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15 sierpnia  Dzieñ Wojska Polskiego
Dzieñ ten bchodzony jest dla upamiêtnienia zwyciêstwa wojsk polskich nad Armi¹ Czerwon¹
w okrelanej mianem Cudu nad Wis³¹ bitwie
pod Radzyminem w 1920 roku.

9 sierpnia 2005 r .

VIII Mazurskie Spotkania z Folklorem
 Festiwal w europejskich rytmach
Olecko, 12-15 sierpnia 2005

Po raz ósmy spotykamy siê na Mazurach ze znajomymi z poprzednich lat, zapraszaj¹c do grona mi³oników folkloru nowych przyjació³ z ró¿nych czêci kraju i
Europy. Mazurskie Spotkania z Folklorem wros³y na dobre w sierpniow¹ sceneriê
Olecka i mocno siê w niej zakorzeni³y. Tegoroczna edycja zapowiada siê równie¿
tak ciekawie jak poprzednie. Wszystkie imprezy odbywaæ siê bêd¹ na placu Wolnoci.
Organizator: Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate. Koordynatorami imprezy s¹: Bo¿ena Ga³¹zka i Zbigniew Darda. Imprezê dofinansowano
ze rodków Unii Europejskiej. ZAPRASZAMY.
Program
Spotkañ
zamieszczamy
na s. 3.

Cena 1,40 z³
PZU ¯ycie
dofinansuje
zakup karetki

PZU ¯ycie SA przeka¿e na rzecz Urzêdu
Miejskiego kwotê w wysokoci 60.000 z³,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala w Olecku.
List od Dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu skierowany do Burmistrza Wac³awa Olszewskiego, który osobicie w tej sprawie
zwróci³ siê o pomoc do PZU, zamieszczamy na s. 6.

Tego nie powiedzia³
Pawe³ Koñjo Konnak!!!
O echach listu Pop³uczyny po
wymiocinach autorstwa Grzegorza
K³oczko czytaj na stronie 4.

£ukaszenka przeciw Olecku!

Okazuje siê, ¿e w niewybrednie prowadzonej kampanii
oszczerstw przeciw Polsce ucierpia³o równie¿ Olecko. Zale¿ne od £ukaszenki media poda³y, ¿e na granicy cofniêto
wycieczkê dzieci bia³oruskich, które wybra³y siê na wakacje do Olecka. Wycieczkê cofniêto rzekomo dlatego, ¿e w³adze
naszego miasta nie chcia³y jej przyj¹æ.
C.d. na s. 3.

sklep miêsny przy
ul. Targowej 20.

(V34001)

Po remoncie ponownie otwarty

W asortymencie wyroby w³asne
(du¿y wybór), miêso.
Prowadzimy us³ugi  wêdzarnia.

Tel. (087) 520-21-13
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 28 lipca o 17.56 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji drogowej, do której dosz³o w Norach (gm. Wieliczki).
 28 lipca o 22.08 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ koncerty przy ul. Zamkowej.
 29 lipca o 10.50 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego w wiêtajnie.
 29 lipca o 14.45 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku
mieszkalnego w Kukowie.
 29 lipca o 18.58 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ przebieg imprezy masowej
przy ul. Zamkowej.
 29 lipca o 20.25 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo os z budynku gospodarczego w wiêtajnie.
 30 lipca o 11.30 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ przebieg regat ¿eglarskich
na jez. Oleckie Wielkie.
 30 lipca o 12.05 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo os z budynku mieszkalnego w Kowalach Oleckich.
 30 lipca o 15.10 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z budynku magazynowego w Godziejewie (gm. Wieliczki).
 30 lipca o 18.00 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ przebieg imprezy masowej.
 31 lipca o 14.16 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji drogowej w Kukowie.
 31 lipca o 14.55 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z gara¿u w
Olszewie.
Informacji udzieli³
starszy kapitan Tomasz Milewski

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹
z nalepionym kuponem z pierwszej strony i wpisanym w³asnym imieniem i
adresem. Wszystkie karty bior¹ udzia³
w cotygodniowym losowaniu  a¿ do
skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
 Zenobia Andrzejewska
 Daniel Debit
 Krystyna Ko³odziejska
 Leonarda Krupiñska
 Anna Leszczyñska
 Iwona Romnin
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Czêæ upominków ufundowa³ Grzegorz K³oczko oraz firma INFOLAND.

Jedna noc
 dwa rozboje

W niedzielê rano dosz³o w Olecku
do dwóch rozbojów. W obu przypadkach przy poszkodowanym zatrzymywa³
siê samochód, wysiada³o z niego trzech
lub czterech m³odych mê¿czyzn i odbiera³o pieni¹dze oraz telefon komórkowy.
Do napadów dosz³o na ul. Kociuszki
i Kolejowej.
Trzydziestojednoletni mieszkaniec
Nowego S¹cza straci³ 450 z³otych, natomiast trzydziestosiedmioletniemu olecczaninowi skradli klika z³otych i telefon
komórkowy.

Pijani kierowcy
 1 sierpnia o 20.20 policjanci zatrzymali
w Jakach jad¹cego VW Golfem Konrada J. zamieszka³ego w Suwa³kach.
Trzydziestolatek mia³ we krwi 2,1 promila alkoholu.
 4 sierpnia na ul. 11 Listopada zatrzymano jad¹cego Oplem Kadetem czterdziestopiêcioletniego obywatela USA.
Jerzy K. mia³ we krwi 2,6 promila alkoholu.
 5 sierpnia o 23.35 policjanci zatrzymali
w Wieliczkach dwudziestodziewiêcioletniego Andrzeja J. Mia³ on we krwi
2,5 promila alkoholu.

Pañstwo Ociepka z Knurowa prosimy o pilny kontakt
w godzinach urzêdowania redakcji TO.

Boczne zderzenie na ³uku drogi na skutek zarzucenia przyczepy
samochodu ciê¿arowego.Przyczyna: liska jezdnia.

Dy¿ury
aptek

 9-10.08.2005r.
 ul. Kolejowa 15
 11-20.08.2005r.
 pl. Wolnoci 7B

Spó³ka z o.o., E³cka 1
Olej opa³owy EKOTERM PLUS, olej napêdowy PB95

SUPER CENY!

(V27408)

K R O N I K A
PO¯ARNICZA

POLICJA OSTRZEGA
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Tel. (0*87) 523-04-50; 0501-669-667
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Og³oszenie

(antyplotkowe)

Z powodu docieraj¹cych do mnie plotek na temat odpadaj¹cej corocznie elewacji banku BPH przy ulicy 11 Listopada owiadczam:
PRZY BUDOWIE TEGO BANKU
NIE U¯YTO NASZYCH MATERIA£ÓW !
Z moich informacji wynika, ¿e zosta³y one sprowadzone spod E³ku i najprawdopodobniej s¹ niemrozoodporne (co jest przyczyn¹ tej sytuacji).
Nasi klienci mog¹ byæ spokojni zarówno pod tym wzglêdem, jak i o prawie
niewystêpuj¹c¹ wród innych producentów klasê wytrzyma³oci 20 (nie porotyzujemy wyrobów, tzn. nie dodajemy trocin ani innych os³abiaj¹cych wytrzyma³oæ domieszek).
Z pozdrowieniami dla obecnych i przysz³ych klientów a na pohybel plotkom
Dyrektor Cegielni Gordejki Andrzej Bereniewicz

£ukaszenka przeciw Olecku! Dokoñczenie ze s. 1.
Jest to ewidentna brednia  mówi z-ca burmistrza Henryk Trznadel.  Nie
oczekiwalimy ¿adnej wycieczki ze Szczuczyna i ¿adna wycieczka do nas nie jecha³a. Ostatnich Bia³orusinów gocilimy na miêdzynarodowym turnieju pi³karskim,
gdzie zajêli drugie miejsce.
O ca³ym incydencie powiadomi³ mnie dziennikarz z jednej z niezale¿nych bia³oruskich gazet. Oni na miejscu bêd¹ prostowaæ te brednie.
Opracowa³: B. M. Borawski

