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Narodowe czytanie
z „Balladyną”
Narodowe czytanie na stałe wpisało się do kalendarza
imprez naszego Ośrodka.
Celem inicjatywy jest popularyzowanie
czytelnictwa
wśród młodzieży, dbałość o język ojczysty, zwrócenie uwagi
na bogactwo polskiej literatury,
zachęcanie do czytania książek
i wspólnego spędzania czasu.
Wielkie dzieła literackie są częścią naszego dziedzictwa narodowego. Dzięki nim poznajemy
kulturę i tradycje naszego kraju.
Lekturą tegorocznej edycji była
„Balladyna” Juliusza Słowackiego.
Także i w tym roku, w
poniedziałkowy poranek, 7
września w świetlicy SOSW,
zgromadziła się cała społeczność ośrodka, by wysłuchać
fragmentów lektury w ramach
Narodowego Czytania, w wykonaniu uczniów i nauczycieli
wcielających się w bohaterów

dramatu. Uczestnicy obejrzeli
prezentację multimedialną poświęconą autorowi i jego dziełu,
a także odpowiedzieli na kilka
pytań quizu na temat wysłuchanych fragmentów dzieła.
Największą niespodzianką była krótka inscenizacja
fragmentu „Balladyny” w wykonaniu uczniów, którzy z zaangażowaniem wcielili się w
poszczególne role.
Wszyscy obecni otrzymali
odbicie pamiątkowej pieczęci,
którą specjalnie na to wydarzenie otrzymaliśmy z Kancelarii
Prezydenta Andrzeja Dudy.
Akcję Narodowego Czytania w naszym Ośrodku przygotowuje p. Katarzyna Zalewska
– nauczyciel języka polskiego
oraz p. Agnieszka Ambrożko –
bibliotekarka.
Tekst na podst.
SOSW w Sokółce

Przedstawicielka nauczycielskiego zespołu wokalnego
Ad Rem z Dąbrowy Białostockiej Teresa Boboryko w imieniu
zespołu podziękowała Zarządowi Powiatu Sokólskiego za
wsparcie finansowe wydania
płyty ,,Ad Rem Patriotycznie”.
Do rąk Starosty Sokólskiego
Piotra Rećko oraz Wicestarosty
Jerzego Białomyzego trafiła płyta z pieśniami patriotycznymi.
Za realizację oraz opracowanie
muzyczne odpowiada Jarosław
Woźniewski, przy udziale Studia
SPLIT Białystok. Zespół tworzą:
Małgorzata Andronik, Teresa
Boboryko, Jolanta Kostańczuk,
Beata Olechno, Alicja Gryżena,
Grażyna Ciszkowska, Elżbieta
Adamowicz, Jolanta Hećman i
Janina Kurel. JSA

Ad Rem - Patriotycznie

81. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
17 września 1939 roku
czerwonoarmiści wkroczyli na
terytorium Polski mimo paktu o nieagresji. Atak na Polskę
był związany z zawarciem przez
ZSRR paktu Ribbentrop-Mołotow. Ukryte przygotowania do
wojny trwały już od sierpnia i
jeszcze na początku września
sowieci tworzyli pozory neutralności. W czasie zdradzieckiej napaści, oprócz żołnierzy,
samolotów i czołgów ruszyła
również sowiecka maszyna propagandowa. Atak agresora był
przez niego określany wyprawą
wyzwoleńczą w obronie bezbronnej ludności Ukrainy oraz
Białorusi.
O wydarzeniach sprzed
osiemdziesięciu lat powinniśmy
pamiętać, dlatego 17 września o
godzinie 12.00 zawyły syreny a
powiatowi samorządowcy od-

dali cześć poległym i pomordowanym przez Armię Czerwoną.
Członkowie Zarządu Powiatu Sokólskiego w osobach
Wicestarosty Jerzego Białomyzego, Bożeny Jelskiej-Jaroś, Kazimierza Łabieńca i Romualda
Gromackiego oraz Sekretarz

Katarzyna Nowak, Dyrektor
Wydziału Finansowego Daniel
Supronik i Dyrektor Wydziału Promocji Zbigniew Dębko
złożyli kwiaty pod pomnikiem
ofiar okupacji hitlerowskiej w
Sokółce.
PBA

