
W  tym  miejscu  czuję  się  zobowiązany,  by  zdeponować  kilka  słów  o  wymownym  kierowaniu  ośrodkiem
ówczesnego  PRL-u.  Po  śmierci  miejscowego  kierownika  stanicy  wędkarskiej  PZW3  Warszawa  Mokotów;
dobrodusznego, pomysłowego i pracowitego pana Konstantego (m.in. Pan Kostek z własnej woli codziennie gnał
motocyklem, legendarnym Junakiem B20 ze skrzynią pokrytą plandeką do miejscowości Piecki po obiady dla
wypoczywających), jeszcze w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i nieco później przejął pieczę zachowawczy
pan  Antoni  (zdaje  się  były  wojskowy).  Praktycznie  przez  całą  niezwykłą  kadencję  traktował  ośrodek
wypoczynkowy niczym  bastion.  Ten typ o  wyjątkowych  manierach w rzeczy  samej  urlopowiczów trzymał  w
ryzach.  Nawet  niesfornemu wędkarzowi potrafił  dać w mordę,  a  i  ten  nie  był  dłużny.  Miałem wrażenie,  że
filozofia ośrodka zbudowana była na bazie obozu pracy, a nie relaksu czy rzecz jasna oddaniu pasji. Oprócz
oddychania mazurskim powietrzem, za które się oczywiście płaciło, każdy urlopowicz pod kontrolą zobowiązany
był fizycznie odpracować osiem godzin w czynie społecznym. I nie było zmiłuj, gdy były anomalia pogodowe.
Wszystko było przemyślane i zapięte na ostatni guzik jak w wojsku. Jednakże w planach codziennych czynności
pana Antoniego chyba o świcie tylko brakowało gwizdka wyznaczającego zaprawę poranną, czasem w maskach
przeciwgazowych i przez cuchnące bagna. Dlaczego przeciwgazowych? Otóż rano, gdy większość rodzin jeszcze
spała,  pan Antoni  potrafił  zamówić wizytę  szambiarzy.  W tym wypadku ci  niezastąpieni  ludzie  ochoczo się
wykazywali przy rekultywacji kanałów, oddalonych około dziesięciu metrów od bungalowów. Z doświadczeniem
eksperta do agrotechnicznych melioracji i zarządzania zasobami wodnymi ów menedżer w jednej osobie, jednego
dnia z ekipą hucznie udrażniali kanały. Pamiętam, gdy opuszczałem schronisko udając się na ryby udało im się
z kanału wystrzelić około dziesięciometrową fontannę. Smród był nie do zniesienia. Rzygać się chciało na drugim
końcu  jeziora.  Ci  sami  następnego  dnia  rzetelnie  wysysali  rozjuszone  szambo.  Był  okres,  gdy  dwa  razy  w
tygodniu wczasowicze mieli podobne atrakcje, bo przecież w porze obiadowej okresu letniego spory był ruch.
Jakby nie patrzył ponad sto osób wypadało na sześć oczek. Według nadzorcy pora przedsięwzięcia była słuszna.
A niech ktoś by spróbował zwrócić uwagę...? Tych, których przez sen ominęła magia fajerwerków, spiesząc do
szaletu pod lasem na podeszwach roznieśli to świństwo. Punktualnie o dwudziestej drugiej na solidną kłódkę
zamykany był ośrodek. Spóźnieni nie raz wykazywali się ekwilibrystyką zręcznie lawirując między ochronnymi
kolcami  na  bramie.  Chcieli  dostać  się  do  kluczyka  kłódki  ukrytego  pod  daszkiem  tablicy  informacyjnej
znajdującej się blisko centrum stanicy. Również nie obeszło się bez konfrontacji pod damskim szaletem. Otóż
pan Antoni czasem właził na odpowiednio ustawioną drewnianą kobyłkę i z zewnątrz zaglądał przez okienka do



kabin żeńskich. Gdy został przyfilowany, można się domyślić jaka była rekcja jednej i drugiej strony. Ze względu
na „przewlekły brak pieniędzy i z tym związanych oszczędności” np. w trakcie kąpieli prysznicowych znienacka
zakręcana  była  ciepła  woda  i  ciekła  lodowata.  Szlag  by  trafił...  I  mógłbym  tu  przytoczyć  krocie  atrakcji
zorganizowanych przez zakorzenionego władcę, tylko po co? Po urlopie kąpiel dokończyłem już w swoim domu.
Zresztą ktoś musiał trzymać odpowiedni fason ośrodka, bo przecież tam przyjeżdżali różni ludzie. Ten czas już
minął i spora część ich już wymarła. Jednakże ci, co przeżyli dziś śmieją się ze spektakularnej fabuły. Pozostali
kierujący tym ośrodkiem byli naprawdę mili i serdeczni i po ludzku traktowali przyjezdnych. 