Oszuci w sieci

(V27308)

lefonu stacjonarnego.
W przypadku podania adresu aby
upewniæ siê, czy mamy do czynienia z
Maj¹c na celu zapobieganie wystêuczciwym sprzedawc¹, mo¿na zapropopuj¹cym oszustwom podczas udzia³u w
nowaæ mo¿liwoæ ewentualnego osobiaukcjach internetowych Komenda Powiastego odbioru zakupionej podczas autowa Policji w Olecku udziela kilka niekcji rzeczy, informuj¹c np., ¿e akurat w
zbêdnych wskazówek ukierunkowanych
tym miecie mamy rodzinê i kto z rodzina bezpieczeñstwo zakupów.
ny indywidualnie odbierze rzecz. Gdy
Ka¿dorazowo, gdy ma siê do czynienia
mamy do czynienia z oszustem  na pewz indywidualnym sprzedaj¹cym, powinno wycofa siê z transakcji.
no siê:
Obecnie prowadzone jest postêpo- domagaæ podania dok³adnego adwanie w sprawie wy³udzenia ponad 800
resu zamieszkania, adresu firmy,
z³ na szkodê mieszkañca Olecka, który
- numeru konta bankowego, na któna jednej z aukcji internetowych kupi³
re nale¿y przes³aæ pieni¹dze, numeru tetelefon komórkowy, wp³aci³ pieni¹dze na
podane konto interOLEJ OPA£OWY
netowe, a do chwili
KONKURENCYJNE CENY !!!
obecnej zakupionej
Tel. (0*87) 520-41-91 rzeczy nie otrzyma³.

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

Treæ: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

#

Iloæ publikacji:
px1
p x2
p x3
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

VIII Mazurskie
Spotkania
z Folklorem
12-15 sierpnia 2005

PROGRAM

12 sierpnia 2005 (pi¹tek)
18:00  uroczyste otwarcie Mazurskich
Spotkañ z Folklorem przez Burmistrza Olecka i dyrektora ROK MG
18:15  tañce w europejskich rytmach
(prowadzi Dom Tañca z Poznania)
20:00  koncert zespo³u Mladost z
Suboticy
21:00  koncert zespo³u Gornica (Rosja)
13 sierpnia 2005 (sobota)
10:00  seminarium: Geneza powstania
i dzia³alnoæ Domu Tañca (seminarium prowadzi Jacek Ha³as, sala
AGT)
12:00  warsztaty z Domem Tañca
18:00  zabawy z dzieæmi prowadzi Studium Tañca Ludowego z Centrum
Dzieci i M³odzie¿y w Vilkaviskis (Litwa),
19:00 - koncert Studium Tañca Ludowego (Litwa)
20:00  koncert zespo³u z Spriditis
z £otwy
21:00  koncert Zespó³u Pieni i Tañca
Ina z Goleniowa (Polska)
14 sierpnia 2005 (niedziela)
10:00  c.d. seminarium: Geneza powstania
i dzia³alnoæ Domu Tañca (seminarium, prowadzi Jacek Ha³as)
16:00  warsztaty z Domem Tañca
18:00  zabawy z dzieæmi (prowadzi Zespó³ Pieni i Tañca Ma³e Podlasie
19:00  pokaz tañców polskich w formie
towarzyskiej  pary turniejowe Ma³e
Podlasie
20:00  koncert zespo³u Mladost (Serbia i Czarnogóra)
21:00  Dom Tañca  fina³, zabawy z
publicznoci¹
15 sierpnia 2005 (poniedzia³ek)
10:00  Msza w. w Kociele p.w. Najwiêtszej Marii Panny Królowej Polski z udzia³em zespo³ów
17:00  zabawy z dzieæmi prowadzi Zespó³ Pieni i Tañca Ina z Goleniowa
18:00  koncert zespo³u Spriditis (£otwa)
19:00  koncert zespo³u Ma³e Podlasie
(Polska)
20:00  koncert zespo³u Ina (Polska)
21:00  koncert Studium Tañca Ludowego (Litwa),
21:30  koncert zespo³u Gornica (Rosja)

"
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Pop³uczyny po wymiocinach
Zwyczajem Tygodnika Oleckiego
jest publikowanie tekstów przychodz¹cych do redakcji bez cenzury. TO jest
otwarty dla wszystkich, którzy chc¹ co
powiedzieæ. Nie zawsze zgadza siê to z
pogl¹dami redakcji, ale taka jest polityka naszej gazety: ka¿dy ma prawo mówiæ, co myli.
Chcia³bym odnieæ siê do listu Pana
Grzegorza K³oczko zamieszczonego w
poprzednim numerze pt. Pop³uczyny po
wymiocinach.
Gdy przeczyta³em ten list przed oddaniem TO do druku, próbowa³em P.
K³oczko odwieæ od publikacji. Jednak
list siê ukaza³.

Teraz okaza³o siê, i¿ przytoczone w
licie s³owa, przypisane Paw³owi Konnakowi, wcale nie pad³y z jego ust. To
tyle tytu³em wyjanienia.
Pawe³ Koñjo jest doskona³ym showmanem i zaproszenie go na Przystanek
by³o wietnym pomys³em. Jego humor
to specyficzna mieszanka autoironii i ciêtej
oceny rzeczywistoci, ale nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek obra¿a³ lub
wprawia³ w za¿enowanie dzieci.
A co do samej ju¿ treci listu P. K³oczko. Zgadzam siê, ¿e przywo³ywanie podczas koncertu dla dzieci skojarzeñ zwi¹zanych z seksem jest niezrêczne i niegrzeczne, ale z drugiej strony stale je-

Owiadczenie Paw³a Koñjo Konnaka
Jako artysta rewiowy od 20 lat prowadzê oko³o 100 imprez rocznie. rednio na mój jeden show przybywa 5.000
widzów, choæ zdarza³o mi siê prowadziæ
koncerty dla ponad 70.000 osób. Jak ³atwo obliczyæ, podczas trwania mojej kariery estradowej obejrza³o wystêpy sowizdrza³a Koñja ponad 1.000.000 fanów.
Przez skromnoæ nie doliczê do tej sumy
rodaków ogl¹daj¹cych moje programy
telewizyjne, s³uchaj¹cych audycji radiowych z moim udzia³em b¹d kontempluj¹cych p³yty, na których udziela³em siê

wokalnie.
Zazwyczaj odbieram komplementy za
moje niekonwencjonalnie kabaretowe akcje
sceniczne. Sporód socjety odbiorców
przemiewczego Koniczego przekazu nagle
odezwa³ siê g³os oburzenia. Nie wiem czy
autor tego pamfletu ma zbyt wysublimowany krêgos³up estetyczny czy po
prostu brakuje mu poczucia humoru.
Szczêliwie od jakiego czasu ¿yjemy w
wolnym kraju i zarówno Pan Ura¿ony jak
i moja skromna osoba mamy prawo mia³o
i szczerze wyra¿aæ swoje opinie.