W Reszkowcach odbyło się
uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego pojazdu dla
jednostki OSP Reszkowce. Wóz
zastąpi wysłużonego, 50-letniego mercedesa, który do tej pory
uczestniczył w akcjach.
W ceremonii przekazania
oraz poświęcenia go przez duchownych uczestniczyli między
innymi: Poseł na Sejm Jarosław
Zieliński, Radny Województwa
Podlaskiego Paweł Wnukowski,
Starosta Sokólski Piotr Rećko,
Wicestarosta Jerzy Białomyzy,
Burmistrz Dąbrowy Biał. Artur Gajlewicz, Członkowie Zarządu Powiatu Bożena Jolanta
Jelska-Jaroś i Romuald Gromacki, Radni Gminy Dąbrowa
Biał., Prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Białymstoku Maciej Borzyszkowski, Zastępca Podlaskiego
Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. Andrzej Sobolewski,
Komendant Powiatowy PSP w
Sokółce Dariusz Wojtecki, Dyrektor PCPR w Sokółce Alicja
Rysiejko, mieszkańcy Reszkowiec i okolicznych miejscowości, druhowie z OSP.
„Nie ma bardziej sensownej inwestycji, niż inwestycja w
zdrowie i bezpieczeństwo. Są to
dwie najważniejsze wartości, ja-

Ratowniczo-gaśniczy MAN
dla OSP Reszkowce
kie każdy z nas ceni, a strażacy
zapewniają to bezpieczeństwo
w wielu aspektach, bo dziś straż
pożarna jest najbardziej wielofunkcyjną służbą. Straż reaguje najszybciej, najczęściej i najchętniej. Chciałbym serdecznie
podziękować strażakom z Reszkowiec, wszystkim druhom i
druhnom. Dziękuję Wam za to,
że jesteście członkami tego pięknego stowarzyszenia, jakim jest
Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych RP. Jesteście wolontariuszami, nie pracujecie na
etatach, a zawsze jesteście gotowi nieść pomoc. (…) Nasze straże pożarne powstawały przez
ponad 150 lat, powstawały w
czasie zaborów, wtedy, kiedy nie
było państwowej służby ratowniczo-gaśniczej, czy ogniowej,
jak kiedyś nazywano, mają swoje tradycje, głęboko wpisane w
nasz krajobraz i naszą historie,
strażacy uczestniczyli w walkach o niepodległość, zawsze
blisko patriotyzmu, poza tą codziennością niesienia pomocy.
(…) Piękna jest wasza służba,
wasza postawa a żebyście mogli
być skuteczni, to my władze, po-

winniśmy was wyposażać w ten
nowoczesny sprzęt i to staramy
się czynić.”- mówił do zebranych Poseł Zieliński.
„Chciałbym podziękować
Ministrowi Zielińskiemu za
ciężką pracę, jaką wykonał dla
strażaków na terenie województwa podlaskiego, a szczególnie
powiatu sokólskiego. Chciałbym również podziękować Zarządowi Województwa Podlaskiego, Gminie oraz wszystkim

bez których zaangażowania dziś
tego samochodu by nie było.
Należy również wspomnieć o
wsparciu finansowym Powiatu
sokólskiego - 300.000 zł. Dzięki niemu mamy trzy samochody ratowniczo-gaśnicze, w tym
ten z Reszkowiec - 100.000 zł,
z Jacowlan - 100.000 zł oraz z
Zubrzycy Wielkiej - 100.000
zł. Swoje podziękowania kieruję szczególnie do strażaków, to
właśnie oni niosą bezinteresowną pomoc, niech ten wóz dobrze

wam służy”. - życzył Starosta
Sokólski.
Całkowity koszt samochodu to 861.000 zł. Na tę kwotę złożyły się środki z budżetu Gminy
Dąbrowa Biał., dotacja celowa
z Urzędu Marszałkowskiego,
dotacja z Powiatu Sokólskiego,
środki finansowe NFOŚiGW/
WFOŚiGW i KSRG.
Uroczystość zakończyła się
pamiątkowym zdjęciem. AS

