza nazwa to Purdolan-
dia. Ja bym nazwał to Debilandią, a tych, którzy chcą zdewa-
stować taki teren wsadził do mamra

• Jarecki 18 mar 2017 15:25
K…a co za po….na propaganda jak za Gierka !!!!!

• To trzeba leczyć! 17 mar 2017 15:56
Cywilizacja, której członkowie żądali chleba i igrzysk dawno 
upadła. Tu słychać tylko o marnej jakości igrzyskach. Tak, 
PurgeLandia na terenach rolniczych! a ziemniaki, zboże itp. 
sprowadzimy z Hiszpanii, Włoch, Niemiec, a może z Kanady i 
będziemy się rozkoszować owocami ziem zniszczonych przez 
zachodnią cywilizację, zaprawionych glifosatem i GMO, a po-
tem już tylko 2-3 letnie oczekiwanie na dostanie się do wiado-
mego specjalisty.

• fantasmagoria 17 mar 2017 18:47
Przepraszam czyżby lokalne PSL/PO się za to brało bo to oni 
trzęsą samorządami ? Jak tak to już wiadomo z góry co bę-
dzie.”Dobra Zmiana”naciska, trzeba szukać zacisznych syne-
kur stworzonych za cudze pieniądze .Kasa pewnie z UE „na 
rozwój regionów zapóznionych” plus potęzny dodatek z na-
szego budżetu . Coś typu aquparki, lotniska Radom /Szyma-
ny itp .Jakby to powstało to na 100% trzeba będzie dokładać 
z pieniędzy samorządu jak do Szyman . Lokalizacja fatalna 
,bezludzie w biednym regionie, aż dziwne że ktoś to poważnie 
proponuje .

• Sołtys 17 mar 2017 20:02
hahahaha Wójt tej gminy powinien leczyć się na głowę dodat-
kowo osoba z UWM-u nie ma pojęcia co to za przedsięwzięcie, 
jeśli obszar na którym to coś ma powstać jest objęty w cało-

Komentarze internautów zamieszczone na stronie http://olsztyn.wm.pl
na wieść, że wójt Gminy Purda zamierza wybudować Purdolandię

PROTEST PRZECIWKO BUDOWIE
SPALARNI ŚMIECI
W piątek 31 marca 2017 r. w Centrum Konferencyjnym-
-Szkoleniowym UWM w Olsztynie odbyła się 24 gala 
Osobowość Roku Warmii i Mazur, której organizatorem 
był Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu. Statuetki i tytuły 
zostały wręczone w czterech kategoriach: działalność hu-
manitarna, sport, edukacja, 
nauka i tytuł honorowy. —
Tytuł honorowy otrzymał 
wicepremier, minister roz-
woju i finansów Mateusz 
Morawiecki za wybitne 
dokonania na rzecz go-
spodarki wolnorynkowej, 
za skuteczne inicjatywy                    
przy ściąganiu inwestorów 
zagranicznych do Polski, 
za podjęcie działań na 
rzecz likwidacji bezrobocia 
i ubóstwa.
Przed galą do wicepremie-
ra Mateusza Morawieckie-
go zwróciła się delegacja 
Olsztyńskiej Strony Spo-
łecznej, protestując prze-
ciwko budowie spalarni 
śmieci w Olsztynie. Dele-
gacja reprezentowała m.in. 
Chrześcijańską Wspólnotę 
Samorządową, Zarząd Regionu NSZZ Solidarność, Ruch 
Narodowy, mieszkańców Olsztyna i mieszkańców Gminy 
Purda. Protestujący poinformowali wicepremiera Mateusza 
Morawieckiego o sprzeciwie społecznym wobec budowy 
spalarni w Olsztynie oraz o pomyśle finansowania jej przez 
Polski Fundusz Rozwoju, podlegający pod ministerstwo 
rozwoju. Protest miał charakter pokojowy i informacyjny.

-„Wyrażono sprzeciw wobec finansowania tej inwestycji 
przez Polski Fundusz Rozwoju, którym zarządza wice-
premier Mateusz Morawiecki– tłumaczy Jacek Pachucki  
z ChWS, uczestnik pikiety. - Nasze stanowisko opisane zo-
stało w rozprowadzonych podczas pikiety ulotkach.”  