Rocznica Cudu

ganizowania obrony w rejonie Warszawy i stworzenia nad Wieprzem silnej grupy
manewrowej. 12 sierpnia rozpoczê³y siê
walki w rejonie Radzymina. Bolszewicy
w kilku miejscach przerwali polsk¹ obronê,
a 14 sierpnia znaleli siê zaledwie 15 km
od Warszawy. Tego dnia zgin¹³ pod
Ossowem, id¹cy w pierwszym szeregu
kontratakuj¹cej polskiej piechoty, kapelan wojskowy ks. Ignacy Skorupka. Nastêpny dzieñ, 15 sierpnia, odwróci³ los

Od kilku lal Wojsko Polskie obchodzi znowu swoje wiêto w dniu 15 sierpnia.
To rocznica bitwy warszawskiej, która
przynios³a prze³om w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Po pokonaniu Polaków Armia Czerwona chcia³a ruszyæ na
Niemcy.
6 sierpnia 1920 roku Naczelnik Pañstwa Józef Pi³sudski podj¹³ decyzjê zor-

echa publikacji

stemy atakowani obrazami i s³owami
odnosz¹cymi siê do seksualnoci cz³owieka. Spójrzmy na reklamy, filmy, teksty piosenek, a nawet kreskówki dla dzieci,
gdzie sk¹po ubrane dziewcz¹tka uwodz¹
przeroniêtego blondyna.
W zasadzie jest to sprawa, o której
dyskutuje siê stale i wszêdzie. Rozumiem
z³oæ i potok zniewag w licie P. K³oczko, jednak nale¿y oddzieliæ swoj¹ niechêæ do konkretnej osoby od problemu
epatowania seksualnoci¹ w mediach. Tym
bardziej, ¿e to nie Pawe³ Konnak czêstowa³ wibratorem.
Z powa¿aniem
Bogus³aw M. Borawski
Na kultowej imprezie Przystanek Olecko
spêdzi³em najpiêkniejsze chwile swojego ¿ycia. Kocham to miasto, jego sympatycznych mieszkañców i organizatorów w pocie czo³a kreuj¹cych to wspania³e wydarzenie artystyczne. Miêdzy
innymi dziêki takiemu festiwalowi nasz
kraj wydobywa siê z marazmu obywatelskiego.
Oby g³osy frustratów nie cofnê³y nas
na powrót do krainy czerwonego autobusu.
Z szacunkim i mi³oci¹ do mieszkañców Olecka
Pawe³ Koñjo Konnak
 artysta rewiowy z Kaszub
bitwy. Polacy powstrzymali napór bolszewików i przeszli do natarcia. Nast¹pi³
pogrom Rosjan. W bitwie, obok Pi³sudskiego, Sikorskiego i Hallera, wyró¿nili
siê gen. Józef Rozwadowski i Edward
mig³y-Rydz.
Wspó³czeni nazwali to zwyciêstwo
Cudem nad Wis³¹. Szef brytyjskiej misji
wojskowej przebywaj¹cej wówczas w
Polsce, lord dAbernon, uzna³ Bitwê Warszawsk¹ za 18. bitwê w dziejach, która
zadecydowa³a o losach wiata.

Trwa konkurs pt.
Prosimy przysy³aæ na adres redakcji artyku³y lub krótkie
notatki dotycz¹ce pozytywnych aspektów ¿ycia w naszym
miecie. Artyku³y powinny byæ podpisane z ewentualnym
zastrze¿eniem imienia i nazwiska do wiadomoci redakcji.
Redakcja postara siê publikowaæ je w miarê jak bêd¹ nap³ywaæ. Przewidzielimy równie¿ nagrody i upominki. Artyku³y nie powinny przekraczaæ jednej strony maszynopisu.
Wszystkie artyku³y, które wp³yn¹ do godziny 14.00 w ka¿dy
pi¹tek maj¹ szansê ukazaæ siê w najbli¿szym wydaniu pisma.

KEY

znaczy taniey !

Olecko, ul. Go³dapska 22
tel./fax (087) 520 22 33
WANNY, SEDESY, UMYWALKI,
KABINY, BRODZIKI, BATERIE.
MO¯LIWOÆ NEGOCJACJI CEN.
RATY, RABATY DLA KA¯DEGO.

(V33502)

Pozytywnie o Olecku

#
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To nie market

Przy Alei Zwyciêstwa od 22 czerwca
trwaj¹ prace budowlane. Wielu olecczan
jest przekonanych, ¿e budowany jest
kolejny market. Prawda jest jednak taka,
¿e market powstanie, ale na dzia³ce obok,
a budowana jest stacja uzdatniania wody.
Przedsiêwziêcie to finansowane jest w
74, 87 % z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej w ramach zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt przebudowy zosta³ nazwany Priorytetem 1, ale podzielono go
na dwa dzia³ania, tj. budowê stacji uzdatniania wody oraz remont wie¿y cinieñ
w Olecku.
Generalnym wykonawc¹ zadania inwestycyjnego po wygranym przetargu
nieograniczonym zosta³a firma Funam Sp.
z o. o. , a podwykonawcy s¹ ze Skierniewic i Suwa³k. Wartoæ netto zadania
wynosi 3 711203, 15 z³.
Stacja uzdatniania wody nie bêdzie
mia³a wp³ywu na rodowisko. W trakcie
pracy nie wytworzy ¿adnego ha³asu.
Bêdzie pe³ni³a t¹ sam¹ funkcjê co obecnie pracuj¹ca poniemiecka stacja. Ró¿nica polegaæ ma na umiejscowieniu w
Olecku i iloci wykorzystywanych do pompowania wody studni g³êbinowych. W
nowej stacji zostan¹ u¿yte trzy obecnie
u¿ywane studnie plus dwie rezerwowe
znajduj¹ce siê na ulicy Produkcyjnej.
Zostanie tak¿e zainstalowany nowy zestaw pompowy. Inwestycja nie zak³ada
wzrostu zatrudnienia. Pracowaæ bêdzie
ta sama osoba, tyle tylko ¿e przejdzie
dodatkowe szkolenie.
Dzia³aniem 2 jest przebudowa wie¿y
cinieñ. Polegaæ ona bêdzie na zdjêciu 
czapy wie¿y, uszczelnieniu zbiorników
¿ywicami i powtórnemu na³o¿eniu czapy. Wygl¹d budowli nie zmieni siê.
Zmiany bêd¹ widoczne jedynie w pokryciu dachu, tj. zostanie po³o¿one dachówka. Przebudowa rozpocznie siê dopiero po ukoñczeniu i rozruchu stacji

Fot. Marek Pacyñski

uzdatniania wody, która bêdzie w stanie nadaæ odpowiednie cinienie w rurach. Zmian w dop³ywie wody do mieszkañ

Uwaga
 poszukujemy zaginionej

nie powinno byæ. Ukoñczenie ca³ej inwestycji planowane jest na sierpieñ 2006
roku.
Joanna Gre

W dniu 04.07. 2005 o godz. 17.00 wysz³a z domu i dotychczas nie powróci³a IWONA
HELENA £OSTOWSKA, c. Jana i Jadwigi z d. Zarzecka, ur. 23 maja1973 w Suwa³kach, zam.
Rogówko 16, gm. Kowale Oleckie
Rysopis zaginionej: - wzrost 150cm, waga  40 kg, szczup³a budowa cia³a , w³osy 
d³ugie, blond, proste, twarz poci¹g³a, uszy du¿e, odstaj¹ce, uzêbienie  pe³ne; cechy ubioru  jasne spodnie d¿insowe koloru kremowego, koszulka z krótkim rêkawem koloru bia³ego, sweter z dzianiny koloru bia³ego, buty sportowe typu adidas koloru bia³ego z niebieskimi paskami.
Zaginiona leczy³a siê od zaniku pamiêci.
Wszystkie informacje o miejscu pobytu zaginionej proszê kierowaæ do KPP Olecko, ul.
Zamkowa 1 ,tel. 520-72-00, lub 997, kom.  112.
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dofinansuje
zakup karetki
Data: 1 sierpnia 2005
Nr pisma: BKKiM-JP-466- 239/05

Szanowny Pan Wac³aw Olszewski
Burmistrz Miasta Olecko
Plac Wolnoci 3
19-400 Olecko

PZU ¯ycie SA
Biuro Komunikacji
Korporacyjnej i Marketingu,
al. Jana Paw³a II 24,
00-133 Warszawa