„Młodzi Liderzy”
W bieżącym roku szkolnym sokólskie LO zakwalifikowało się
do programu „Wspólnota to najważniejsza relacja społeczna – aktywność i rozwój inicjatyw lokalnych poprzez działania młodych
liderów”. Organizatorem programu jest Stowarzyszenie Faros z Białegostoku, a realizowany jest ze środków FIO. Głównym jego założeniem jest aktywizacja społeczna młodych liderów ze szkół ponadpodstawowych. Program skierowany jest do młodzieży zaangażowanej w
działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Do udziału zgłosiły
się cztery uczennice z kl. 2H. Dziewczęta wezmą udział w szkoleniach
i warsztatach zorganizowanych przez fundację. Działaniem finalnym
będzie realizacja własnego projektu oddolnego o charakterze prospołecznym. Na zakończenie programu wszyscy uczestnicy podczas
uroczystej gali zaprezentują swoje projekty i otrzymają certyfikaty
Młodego Lidera. Opiekunowie: Krystyna Możejko-Andryszczyk,
Eugenia Garbuz.
Tekst na podst. E. Garbuz
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100. rocznica Bitwy Niemeńskiej
13 września 2020 r. w
Sokółce odbyły się uroczyste
obchody 100. rocznicy Bitwy
Niemeńskiej, które w tym roku
zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy oraz Jego Ekscelencji
Księdza Arcybiskupa Tadeusza
Wojdy Metropolity Białostockiego.
Uroczystości rozpoczęły
się na cmentarzu parafialnym,
gdzie uczestnicy obchodów
– podlascy parlamentarzyści,
wśród nich Minister Edukacji
Narodowej Dariusz Piontkowski, Poseł na Sejm Jarosław

Zieliński, Przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacji Obchodów 100-lecia Bitwy
Niemeńskiej, Senator Mariusz
Gromko złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach żołnierzy
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„Nasi dziadowie walczyli
tak naprawdę o swoje wyobrażenia o wolnym państwie ponieważ wiedzieli z przekazów swoich przodków, że obca władza
Polakom nie służy. Dlatego licznie stawali na wezwanie zarówno Marsz. Józefa Piłsudskiego
jak i władz cywilnych. Zgłaszali

100-lecie zwycięstwa nad bolszewikami w wojnie 1920 r., dla
uczczenia walecznych żołnierzy
WP, którzy pokonali wrogie
wojska wypierając je za Niemen,
dla upamiętnienia bohaterów,
którzy oddali życie za Polskę i
znaleźli miejsce wiecznego spoczynku na Ziemi Sokólskiej.”

poległych w bitwie 1920 roku.
Samorządowców reprezentowali m.in. gospodarz Powiatu
Starosta Sokólski Piotr Rećko,
Wicestarosta Jerzy Białomyzy,
Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Krasiński, władze
gminy Sokółka wraz z Przewodniczącym RM, Marszałek
Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, Członek Zarządu
Województwa Wiesława Burnos oraz Radny Województwa
Paweł Wnukowski. Na obchodach nie zabrakło także przedstawicieli służb mundurowych,
Wojska Polskiego oraz harcerzy.

Dowódcą uroczystości był
podpułkownik Łukasz Maciuszko z 18 Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego.

Arcybiskup, w Sokółce obchodzone są uroczystości w rocznicę Bitwy Niemeńskiej.”

się do armii po to aby utrzymać
to kruche państwo. My dzisiaj
jesteśmy im za to wdzięczni, bo
bez zwycięskiej walki zarówno
nad Wisłą jak i nad Niemnem
Państwo Polskie nie przetrwałoby.“ – mówił Minister Piontkowski.
Patrycja A. Zalewska

W imieniu organizatorów
uroczystości lektor powitała Jego
Ekscelencję ks. Arcybiskupa Ta-