„Echo Purdy” w imieniu 
swoim i Chrześcijańskiej 
Wspólnoty Samorządo-
wej zwróciło się do Pana 
Premiera Morawieckiego 
z prośbą o dokładne zba-
danie tej inwestycji. 
Z informacji pozyskanych 
ze źródeł zbliżonych do 
warmińsko-mazurskiego 
wojewody, Artura Cho-
jeckiego, oraz premiera, 
Mateusza Morawickiego, 
wynika, że inwestycja  
w tej chwili, jeszcze nie 
ma „zielonego światła” do 
realizacji.
Informujemy mieszkań-
ców Klebarka Małego, 
Ostrzeszewa, Szczęsne-
go oraz sąsiednich miej-

scowości a także mieszkańców Gminy Barczewo, 
jeżeli są zainteresowani czynnym udziałem w akcji 

wstrzymującej budowę „truciciela”, to jesteśmy do ich dys-
pozycji.
Bardzo jesteśmy ciekawi, jakie działania w powyższej 
sprawie zostały podjęte przez Radę Gminy  i Wójta Gmi-
ny Purda i czy to są działania wspierające spalarnię, czy 
przeciw niej?

Wicpremier Mateusz Morawiecki (w środku)



KRÓTKO I NA TEMAT
Piotr Płoski (PSL) obiecał, że w pierwszym kwartale 2017 roku 
ogłosi przetarg na budowę remizy w Purdzie. Taką informację 
można wyczytać w biuletynie informacji publicznej gminy Purda. 
Minął marzec i nic takiego się nie stało. Dla nas nie jest żadnym 
zaskoczeniem, że Piotr Płoski (PSL) nie dotrzymał kolejnej obiet-
nicy. Pewnie remiza powstanie zaraz po tym, jak zostaną zbudo-
wane fundamenty świetlicy w Zgniłosze. Chyba mieszkańcy mu-
szą się przyzwyczaić, że to tylko obiecanki - płoskanki.

Dyrektor ZSP w Klebarku Wielkim, Jolanta Maciejewska, prze-
prowadziła wśród rodziców ankietę, w której pytała: czy jesteś za 
budową hali sportowo-widowiskowej w Klebarku Wielkim? Równie 
dobrze mogłaby zadać pytanie: czy chcesz być pięknym, zdro-
wym, młodym i bogatym? Ciekawe, czy sama była inicjatorką, czy 
otrzymała polecenie od wójta? Tego nie wiemy, ale jeśli ważą się 
losy ponad 7 milionów zł naszych wspólnych pieniędzy, to dlacze-
go pyta się o zdanie tylko wybranych mieszkańców? Jeżeli Piotr 
Płoski (PSL) naprawdę chce wiedzieć, co o tym sądzą mieszkań-
cy, to najlepiej zrobić referendum w tej sprawie. Chyba, że wójt 
się boi. Proponujemy następujące pytanie do mieszkańców: Czy 
jesteś za budową trzech sal gimnastycznych o wymiarach 12m 
x 24m w, Butrynach, Klebarku Wielkim i Szczęsnem, za te same 
pieniądze, zamiast budowy jednej hali sportowo- widowiskowej  
w Klebarku Wielkim?

8 marca Jarosław Dzioba dowiedział się od Piotra Płoskiego 
(PSL), że nie jest już zastępcą wójta. Podzielamy zdanie wójta, że 
Jarosław Dzioba nie pasuje do jego ekipy rządzącej naszą gminą. 
Nie może tak być, że zastępca prezentuje zdecydowanie wyższy 
poziom kultury osobistej i politycznej niż przełożony. Był już w cza-
sach Płoskiego zastępca z Nowoczesnej, był z PO, czekamy na 
zastępcę z PiS.

28 marca powiat złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji pod 
nazwą: Przebudowa drogi od DK 16 droga gminna wraz z budo-
wą tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, 
następnie skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowo-
ści Klebark Wielki wraz z jego przebudową. Inwestycja ma być 
realizowana przez powiat w partnerstwie z gminą. Przewidywany 
termin realizacji 2017-2018. Ta inwestycja była wpisana do pro-
gramu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jeszcze przez 
poprzednie władze gminy i powiatu, dzięki czemu jest zapewnione 
finansowanie z Unii Europejskiej.
 