Jest takie miejsce
£awki, zielona trawa, bujne krzewy to zdawa³oby siê widok zarezerwowany
dla ludzi przechadzaj¹cych siê po parku
w centrum miasta jednak Olecko ma jeszcze kilka miejsc, gdzie zmêczony zakupami cz³owiek mo¿e przysi¹æ i trochê
odpocz¹æ. Jednym z takich miejsc mog³yby byæ (ale niestety nie s¹) ³awki stoj¹ce
niedaleko Banku PKO na ulicy Kolejowej oraz pobliski ma³y park. Niestety oba
te miejsca codziennie okupowane s¹ przez
tutejszych meneli, którzy miejsca te wybrali sobie na codzienne spo¿ywanie
alkoholu ró¿nego pochodzenia oraz nocleg.
Trzeba przyznaæ, ¿e warunki do tego
typu spotkañ maj ¹ bardzo dogodne. £awek
prawie nie widaæ, bo kto zapomnia³ przyci¹æ krzewom ga³êzie, dostêp do wody
jest {na rogu stoi hydrant} a i nocleg
maj¹ zapewniony - wystarczy zajæ z drugiej

Wolnoæ s³owa
i wyznania

(wg. Pani Ko³odziejskiej)

Szanowny Panie Burmistrzu,
Zgodnie z decyzj¹ Zarz¹du PZU ¯ycie SA z przyjemnoci¹ informujê, ¿e
Pañstwa wniosek dotycz¹cy dofinansowania zakupu ambulansu karetki pogotowia zosta³ rozpatrzony pozytywnie. PZU ¯ycie SA przeka¿e na rzecz Urzêdu
Miejskiego kwotê w wysokoci 60.000 z³, z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu ambulansu dla Szpitala w Olecku.
W zwi¹zku z koniecznoci¹ sporz¹dzenia umowy prewencyjnej, na podstawie której zostan¹ Pañstwu przekazane rodki finansowe, bardzo proszê o przekazanie
do Biura Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu PZU ¯ycie SA, dokumentów Urzêdu, wskazuj¹cych osoby uprawnione do zawarcia umowy, dokumentu
wskazuj¹cego nadanie numeru NIP, numeru REGON, zawiadczenia z Urzêdu
Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z op³acaniem sk³adek oraz numeru konta.
Wszystkie dokumenty powinny byæ potwierdzone za zgodnoæ z orygina³em.

Listy do redakcji

Listy do redakcji

strony krzewów i zaszyæ siê w ich g³¹b.
A tam ju¿ mo¿na znaleæ wszystko co
jest potrzebne do spania. No chyba ¿e
kto woli spaæ na ³awce bo i tak nic nie
widaæ przez ten g¹szcz ga³êzi wiêc nikt
nie zwróci na to uwagi.
Zdaje siê, ¿e Policja równie¿ nie spieszy
siê z pozbyciem dzikich lokatorów bo
w koñcu lepiej jest gdy ludzie ci pochowani s¹ po k¹tach ni¿ jakby mieli straszyæ swoim wygl¹dem turystów w centrum miasta.
Mo¿e jednak warto trochê bli¿ej przyjrzeæ siê tej ca³ej sytuacji i daæ mo¿liwoæ
skorzystania tak¿e innym mieszkañcom
z ³awek znajduj¹cych siê przy Banku.
Imiê i nazwisko
do wiadomoci redakcji
Reprinty pocztówek
z Olecka
Trzecia edycja reprintów pocztówek z przedwojennego Olecka do
nabycia w ksiêgarniach.
Iloæ egzemplarzy ograniczona!

Nawi¹zuj¹c do listu Pani Krystyny
Ko³odziejskiej i Jej wizji wolnoci nasuwa siê refleksja  dlaczego najwiêcej do
powiedzenia maj¹ ludzie, którzy nie maj¹
pojêcia o czym mówi¹. Niejednokrotnie
by³am wiadkiem, jak Pani Krystyna K.
wystêpuj¹c na forum publicznym w czasie obrad Rady Miejskiej w Olecku swoimi
pozbawionymi sensu wypowiedziami wywo³ywa³a salwy miechu. Niejednokrotnie, bêd¹c prezesem, czyta³am pisma Pani
Krystyny K. skierowane do SM, które z
jednej strony nak³ania³y w swej treci
do ³amania prawa (powiadczania nieprawdy na jej probê), z innej za wskazywa³y na kompletny brak podstawowej
znajomoci obowi¹zuj¹cych w SM przepisów. Byæ mo¿e tê (mylê, ¿e w gruncie rzeczy porz¹dn¹ kobietê) kto po
prostu wykorzystuje i wprowadza w b³¹d.
W ostatnim numerze TO kolejny raz
podaje nieprawdziwe informacje na temat mojej dzia³alnoci jako prezesa SM.
Zmuszona wiêc jestem sprostowaæ bzdury
Pani Krystyny K.
Po pierwsze  sezon zimowy 2004/
2005 rozliczony by³ wg umowy z dostawc¹
ciep³a na Osiedlu Siejnik zawartej przez
poprzedni zarz¹d SM.
Po drugie  od wielu ju¿ lat statut
SM nie przewiduje zawierania nowych
lokatorskich praw do lokalu, jaki wiêc
ma Pani przypadek na myli pisz¹c, ¿e
kto oczekuj¹cy spe³nia³ wszystkie warunki statutowe?
Po trzecie  nawi¹zuj¹c do uzyskanych przeze mnie uprawnieñ lustratora
 nawet w dniu dzisiejszym, kiedy zosta³am odsuniêta od pracy w SM  dziêki
uzyskanym uprawnieniom bêdê dok³adnie ledziæ poczynania Rady Nadzorczej
i jej decyzje zwi¹zane z dzia³alnoci¹.
A swoj¹ drog¹, skoro Pani tak bardzo chcia³aby byæ ekspertem we wszystkich dziedzinach ¿ycia, mo¿e warto przed
publicznym wyst¹pieniem czy te¿ wypowiadaniem siê na ³amach prasy, poczytaæ prasê fachow¹, poznaæ statut SM,
prawo spó³dzielcze, ustawê o spó³dzielniach mieszkaniowych a dopiero póniej
wypowiadaæ siê publicznie (niczym sumienie narodu).
Bo¿ena Bielska Swie¿yñska

%
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JAK OCHRONIÆ DZIECKO PRZED
ODR¥, WINK¥ I RÓ¯YCZK¥?