Po przemarszu uczestników uroczystości pod pomnik
Marsz. Józefa Piłsudskiego,

Dowódca Garnizonu Białystok Paweł Lachowski dokonał
przeglądu pododdziałów w
asyście Dowódcy Uroczystości
i powitał poczty sztandarowe.
Następnie podniesiona została
Flaga Państwowa oraz odegrany
Hymn Państwowy.
„Rocznica Bitwy nad Niemnem to święto upamiętniające 2. co do wielkości po Cudzie
nad Wisłą bitwę, którą stoczyły
wojska polskie z wojskami bolszewickimi we wrześniu 1920
r. Bitwa ta zapisała się w naszej
historii jako ostateczne zwycięstwo Polski nad Rosją Bolszewicką” – rozpoczęła uroczystość
lektor. Następnie odczytała
przesłanie Narodowego Patronatu Prezydenta RP w 100-lecie
odzyskania niepodległości nad
obchodami 100. rocznicy Bitwy
Niemeńskiej w Sokółce.
„W szczególnym czasie narodowych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej, w

deusza Wojdę Metropolitę Białostockiego. Kolejno przywitani
zostali przedstawiciele duchowieństwa, władz państwowych:
Minister Dariusz Piontkowski,
Podlaski Kurator Oświaty Beata
Pietruszka, posłowie i senatorowie RP m.in. Senator Mariusz Gromko, Dyrektor Biura
Poselskiego Poseł Aleksandra
Szczudło, przedstawiciele władz
wojewódzkich: Członek Zarządu Wiesława Burnos, radni woj.
podlaskiego, starostowie, burmistrzowie, wójtowie i radni
wszystkich szczebli samorządu,
dowódcy, oficerowie i żołnierze
WP, komendanci i funkcjonariusze służb mundurowych,
leśnicy, przedstawiciele służb
celno-skarbowych, kompanie
honorowe, poczty sztandarowe,
organizacje pozarządowe, środowiska kombatanckie, szkoły
i przedstawiciele społeczności
lokalnej, harcerze i mieszkańcy
Sokółki oraz Ziemi Sokólskiej.
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Po powitaniu przyszedł
czas na przemówienia.
Starosta Sokólski Piotra
Rećko:
„Musimy pamiętać o naszych bohaterach, tych wielkich
jak gen. Leonard Skierski, czy
Edward Rydz-Śmigły, którzy
prowadzili ofensywę Bitwy
Niemeńskiej, czy wreszcie nasz
wielki Wódz Józef Piłsudski i
Andrzej Galica wybitny Podhalańczyk, który poprowadził całą
ofensywę po 20 września. (…)
Pamiętajmy także o naszych
bohaterach,
niejednokrotnie
cywilach z podsokólskich wsi
zamordowanych przez bolszewików 13 września 1920 r., a byli
to: Justyn Puszko – rolnik, wiek
22 lata, Antoni Tryzna wiek 28
lat, Feliks Puszko 29 lat, Władysław Taudul 42 lata, Władysław
Puszko 43 lata, Adolf Wróblewski 48 lat, Maciej Bajko 52 lata,
Maciej Tryzna 53 lata, Jan Filipowicz 66 lat… Bestialsko zamordowani za to tylko, że byli
Polakami. Za to, że jako cywile
wspierali żołnierza polskiego
walczącego za nasze tereny. (...)
Wspominamy dziś wspaniałych
Podhalańczyków, 13 września,
legioniści, którzy szli na Litwę
żeby uderzyć z boku przegrupowującą się armię gen. Tuchaczewskiego musieli po drodze
stoczyć bój z bolszewikami w
Nowym Dworze i Sidrze… i
tam zginęli: pdpr. Dmochowski
Kazimierz, plut. Gąsiorek Józef,
Kozik Tomasz – szereg. Kuptyński Stanisław – szereg., Kurowski Stanisław – plut., Łańcucki
Bolesław – szereg., Purzycki Kazimierz – st. szereg., Rumowski
Bronisław – szereg. (…) Cześć i
Chwała Bohaterom!”
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Poseł Jarosław Zieliński
odczytał list Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W dalszym
ciągu przemówienia zaznaczył
wielką wagę Bitwy Niemeńskiej:
„Bitwa Niemeńska czeka na
godne miejsce w naszej wspólnej, narodowej świadomości.
Bitwa Warszawska jest obchodzona jako święto centralne,
ogólnopolskie, mówią o niej