1 kwietnia w Butrynach odbyła sie uroczystość otwarcia świetlicy 
po remoncie. To wyjątkowa sytuacja, bowiem większość kosz-
tów remontu to praca mieszkańców (około 45 000 zł) oraz około  
12 000 zł pieniądze sołeckie zarobione przez mieszkańców. Świe-
tlica po remoncie robi wyjątkowo dobre wrażenie zarówno pod 
wzgledem funkcjonalnym jak i estetycznym. Wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego dzieła, należy się uznanie. Może warto po-
kazywać Butryny jako przykład dobrej praktyki. Na otwarciu było 
dużo różnych ludzi. Nas interesuje to,  kogo nie było. Domyśla-
cie się, Drodzy Czytelnicy? Oczywiście nie było Piotra Płoskie-
go (PSL). Naszym zdaniem powinien być. Tymczasem w swoim 
imieniu przysłał dwóch asystentów. To dopiero groteska. Po co 
wójtowi aż dwóch asystentów, za których my płacimy? Wystar-
czyłoby zwolnić jednego z nich i dać Butrynom zaoszczędzone 
pieniądze. Ludzie nie musieliby się szarpać po godzinach pracy 
w czynie społecznym. Przypomnijmy, Piotr Płoski (PSL) nie miał 
problemu, żeby na remont świetlicy w Klewkach przeznaczyć  
150 000 zł. Czyżby mieszkańcy Butryn należeli w naszej gminie 
do gorszego sortu?

ORŁOWSKI U PSYCHIATRY
Marek Orłowski, nasz gminny misiewicz, kiedy został asystentem 
wójta poczuł, że stoi ponad prawem. Jednym z objawów tego 
przeświadczenia o swojej wyjątkowości było lekceważenie zaka-
zu postoju koło Urzędu Gminy w Purdzie. Marek Orłowski noto-
rycznie łamał ten zakaz, a ktoś wrażliwy na przestrzeganie prawa  
systematycznie robił mu zdjecia i wysyłał na policję, która mimo 
że prywatnie lubi Orłowskiego, musiała go karać mandatami. Ten  

w końcu nie wytrzymał i chyba odmówił przyjęcia kolejnego man-
datu, bo policja skierowała sprawę do sądu. I tu dopiero ciekawost-
ka. Sąd na wniosek policji nakazał zbadanie Marka Orłowskiego 
przez biegłego psychiatrę. Nam od dawna trudno było wyjaśnić,  
w sposób racjonalny, wiele zachowań gminnego misiewicza. O ca-
łej sprawie wiemy i piszemy, ponieważ sąd zezwolił na nagrywanie 
przebiegu posiedzenia.

Ludzie listy piszą………

OD ZERA DO MILONERA
Czy znacie państwo popularne powiedzenie od zera do milionera? Znacie. Przecież nawet dziecko o nim słyszało. Określa się 
takim mianem ludzi, którzy odnieśli sukces w biznesie  lub wygrali nagle większą kwotę pieniędzy. W pierwszym przypadku 
jest to efekt długiej, wieloletniej, ciężkiej pracy, pomysłu, determinacji danej osoby, drugi przypadek to szczęście, które jest 
niezależne od cech naszego charakteru. Okazuje się, iż jest jeszcze inna droga, by zdobyć upragniony majątek. Przynależność 
partyjna, która pomaga z dnia na dzień zostać milionerem. Takim, jakim stał się Piotr Płoski, Wójt Gminy Purda. Ale zacznij-
my od początku. Piotr Płoski zostaje Radnym Gminy Purda. Składa pierwsze oświadczenie majątkowe, które nie rzuca na 
kolana. Na koncie ma zero, majątek zero, ziemi zero, praca w Agencji też nie przynosi kokosów. Ale chłopak należy do PSL i 
zakłada stowarzyszenie, które realizuje projekty unijne. Chojnie korzysta z europejskiej kasy, działa „w rybach”. Mija kilka lat, 
chłopiec krzepnie, umacnia się na rynku polityki lokalnej, zostaje Radnym Powiatu Olsztyńskiego oraz zastępcą komendanta 
Wojewódzkiego OHP – stanowisko po podziale łupów przypada PSL. I tak geodeta zajmuje się szkolnictwem, bezrobociem  
i programami unijnymi. W tym czasie majątek Płoskiego puchnie. Jeszcze w 2010 r. posiada tylko 2 h ziemi ale po-
woli staje się posiadaczem ziemskim, kupując, dostając dziesiątki hektarów ziemi, o której zawsze marzył. Już prze-
cież w Agencji słyszał, że dobrze mieć kawałek swojej ziemi. On to zrozumiał dosłownie i obecnie posiada jej oko-
ło 100 ha. Średnia wartość 1 ha ziemi w naszym województwie w 2016 rok wyniosła ok. 39.051 zł. W kraju jest różnie, 
ale przyjmijmy, iż średnia cena za 1 ha ziemi wynosi 30 tys. zł, to i tak kształtuje majątek Płoskiego na około 3 mln 
zł. W swoim ostatnim oświadczeniu określił jej wartość na 1 mln złoty, ale nie wymagajmy od niego za dużo. Tak też 
na marginesie trzeba tylko wspomnieć, iż w 2015 roku posiadał 100 ha ziemi o wartości jak sam podał 1 mln złoty.  
W 2015 roku sprzedał 3 ha ziemi za - uwaga - 1 mln złoty, pozostałe 97 ha dalej wycenia na 1 mln zł. Chyba chłopak się gubi  
w tych milionach. By było łatwiej ogarnąć pisze 1 mln i jest ok. Taka karma. Dziwi tylko fakt, iż ktoś kupuje 3 ha ziemi za taką 
cenę. Przepłaca dziesięciokrotnie jej wartość. Być może jest tam coś cennego. Nieodkryte złoża gazu łupkowego, być może 
ma tamtędy przebiegać nitka obwodnicy lub innej autostrady. A może powstanie tam park rozrywki (nie piszę, że największy  
w Europie, bo taki powstanie w Gminie Purda). Co by nie rzec, ktoś bardzo się natrudził, by przekazać Piotrowi Płoskiemu, 
Wójtowi Gminy Purda, ten milion. Pytanie tylko: za co? 