Odra, winka i ró¿yczka to ostre choroby zakane wieku dzieciêcego. S¹ to
choroby wirusowe  nie ma lekarstwa, które
niszczy³oby te wirusy. Zaka¿enie osoby
nieodpornej prowadzi zawsze do zachorowania, w wielu przypadkach do powa¿nych komplikacji. Jedynym sposobem
unikniêcia chorób i ich powik³añ jest szczepienie ochronne.
Odra szerzy siê drog¹ powietrzno-kropelkow¹. ród³em zaka¿enia jest chory
cz³owiek, przewa¿nie na oko³o 5 dni przed
i 3 dni po wyst¹pieniu wysypki. Okres
wylêgania choroby trwa od 8 do 12 dni
do wyst¹pienia gor¹czki albo 9-14 dni do
wyst¹pienia wysypki.
Objawy: gor¹czka do 40oC, poprzedzaj¹ca wyst¹pienie plamisto-grudkowej wysypki, suchy, bardzo bolesny kaszel, katar, zapalenie spojówek. Komplikacje tej
choroby s¹ czêste; szczególnie u bardzo
ma³ych dzieci i u doros³ych powy¿ej 20
roku ¿ycia.
Powik³ania odry: zapalenie p³uc: najczêstsze powik³anie i najczêstsza przyczyna zgonów u dzieci chorych na odrê, biegunka, zapalenie ucha rodkowego, zapalenie krtani, zapalenie mózgu  powik³anie, które mo¿e zakoñczyæ siê zgonem lub
prowadziæ do trwa³ych uszkodzeñ neurologicznych (padaczka, niedow³ad koñczyn),
podostre zapalenie istoty bia³ej mózgu:
miertelna choroba, która mo¿e wyst¹piæ
wiele lat po przechorowaniu odry.
winka jest ostr¹ chorob¹ wirusow¹
wieku dzieciêcego. Czasami choruje na ni¹
tak¿e m³odzie¿ oraz osoby doros³e, które
nie mia³y wczeniej kontaktu z wirusem,
ani nie by³y szczepione  przebieg choroby jest u nich ciê¿szy ni¿ u dzieci, czêciej
dochodzi do komplikacji. ród³em zaka¿enia jest chory cz³owiek. Okres wylêgania choroby wynosi 14-21 dni. Chory jest
zakany dla otoczenia kilka dni przed wyst¹pieniem obrzêku linianek  a¿ do jego
ust¹pienia. Zaka¿enie szerzy siê g³ównie
drog¹ kropelkow¹.
Objawy: wysoka gor¹czka, bolesny
obrzêk linianek (przyusznych i pod¿uchwowych), rozdra¿nienie, bóle g³owy, ucha,
gard³a. winka bez powik³añ trwa zwykle
7-10 dni.
Powik³ania: winkowe zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, zapalenie j¹der,
zapalenie jajników (winkowe zapalenie j¹der
i winkowe zapalenie jajników mog¹ prowadziæ w doros³ym ¿yciu do zmniejszenia
p³odnoci lub ca³kowitej bezp³odnoci),
zapalenie trzustki, g³uchota: winka jest
najczêstsz¹ przyczyn¹ nabytego niedos³uchu i g³uchoty dzieci.

Ró¿yczka jest ostr¹ wysypkow¹ chorob¹ zakan¹. Zaka¿enie szerzy siê przez
kontakt bezporedni drog¹ kropelkow¹ oraz
przez kontakt poredni z przedmiotami zanieczyszczonymi wydzielin¹ nosowo-gard³ow¹. Wirus namna¿a siê w drogach oddechowych, sk¹d uwalniany jest do krwi,
gdzie wykrywany jest na oko³o 7-8 dni
przed wyst¹pieniem choroby i 1-2 dni po
zachorowaniu. U kobiet ciê¿arnych wykrywany jest tak¿e w ³o¿ysku. Przebieg ró¿yczki nabytej jest zazwyczaj ³agodny, czêsto
niecharakterystyczny i nie rozpoznawany.
Ró¿yczka wrodzona jest wynikiem pierwotnego zaka¿enia u kobiety ciê¿arnej. Najwy¿sze zagro¿enie dla p³odu wystêpuje w
ci¹gu pierwszych 16 tygodni ci¹¿y.
Czêstoæ wystêpowania ró¿yczki wrodzonej jest trudna do ustalenia. W Europie wady wrodzone maj¹ce zwi¹zek z ró¿yczk¹ przebyt¹ przez kobietê w ci¹¿y, stanowi¹ 5-10% wszystkich wad wrodzonych.
Okres wylêgania choroby trwa 14-21
dni, u dzieci czêsto poprzedzony jest z³ym
samopoczuciem. Objawy choroby: krótkotrwa³a wysypka, powiêkszenie wêz³ów
ch³onnych, g³ównie potylicznych, karkowych i szyjnych. Wysypka zaczyna siê
na twarzy i szyi, nastêpnie rozprzestrzenia
siê na tu³ów i koñczyny. Powik³ania wystêpuj¹ rzadko. Mog¹ wyst¹piæ: zapalenie stawów, zaburzenia krzepniêcia krwi,
zapalenie mózgu.
Ró¿yczka u kobiety ciê¿arnej, zw³aszcza w pierwszym trymestrze ci¹¿y, mo¿e
powodowaæ: wewn¹trzmaciczne obumarcie p³odu oraz wielonarz¹dowe zaburzenia rozwoju. U noworodków z ró¿yczk¹
wrodzon¹ najczêciej obserwuje siê: zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, zaæmê, retinopatie, uszkodzenia s³uchu
do ca³kowitej g³uchoty w³¹cznie, wady serca,

zaburzenia kostnienia (demineralizacja koci), niedorozwój umys³owy.
Szczepienia przeciw odrze, wince i
ró¿yczce  wg Programu Szczepieñ na rok
2005
 13-14 miesi¹c ¿ycia  szczepienie
podstawowe przeciw odrze, wince i ró¿yczce ¿yw¹ szczepionk¹ skojarzon¹.
Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrê, winkê lub ró¿yczkê
nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia; szczepionkê nale¿y podaæ po up³ywie dwóch miesiêcy od wyzdrowienia.
 7 rok ¿ycia  szczepienie przeciw odrze
 szczepienie przypominaj¹ce.
Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrê nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia; szczepionkê nale¿y podaæ po up³ywie, co najmniej dwóch
miesiêcy od wyzdrowienia.
Szczepienie przeciw odrze wykonuje siê
dzieciom podejmuj¹cym naukê w szkole.
Zamiast monowalentnej szczepionki przeciw odrze mo¿na podaæ szczepionkê potrójn¹ przeciw odrze, wince i ró¿yczce na
zasadzie szczepienia zalecanego.
 13 rok ¿ycia  szczepienie przeciw
ró¿yczce. Tylko dziewczêta.
Podawane w wywiadzie przebycie ró¿yczki nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia; szczepionkê nale¿y podaæ po up³ywie
dwóch miesiêcy od wyzdrowienia.
M³odym kobietom, zw³aszcza pracuj¹cym w rodowiskach dzieciêcych (przedszkola, szko³y, szpitale, przychodnie), dla
zapobiegania ró¿yczce wrodzonej szczególnie nieszczepionym w 13 roku ¿ycia,
je¿eli od szczepienia podstawowego w 13
roku ¿ycia minê³o wiêcej ni¿ 10 lat.
Nie nale¿y szczepiæ siê w okresie ci¹¿y. Przez trzy miesi¹ce po szczepieniu nie
nale¿y zachodziæ w ci¹¿ê.
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
Promocja Zdrowia
i Owiata Zdrowotna
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12. Przystanek Olecko

Nie zabrak³o na Przystanku Dnia Familijnego, warsztatów, odby³y siê regaty o Puchar Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej Bronis³awa Komorowskiego...

Ksiê¿niczka

Ludzie przychodz¹ i odchodz¹. Sztuka
jest wieczna. A prawdziwy czarodziej pojawia siê raz na pokolenie. Przystankowa
publicznoæ czekaj¹ca na Pid¿amê Porno zosta³a uraczona niebywa³ym spektaklem le¿¹cym na cienkiej granicy ho³du i
pastiszu. Na scenie wyst¹pi³ czeski zespó³
Princess graj¹cy covery niezapomnianego Queen. I choæ wokalista doæ podobny do Mercurego i obda¿ony mocny g³osem, to jednak¿e tam, gdzie Freddy potrafi³ zapiewaæ na pograniczu partii operowych, Czech móg³ jedynie udawaæ. Wybór repertuaru te¿ nie by³ przypadkowy.
Jednak¿e olecka publicznoæ bawi³a siê
wietnie. Muzyka broni³a siê sama. Znane, elektryzuj¹ce kawa³ki, poruszaj¹ce teksty
i chêæ do dobrej zabawy. Wiêcej nie by³o
trzeba. Las bujajacych siê r¹k i ca³a pola-

28 lipca, godz. 23:40 - zaczyna siê koncert Pid¿ama Porno.

na piewaj¹ca We are the champions wiadczy³y same za siebie. I choæ nikt nie ¿yje

wiecznie, zda¿aj¹ siê chwile nadaj¹ce ¿yciu smak.
Bartosz Cieluk

12. Przystanek Olecko

Basia, Olecko
- Podoba mi siê ca³y Przystanek. Kino by³o wietne. Nawet dzieci mog¹ znaleæ co ciekawego dla siebie. Nikt siê nie nudzi. Fiesta
by³a bardzo g³ona, s³ychaæ
j¹ by³o nad ca³ym niemal¿e jeziorem. Razem ze znajomymi koniecznie pójdziemy na du¿e koncerty.