Organizatorem obchodów 100. rocznicy Bitwy Niemeńskiej był
Społeczny Komitet Organizacji Obchodów Stulecia Bitwy Niemeńskiej, któremu przewodniczył Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński,
Starosta Sokólski Piotr Rećko, Burmistrz Sokółki, Dziekan Dekanatu Sokólskiego ks. Stanisław Gniedziejko, Proboszcz Parafii pw. św.
Antoniego Padewskiego w Sokółce ks. Jarosław Ciuchna, a współorganizatorami byli Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku,
Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, 18 Pułk
Rozpoznawczy w Białymstoku, Pierwsza Podlaska Brygada Obrony
Terytorialnej, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

dużo media, cieszymy się z tego i
to jest bardzo ważne, ale wiemy,
że Bitwa Warszawska tej wojny
nie rozstrzygnęła, ani jej nie
zakończyła. Dopiero Bitwa Niemeńska przesądziła ostatecznie
o losach tej wojny, pozwoliła wytyczyć granice II RP na
wschodzie. O tej bitwie pamiętamy tutaj w regionie północno-wschodnim, województwie
podlaskim. W szczególności Sokółka ma w tym swoją zasługę.
Od 20 lat – jak powiedział Ks.

18 września 2020 r.
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Mistrzostwa Województwa w Boksie
Dwa dni w hali sokólskiego ZS trwały Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Boksie
pod Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego Artura
Kosickiego oraz Starosty Sokólskiego Piotra Rećko. 12.09 –
pojedynki eliminacyjne, 13.09 finałowe. Sportowe wydarzenie
przyciągnęło na trybuny mnóstwo kibiców oraz pasjonatów
boksu.

lepszej strony.”- mówił Tomasz
Potapczyk trener UKS Boxing
Sokółka.

„Do udziału w zawodach
zgłosiło się 83 zawodników z
9 klubów bokserskich z województwa oraz 22-osobowa ekipa z naszego klubu UKS Boxing
Sokółka. Najmłodsi z nich to
10-letni zawodnicy, natomiast
najstarsi z nich mają 26 lat. (…)
Zobaczymy mnóstwo doświadczonych zawodników, ale też takich, którzy dopiero wchodzą na
ring i zdobywają doświadczenie,
sam jestem ciekawy ich występu. (…) Zwycięscy pojedynków
finałowych w kategorii kadetów
(15-16 lat) reprezentować będą
nasze województwo na eliminacjach do Mistrzostw Polski
czyli Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która rozegra się
również w Sokółce 19 września.
Od naszych zawodników oczekuję dobrych pojedynków oraz
zaprezentowania się z jak naj-

„Dzisiejsza walka będzie
moim debiutem w seniorach.
Mój przeciwnik na pewno będzie bardzo wymagający, nie
wiem czego się spodziewać.
Chciałbym zaprezentować się
jak najlepiej w swoim mieście,
wśród swojej publiczności”mówił Kamil Kirpsza - zawodnik UKS Boxing Sokółka.

W pierwszy dzień zmagań można było obejrzeć 15
pojedynków eliminacyjnych,
podczas których UKS Boxing
Sokółka odniósł 9 zwycięstw. W
pojedynkach finałowych udział
wzięło aż 16 zawodników naszego klubu.

Wyniki pojedynków eliminacyjnych Mistrzostw Województwa Podlaskiego:
1. Amelia Włosińska (Cristal
B-stok) wygrała z Kornelią
Pupek (Unia Hajnówka)
2. Przemysław Waraksa (OSiR
Suwałki) - Zwierzyński Przemysław (Boxing Sokółka) - 3:0
3. Ustaw Manow (Cristal
B-stok) – Michalczuk Sebastian
(Hetman B-stok) - 3:0
4. Zbysław Waraksa (OSiR Su-

