
Witam kolegów myśliwych i zapraszam na spotkanie autorski z okazji ukazania się na rynku 

księgarskim mojej książki pt. Jeden z tysięcy.  

Spotkanie z czytelnikami zorganizowały w dniu 30 stycznia o godz. 18. 00 pracownice 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie. Zapewniam, że będzie to wieczór pełen 

niespodzianek, gdyż oprócz ciekawostek związanych z treścią powyższej książki, będzie 

zorganizowana podwójna loteria fantowa, na którą przeznaczyłem dwa bliskie mi sercu 

„fanty”. Pierwszy to mój obraz, który namalowałem na plenerze malarskim w Spychowie w 

2015 roku. Nazwałem go po prostu „DRZEWO”. Jest to acril + olej na płótnie. Wym. 50 x 60 

cm. Drugi obraz (ten na poniższym zdjęciu) namalowałem w tym samym czasie i zasilił zbiory 

Nadleśnictwa Spychowo.  

 



Ten, który przeznaczyłem dla szczęśliwca z loterii, bardziej mi się podoba, zresztą popatrzcie i 

postawcie ocenę sami. Aktualnie znajduję si

opatrzyłem - ileż czasu mam na niego zerkać w zaciszu domowym? Drugim fantem jest 

zestaw siedmiu moich dotychczas wydanych książek, które były, są, lub będą na półkach 

księgarskich i internetowych. (

zapraszam, gdyż przykro jest mi, że koledzy z obcych kół przychodzą na moje spotkania 

autorskie, a koledzy z macierzystego koła nie raczą przybyć 

Popatrzcie na obraz do wylosowanie, książkę i plakat MBP.
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