Marcin, Kraków
- S³ysza³em, ¿e Przystanek
to dobra zabawa, a ¿e moja
kole¿anka z roku mieszka w
Olecku, zebralimy ekipê i jestemy tutaj. Cieszê siê, ¿e jest
Techno Mission. Nie ominê te¿
¿adnego koncertu Fiesty. Bêdziemy mêczyæ kole¿ankê do
koñca lipca, by móc zostaæ na
Przystanku.

Anka, Olecko
- Na Przystanku jestem co roku. W domu mnie
praktycznie nie widaæ, bo ca³y czas wychodzê, ¿eby byæ na imprezach przystankowych.
Wszystko jest generalnie bardzo dobrze zorganizowane, jest bezpiecznie. Wszyscy czekamy na du¿e koncerty.

æ

Monika, Olecko
- Przyjecha³am do domu
na wakacje. Widzia³am Przystanek Kino i podoba³o mi
siê Wesele i Krew z nosa.
Zawsze lubi³am Przystanek
Olecko i zaprosi³am znajomych aby zobaczyli co siê
u nas dzieje.

æ

Marzena, Suwa³ki
- Najlepsz¹ imprez¹ by³o Techno Mission. Tañczy³am na piachu i chocia¿ pada³o, by³a wietna zabawa. Spotka³am wielu znajomych ze swojego miasta. Muzyka by³a super, klimat jak nigdzie indziej.
Je¿eli za rok impreza siê powtórzy, ja na pewno
tam bêdê.

Marek, Olecko
- Jest nietuzinkowy. Zabawa jest przednia. By³em na ca³ej Fiecie. Bardzo lubiê Pid¿amê Porno. Super, ¿e w tym roku jest ich koncert. Przystanek to taki czas, kiedy nie wolno siedzieæ w
domu. Jak najczêciej trzeba spotykaæ siê ze
znajomymi i najwa¿niejsze  bawiæ siê do samego rana, a nawet jeszcze d³u¿ej.

æ

æ

æ

Kinga, Owiêcim
- Przyjecha³am w sobotê i na pewno nie opuszczê ¿adnej imprezy przystankowej. Bêd¹ fajne zespo³y. Bardzo lubiê Kombii, Ptaky i Kasiê Kowalsk¹, na której koncertach by³am ju¿ parokrotnie. Mam nadziejê, ¿e ju¿ wiêcej nie bêdzie padaæ, ale jak na razie jest w porz¹dku. Burmistrz
zaprosi³ fajny zespó³. Liczê, ¿e wygram skuter.
Mo¿e w przysz³ym roku uda mi siê przyjechaæ
wczeniej i zobaczê tak¿e Przystanek Kino.

æ

æ

 Co s¹dzi Pan / Pani o programie tegorocznego Przystanku Olecko?

æ

SONDA
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Szczêliwa
trzynastka
Jak¿e nam smutno i ³zy, niczym strugi deszczu, który towarzyszy³ przez niemal ca³y Przystanek Olecko,
cisn¹ siê do oczu... To ju¿ koniec. £o pomkn¹³ na zas³u¿ony
urlop. Zd¹¿y³ tylko pamachaæ ogonkiem na do widzenia, bo
rogi z ¿alu, ¿e musimy siê po¿egnaæ, odpad³y mu same...
Opustosza³ plac, miejsca koncertowe, na ulicach mniej ludzi. Ka¿dy powróci³ do szarej codziennoci. W sercach jednak pozostanie wspomnienie. Na pewno gor¹ce, na pewno
na d³ugo. Wiemy bowiem, ¿e nie na zawsze siê rozstajemy.

Piotrek, Olecko
- Przystanek Olecko jest
super! Zapraszam wszystkich do Olecka na tê imprezê! Razem z dziewczyn¹
pójdziemy na wszystkie
koncerty. Bardzo podoba³
mi siê dzieñ hip-hopowy.
Mam tylko nadziejê, ¿e w
przysz³ym roku bêdzie
wiêcej znanych zespo³ów. Szkoda, ¿e tak ma³o
ludzi bawi³o siê pod scen¹, ale mylê ¿e to z
powodu deszczu.
Spotkamy siê za rok. Tegoroczni Przystankowicze przyprowadz¹ swoich znajomych i bêdzie nas jeszcze wiêcej w Wielkiej Stajni £osia (w Olecku), gdzie dla wszystkich starczy
miejsca. Póki co musz¹ nam wystarczy¹ pami¹tki. Dla ka¿dego
inne  czy to z³amana rêka (na skutek zbyt dobrej zabawy
koncertowej), gliniany gwizdek przystankowej maskotki  £osia,
smycze, pocztówki, czy po prostu zdjêcia z Olecka. Przez nastêpne dwanacie miesiêcy bêd¹ one przypomina³y, ¿e w rodku
lipca 2006 roku trzeba zaplanowaæ urlop, niezw³ocznie spakowaæ walizki i udaæ siê Wiewiórcz¹ cie¿ka na Mazury Garbate,
by pod Wielkim Dachem Nieba wspólnie przysi¹æ czy poskakaæ na Polanie i znów zatopiæ siê w ³osiowaniu...
Do zobaczenia na 13. Przystanku Olecko (gwarantujemy,
¿e nie pechowym!), w imieniu Redakcji Biuletynu Przystankowego
Izabela Staszkiewicz
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Treuburger Heimatbrief nr 8 listopad/grudzieñ 1984

Lieselotte Plangger-Popp

Urodzona 31 maja 1913 roku w posiad³oci Karlsfelde. Osiad³a w Bo¿en i
Meran.
Jej ojciec Reinhold Popp urodzi³ siê
w 1879 roku w Stavenhagen/Meklemburg,
jego przodkowie pochodzili z powiatu
Preusisch-Eylau. Matka artystki z rodziny Koppetsch urodzi³a siê w 1890 roku
w Labiau.
Reinhold Popp kupi³ w 1912 roku posiad³oæ Karlsfelde, która nale¿a³a wczeniej
do maj¹tku Wensöwen. Ojciec w porê
wys³a³ w czasie wybuchu pierwszej wojny
wiatowej matkê z urodzon¹ w 1913 roku
Lieselotte i urodzon¹ w miêdzyczasie drug¹
córk¹ Ruth do Stavenhagen. On sam w
wyniku upadku z konia zosta³ zwolniony z obowi¹zku s³u¿by w wojsku i odby³ d³ug¹ wêdrówkê a¿ do Wis³y. Po szczêliwym powrocie w 1917 roku urodzi³ siê
brat Lieselotte Horst, który jest dzi
dyrektorem Niemieckiego Muzeum Mylistwa w Monachium.
Ju¿ w 1922 roku ojciec sprzeda³ posiad³oæ i przeniós³ siê z rodzin¹ do Królewca. Tutaj Lieselotte Popp uczêszcza³a w latach 1933-1936 do klasy o profilu
grafiki u¿ytkowej w Szkole Mistrzów
Niemieckiego Rzemios³a na ulicy Królewskiej. Tam zdoby³a swoje pierwsze fachowe wykszta³cenie w druku ksi¹¿ek,
technikach reprodukcji, litografii, nauki
pisania i rysowania. Potem przy³¹czy³a
siê do dzia³alnoci atelier wydawnictwa
Grafe i Unzer. Swoje wykszta³cenie kontynuowa³a w Hanowerze, pracowa³a tu
w zak³adzie grafiki i chodzi³a do wieczorowej szko³y u prof. Karla Droge, gdzie
nauczy³a siê techniki drzeworytu. Na ten

Lieselotte Plangger-Popp
- Krajobrazy Kansfelde

czas przypad³o równie¿ jej niezapomniane
spotkanie z Barlacnem. Pisa³a o tym:
Krajowy konserwator prof. Sauermann
nale¿a³ do naszych krewnych i wstawia³
siê szczególnie za dzie³ami Bardacha, które
by³y wtedy s³awne. Wzi¹³ mnie ze sob¹
do Gustrow. Barlach mieszka³ poza miastem, nad jeziorem. ¯y³ ca³kowicie zamkniêty od wiata, nie przyjmowa³ nikogo. Mia³am czekaæ w samochodzie, póniej jednak przysz³a po mnie jego towa-

Nad jeziorem ³ez w ojczynie.