wałki) – Krystian Potapczyk
(Boxing S-ka) - 0:3
5. Roszkowski Daniel (Cristal B-stok) - Kirpsza Kamil
(Boxing S-ka) - 0:3
6. Witulski Marcin (Boxing
S-ka) - Falkowski Karol (Top
Team Łapy) - 2:1
7. Sosnowski Patryk (Hetman
B-stok) - Stasiulewicz Paweł
(Boxing S-ka) - 1:2
8. Dmitruk Olivier (Boxing
S-ka) - Burba Marcel (OSiR
Suwałki) - 2:1
9. Perkowski Szymon (Hetman
B-stok) - Lewosz Julian (Boxing
S-ka) - 3:0
10. Szyperek Aleksander (OSiR
Suwałki) – Karbowski Jakub
(Unia Hajnówka) - 0:3
11. Sitko Rafał (Boxing S-ka)
- Leszczyński Kacper (Sztorm
Augustów) - 3:0
12. Naruszewicz Paweł (OSiR
Suwałki) - Gryko Daniel
(Sztorm Augustów) - 3:0
13. Szkuta Andrzej (Boxing
S-ka) - Michalak Patryk (Top
Team Łapy) - 3:0
14. Łukasz Kalinko (Sztorm
Augustów) wygrał z Maciejem
Suchwałko (OSiR Suwałki)
15. Lewicki Maciej (Cristal
B-stok) - Kozłowski Michał
(Boxing S-ka) - 3:0.
opr. K. Galej

Pop Food
Zwierzę, widząc jedzenie
przeważnie do niego dopada i
żre, nie bacząc na kontekst sytuacyjny czy otoczenie. To samo
zdaje się dotyczyć co dziesiątego
klienta supermarketów, który
zmienia półki sklepowe w swoje
koryta. Do widoku ludzi jedzących produkty, za które jeszcze
nie zapłacili musiałem się przyzwyczaić, ale dalej współczuję
kasjerom, którzy musza skanować uwalone w czekoladzie
papierki po batonach, kleiste
opakowania po boczku, czy
mokre słoiki po klopsach i kapuście, czy też zgadywać ile tak
naprawdę stojący przede mną
w kolejce buc zjadł bułek nim
dotarł do taśmy.
Czytelnicy muszą wybaczyć mi słone i gorzkie słowa.
Jestem trochę rozdrażniony,
ponieważ właśnie ten typ muflona graniastego pozbawił
mnie chwilowej możliwości
cieszenia się herbatą.
Realizując listę zakupów
natrafiłem na potężną barykadę
z półek sklepowych i wózków.
Gdy tylko do niej dotarłem,
wychylił się zza niej ktoś, kto
mógł uznawać mydło i pastę do
zębów za relikty pradawnej cywilizacji.
- Kto śmie wkraczać do mojego królestwa? – zaryczał troll w

prawdziwe

prawdziwk

ludzkiej skórze. Czy na odwrót.
- Nie powiem kto śmie, bo jest
RODO – odparłem – Chcę dojść
do herbaty, gdyby pan mógł…
- Nie mógłbym! – burknął – Ja
tutaj robię zakupy i proszę mnie
nie poganiać!
- Zakupy? To raczej wygląda jak
okupacja. I kradzież… – stanąłem na palcach i zobaczyłem
dziesiątki opakowań, butelek i
innych śmieci i resztek po produktach spożywczych.
- Jak pan śmie! – burknął jegomość, klepiąc się po brzuchu – Ja
za to wszystko zapłacę. Tylko jak
dojdę do kasy.
- A kiedy pan dojdzie do kasy? –
spytałem - Chciałbym dostać się
do herbaty…
- A ja wiem? Może za rok, może
za dwa lata… Może za sześćdziesiąt… Nie spieszy mi się. Mi tu
dobrze…
- A mógłby pan mi podać paczkę herbaty? Bo ja tyle czasu nie
mam.
- Pffff… wszyscy zabiegani…
Nie da się nawet spokojnie zakupów zrobić. Pan chyba zapomina, że klient ma zawsze rację.
- Co to ma do rzeczy? I też jestem klie…
- Kiedyś, to wszystko inaczej
wyglądało. Jak wszedłem tutaj
do sklepu to obsługa do mnie z
pocałowaniem ręki, a teraz plują
na mój widok… Kiedyś to były
sklepy, kiedyś to była kultura
sprzedaży i traktowania klienta…
- Kiedyś to byli klienci – wciąłem się.
- Właśnie! Teraz to zero kultury,
zero ogłady…
- Co mi przypomina, że mam
zero herbaty… Czy mógłby pan
mi ją podać?
- Herbata się skończyła – odparł
– Zjadłem ją całą. Nie dość, że
była niedobra, to jeszcze mało…
Kamyk
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