Szanowna Redakcjo! 
Co ten wójt znowu wymyślił? Największy park rozrywki w Europie pod naszymi oknami. Przecież po jeziorze to hałas się pięknie rozchodzi. 
Czy ktoś pytał mieszkańców, co o tym sądzą? Przez tego wójta będziemy narażeni na hałasy silników samochodów wyścigowych, festiwali 
disco-polo i innych koncertów. Tak nie można. Najpierw trzeba rozmawiać z mieszkańcami, a potem robić. Poza tym, to jest teren ważny dla 
przyrody. Chodzę tam czasami na spacer i obserwuję różne ptaki, Nie znam się, to nie zawsze wiem, jakie to gatunki, ale widzę różne ptaki 
drapieżne, żurawie, bociany, a wiosną i jesienią stada łabędzi, gdy siedzą na polach. Poza tym różne drobne ptaki, które pięknie śpiewają. 
Mają tu dobre warunki, bo wzdłuż drogi do Trękusa rośnie aleja starych drzew. Ciekawe co się z nią stanie, jak zacznie się taka wielka inwe-
stycja? Mam nadzieję, że ekolodzy na nią nie pozwolą.
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Pewien osioł z wielkim ego
Gdzieś w przeszłości –niedaleko
Pragnąc władzy postanowił
Przejąć schedę po człowieku.

Do przejęcia było sporo
Piękny folwark-wielka farma
Duży kurnik, chlew, obora
A w oborze smaczna karma.

Dobrał sobie osioł knura
Ten wysiłek włożył spory
Czując przyszły profit pomógł
Osłowi wygrać wybory.

Wmówili zwierzętom z folwarku
Że warto głosować na nowe
Że lepszy nieznany osioł
Niż dobrze znany człowiek.

Dały się zwieźć zwierzęta
Słowom kłamliwym, durnym
I powrzucały –nieszczęsne-
Głosy na osła do urny.

Ten, kiedy tylko zasiadł
Na wyśnionym folwarcznym urzę-
dzie
Rzekł-teraz-moi poddani
W folwarku inaczej będzie.

Za wskazówkami knura
Co dobrze znał wszystkie zwierzaki
Utworzył radę folwarku
I dobrał sobie do paki.

Knura-ministra bez teki 
Z noskiem do interesów
Za plecami faworyta 
Pilnuje swojego koryta.

Wilczura-sekretarza folwarku
Co wyczuł profity w garnku
Osioł kasę ma do dania 
Więc się trzymam tego drania.

Srokę - przewodniczącą rady 
folwarku
Cwaniarę z głową na karku
Kto by tutaj nie był szefem 
Będę skrzeczeć mu z uśmiechem.