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
„Przypisani Pó³nocy” dziêkuje
Pani Paulinie Iwanowskiej
za nieodp³atne t³umaczenie tekstów
z „Treuburger Heimatbrief” nr 8.

rzyszka ¿ycia i pozwolono mi obejrzeæ
jego wielkie atelier, które znajdowa³o siê
obok domu w parku. Nigdy nie zapomnê tej uroczystej chwili miêdzy modelami i projektami i z nim samym w mrocznym pokoju podczas przerwy na herbatê. Jego moc tworzenia zosta³a przerwana, rok póniej zgas³o jego ¿ycie.
Agnes Riegel tak¿e pozna³a j¹ na wieczorze poetyckim w Hanowerze i zilustrowa³a dla niej balladê Ofiara.
Rok póniej przeprowadzi³a siê na
po³udnie. W latach 1939-1945 by³a kierowniczk¹ zak³adu ksiêgarni przy Uniwersytecie Wagnera w Innsbrucku. Firma
ta zosta³a przekszta³cona w wydawnictwo Gau, kiedy Austria przy³¹czy³a siê
do Rzeszy.
Jej wczesne grafiki i drzeworyty s¹
proste, zamkniête, precyzyjnie podzielone
i maj¹ du¿¹ si³ê wyrazu. Przedstawione
s¹ tam wydmy, ³odzie, rybacy, robotnicy i powa¿ne kobiety.
W latach 1946-1954 artystka mieszka³a i pracowa³a w Haimhausen, którego jest dzi honorow¹ mieszkank¹. Tu
powsta³y te¿ wstrz¹saj¹ce, pe³ne wyrazu ilustracje ucieczki i przesiedleñ. Za
pomoc¹ drzeworytów, rycin i kamiennych
malowide³ utrwali³a to, co cz³onkowie jej
rodziny a z nimi ca³e Prusy Wschodnie
prze¿y³y i wycierpia³y. Wtedy posta³y
miêdzy innymi dzie³a: Zw¹tpienie, Nad
jeziorami ³ez w ojczynie, Siedem dzie³
mi³osierdzia, Zniszczenie, Wojna,
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Ucieczka i wysiedlenie oraz zilustrowany w 6 numerze Treuburger Heimatbrief drzeworyt Poci¹g uciekinierów.
Te ciê¿kie i dosadne w wymowie obrazy
mo¿e zrozumieæ tylko ten, kto kocha ojczyznê i prze¿y³ ten czas nêdzy. W jej
licie z 1945/46 roku czytamy: Przysz³oæ
nie rysuje siê za bardzo pozytywnie: ojczyzna jest ca³kowicie rozbita, od stycznia
nie mam ¿adnych wiadomoci od rodziców i krewnych. Wiem tylko, ¿e za póno otrzymali «nakaz» wyruszenia i nie
mogli ju¿ uciekaæ, nie mam odwagi domylaæ siê, jaki spotka³ ich los... W czasie wi¹t Bo¿ego Narodzenia po³o¿y³a
mnie grypa i bolesna rwa kulszowa. Dziêki
Bogu jestem ju¿ na tyle sprawna, ¿e mogê
siedzieæ i trochê chodziæ. Tej rwy kulszowej nabawi³am siê poprzez dwiganie ciê¿kiego drewna i wielogodzinnej pracy
przy prasie cieraj¹cej, która stoi w nieogrzewanym pomieszczeniu piwnicznym
w naszym zamku. Tam przeniesiono
Wy¿sz¹ Szko³ê Malarstwa. Równie¿ na
plebani jest zim¹ nie do wytrzymania z
powodu zimna, poniewa¿ z t¹ iloci¹
drewna, któr¹ dostajê na wszystkie zimowe miesi¹ce, mogê zaczynaæ grzaæ
dopiero po Bo¿ym Narodzeniu.
Ale przetrwa³a ten ciê¿ki okres, wysz³a w 1954 roku za m¹¿ za rzebiarza z
po³udniowego Tyrolu Hansa Planggera
i przenios³a siê do Bo¿en. Szybko pokocha³a tê now¹ górzyst¹ krainê. W ten
sposób powsta³y pe³ne mocy i wyj¹tkowe obrazy, o których Agnes Riegel pisa³a: Z podziwem patrzy³am na to, jak
mojej gospodyni uda³o siê uj¹æ tê piêkn¹ i unikatow¹ naturê po³udniowego
Tyrolu. Z pomoc¹ swojego mocnego stylu
artystycznego stworzy³a w drzeworycie
obraz tego górskiego kraju tak, ¿e mam
wra¿enie, ¿e nawet rodowity Tyrolczyk
nie zrobi³by tego z wiêksz¹ moc¹, mi³oci¹ i g³êbi¹.
A Josef Gasteiger pisa³: Jej artystyczny sposób wyrazu staje siê z ka¿dym
dziesiêcioleciem coraz bardziej rzeczywisty,
zniknê³o wszystko, co przypadkowe i
anegdotyczne. Nie b³¹dzi³a, co czêsto jest
w³aciwe dla kobiet. Artystka przesz³a
tê drogê w Królewcu i Innsbrucku, w
Amperland i Po³udniowym Tyrolu, razem z rzebiarzem Hansem Planggerem,
ale równie¿ w samotnym okresie po jego
mierci. Droga jej prowadzi³a ze wschodniego kraju granicznego do kraju po³udniowego. Ka¿da z tych krain j¹ uformowa³a i do czego sk³oni³a. W bogatym i mocnym w wypowiedzi dziele da³a
swoj¹ odpowied na to wszystko jako
artystka.
Publikacje:
1940  Pe³en ¿ycia Tyrol antologia, Innsbruck, drzeworyty.
1942  Oczarowana przez Kurisch Nehring  15 drzeworytów.

Lieselotte Plangger-Popp - Ucieczka i wypêdzenie
1944/45  Pos³aniec kraju kalendarz
prasowy z ilustracjami.
1945  Mêdrzec roku 12 drzeworytów
do wierszy J.Mayr.
1956  szeæ serii Obrazki pracowitoci ilustracje w ksi¹¿kach.
1957  ilustracje do Dolomitów Innsbruck
1961  mapa wina Tyrol Po³udniowy
1958/70  ilustracje w Domowym kalendarzu Bo¿en.
1968 Sagi z Yinschgau ilustracje piórem trzcinowym
1977  ilustrowany opis podró¿y w Dolomitach z Rosji, Norwegii, Rumunii,
Bornholmu, wyspy Samos i
Cypru.
1979  Bo¿e Narodzenie na dworze
tyrolskim rysunki piórem trzcinowym.
1983  14 ilustracji do Jeszcze tylko
jedno lato.
1983  40 lat przegl¹du przesz³oci,
katalog wystaw.
Wystawy:
1957 w Instytucie historyczno-artystycznym Uniwersytetu Innsbruck ród³a:
Thieme-Becker tom 18; Ogólny leksykon malarzy (Vollmer); Grenz, Powiat
Treuburg strona 414;
1962 St. Uriich
1965 galeria dominikañska Bo¿en z Hansem Planggerem
1968  Kurhaus Meran
1971  Klausen
1974  Jenesien
1979  Feldthums
Uczestnictwo w wystawach:
Od 1940 zamek w Królewcu, Berlin, Drezno, Monachium, Wuppertal, Wiesbaden, Praga, Wiedeñ,