Kaczkę - radną folwarku
Trzymającą dziób w bagienku
W radzie folwarku od lat bywam 
Osłu „torta” i znów pływam.

Barana - szefa komisji paszowej
Wielkiego lizusa w kampanii owej
Co osioł chce ja gadam 
I za paszę odpowiadam.

Łosia - oswojonego radnego z lasu
Co załatwia wszystko bez hałasu

Folwark zwierzęcy (wg wzoru Georga Orwella)
(wszelkie podobieństwa do prawdziwych postaci i zdarzeń są niezamierzone i najzupełniej przypadkowe)

Wy mnie poznać też musicie 
Jam folwarczny donosiciel.

Kozła - radnego folwarku.
Wspierającego się na oślim 
„lewarku”
Ja od osła chcę zlecenia 
Kozę mam do wykarmienia.

Klacz-radną folwarku
Co klepie po barku
Mnie zlecenia też się chciało 
Paszy bowiem wciąż mam mało. 

Koguta - faworyta osła spoza 
rady
Łapczywego na wszelakie układy
Jam jest pośród drobiu orzeł 
Osioł zawsze mi pomoże.

Kury i kogutki - na resztę rady
Co przyklepują te parady
Cienkie nóżki, mało krzyku, 
Można zamknąć je w kurniku.

Taka to ta ośla rada
Każdy swe orzechy łupie
Stale przyklaskują osłu
Ale osioł ma ich w d..ie.

Smuci się cała farma 
Niejeden cicho stęknie
To takie jest ośle „nowe”? 
A miało być tak pięknie.

Kiedy osioł wreszcie poczuł
Pod kopytem grunt stabilny
To zrozumiał - z taką radą
Jam w folwarku bardzo silny.

Pozapraszał więcej zwierząt
Nie przypadkiem-lecz celowo
Samych swoich-wszak folwarczni
Chcieli, żeby było „nowo”.

Powsadzał swoich na stołki
Wyłącznie te kierownicze
Nie patrząc, iż reszta folwarku
Z oburzenia próbuje krzyczeć.

A wrzeszczcie wy sobie do woli
Robię, co mi się podoba
Moim zwierzęcym wybrańcom
Zezwalam dopaść żłoba.

Każdy, kto ze mną trzyma
Choćby był kawał drania
W nagrodę dostanie jakieś
Orzeszki do łupania.

Reszta niech siedzi cicho
Zamilkną niech wszystkie głosy
Wybrańcy dostają laskowe
Ja łupię swoje kokosy.

Smuci się cała farma 
Niejeden cicho stęknie
To takie jest ośle „nowe”? 
A miało być tak pięknie.

Gdy osłu donieśli o tym
Że zwierzynę ma niezadowoloną
Myśleć zaczął, choć myślenie
Nie było jego najmocniejsza stroną.

Wezwał wilczura i knura
Z cwaniactwa sobie dobrze zna-
nych
I kazał im wymyśleć, co by
Ugłaskać mogło poddanych.

Ci powiadają-ośle
Mamy podwórko i trawę
Zróbmy w folwarku festyn
Wszak wszyscy lubią zabawę.

Podsypie się trochę siana
Kury niech ziarno rozdają
Zaprosi się dzikie gęsi
Do tańców zagęgają.

Pomysł trafiony w dziesiątkę
Rzekł osioł czochrając się po karku
Zwierzęta się zabawią
I znów będzie spokój w folwarku.

I tak osioł panował bez przeszkód
Bez zawirowań żadnych
To wynagrodził swojaka
To znowu paru radnych.

Oni w rewanżu za profit
Z nadzieją-niech nic się nie zmienia
By podlizać się „dobrodziejowi”
Wykuli mu żłób z kamienia.

Na nim wyryli datę
Wzejścia nowego słońca
Końcowej nie wyryli
By bajka trwała bez końca.

Skoroście żłób wykuli
Dla swego księcia pana
To teraz- mówi osioł
Dajcie mi więcej siana.

I dołożyli mu paszy
Więcej nawet niż chciał
Każdy się pod tym podpisał
By osioł więcej miał.

Smuci się reszta folwarku 
Niejeden cicho stęknie
To takie jest ośle „nowe”?
 A miało być tak pięknie.
Cdn..........................

Ewka