Innsbruck.
Od 1947 Husum, Marburg, Darmstadt,
Monachium, EssKngen, Norymberga,
Frankfurt nad Menem,
Dachau, Hamburg, Regensburg.
1977 Hamburg, Muzeum Altoñskie (Kolonia artystów Nidden)
1977 Regensburg, (Wschodnioniemiecka Galeria)
1980 Dienkeisbuhl, (Wschodnioniemieckie
Dni Kultury)
1981 Alpach, (Rysunki dokumentalne 1944/
45)
1981 Bo¿en, Zamek Maretsch (Grafika 1900-1950)
1982 St. Johann InAhm
1982 Bo¿en, Galeria Goethego, (Oryginalne grafiki z Tyrolu Po³udniowego)
Publiczne zbiory:
Muzeum Agnes Riegel Bad Nendorf
Wschodnioniemieckie Muzeum Mylistwa Lünenberg
Muzeum Altoñskie Hamburg
Nissan-Haus Husum
Wschodnioniemiecka Galeria Regensburg
Fundacja Prus Wschodnich i Zachodnich Bawaria
Wschodniopruskie Centrum Kultury
Zamek Ellingen
Zbiór Graficzny
Monachium
Ferdinandeum
Innsbruck
Muzeum Sztuki Ludowej Innsbruck
Od 1950 roku cz³onkini  Zwi¹zku Artystów Dachau, od 1950 roku cz³onkini 
Gildii artystów z Essiing. 1954 rok 
cz³onkini  Zwi¹zku artystów z po³udniowego Tyrolu. 4.12.1982 Przyznanie kulturalnej nagrody ziomkostwa z Prus
Wschodnich za sztuki plastyczne.
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Boj¹c siê pora¿ki, nawet
nie spróbowa³ odnieæ sukcesu

Materia³y zamieszczone w dodatku wyra¿¹j¹ opinie cz³onków i sympatyków Unii Polityki Realnej.
Za treæ wysy³anych materia³ów odpowiedzialnoæ ponosi Dariusz Zaniewski. Kontakt: tel. 523-94-90.
nika. W szerszym znaczeniu pojêcie talent odnosi siê do wszystkich darów, jakie
Bóg da³ nam dla naszego u¿ytku. Definicja ta obejmuje wszystkie dary naturalne , duchowe i materialne. Zaliczaj¹
siê do nich i nasza natura i dane nam
rodki  zdrowie, inteligencja i wykszta³cenie, pieni¹dze, mienie i szanse.
Jedn¹ z prostych nauk wynikaj¹cych
z przypowieci o talentach jest to, ¿e
odnoszenie korzyci z naszych zasobów,
rozumu i pracy nie jest niemoralne. Co
wiêcej, w przeciwieñstwie do osi¹ganych
zysków ponoszenie strat, czyli marnotrawstwo bogactwa, szczególnie z powodu braku inicjatywy, jest postêpowaniem z³ym.
Przypowieæ ta równie¿ zawiera lekcjê na temat jak powinnimy u¿ywaæ zdolnoci i rodKot, ków danych od Boga. Wed³ug
Ksiêgi Rodzaju Bóg da³ Adamowi
Krzykwa i inni... Pana Fijora
ziemiê, aby ten po wk³adzie praPrzypowieci Chrystusa ucz¹
cy korzystnie jej u¿ywa³. Podobwiekuistych prawd, jednoczenie
jednak udzielaj¹ nam niezwykle praktycz- miar mieæ bêdzie. Temu za, kto nie ma, nie z omawianej przypowieci pan oczenych nauk o doczesnych przedsiêwziê- zabior¹ nawet to, co ma. A s³ugê nie- kiwa³, ¿e jego s³udzy szukaæ bêd¹ mateciach. W Ewangelii wg w. Mateusza (Mt. u¿ytecznego wyrzuæcie na zewn¹trz  w rialnych korzyci: zamiast pasywnego za25, 14-30) znajdujemy przypowieæ o ta- ciemnoci; tam bêdzie p³acz i zgrzytanie bezpieczenia otrzymanych pieniêdzy mieli
je inwestowaæ. Gnunoæ s³ugi, który
lentach. Tak jak wszystkie biblijne przy- zêbów.(moje DZ)
otrzyma³ jeden talent, rozgniewa³a pana.
powieci ma ona wiele znaczeñ. Jej istota odnosi siê do tego, w jaki sposób
(...) Nie jest to przypowieæ, któr¹ A wiêc Bóg nakazuje nam u¿ywanie nakorzystaæ mamy z Bo¿ych ³ask. W od- bymy czêsto s³yszeli. W naszych cza- szych talentów do celów produktywnych.
niesieniu do wiata materialnego jest to sach wci¹¿ myli siê w kategoriach ety- Przypowieæ ta podkrela potrzebê praopowieæ o kapitale, inwestycji, przed- ki socjalistycznej, wed³ug której przed- cy i tworzenia jako przeciwieñstwo gnusiêbiorczoci i rodków gospodarczych. siêbiorczoæ i odnoszenie zysku jest noci.
Omawiana przypowieæ poci¹ga za
Jest te¿ ona jawnym obaleniem zapatry- podejrzane i nie zas³uguj¹ na pochwa³ê.
wañ ludzi widz¹cych sprzecznoæ miê- Tymczasem owa przypowieæ ca³kiem sob¹ moralny obowi¹zek stawiania czodzy prosperowaniem w interesach a przy- jasno ³¹czy znaczenie i nauki etyczne z ³a niepewnoci na drodze przedsiêbiork³adnym ¿yciem chrzecijanina. (...)
pojmowaniem odpowiedzialnoci cz³owie- czoci . Nikt nie jest w tym lepszy ni¿
przedsiêbiorca. Du¿o wczeniej ni¿ doka w sprawach gospodarki
Króciutko opiszê (objêtoæ TO ma
Jedn¹ z prostych nauk wynikaj¹cych wie siê, czy uzyska co ze swej inweswoje wymogi) treæ tej¿e przypowieci. z przypowieci o talentach jest to, ¿e stycji czy pomys³u, ryzykuje swój czas i
Otó¿ pewien bogacz przed wyruszeniem odnoszenie korzyci z naszych zasobów, w³asnoæ. Musi wyp³aciæ wynagrodzew d³ug¹ drogê przywo³a³ trzech s³u¿¹- rozumu i pracy nie jest niemoralne. Co nia swym pracownikom zanim jest w stanie
cych i za¿¹da³, aby podczas jego nie- wiêcej, w przeciwieñstwie do osi¹ganych upewniæ siê co do tego, czy w³aciwie
obecnoci opiekowali siê jego maj¹tkiem. zysków ponoszenie strat, czyli marno- przewidzia³ przysz³e wydarzenia. Tworz¹c
Pierwszemu da³ piêæ talentów, drugie- trawstwo bogactwa, szczególnie z bra- nowe przedsiêbiorstwo otwiera on przy
mu, dwa, trzeciemu, jeden talent  ka¿- ku inicjatywy, jest postêpowaniem z³ym. tym swoim pracownikom drogê do zarobku i do zdobywania kwalifikacji.
demu wed³ug zdolnoci. Po czym wyruDlaczego wiêc przedsiêbiorcy czêsto
szy³ w drogê.
S³owo talent w omawianej przypoPrzed s³ugami otworzy³ siê wiat wieci ma dwa znaczenia. W wê¿szym bywaj¹ napiêtnowani jako niegodni s³umo¿liwoci dla ich przedsiêbiorczoci znaczeniu oznacza ono jednostkê mone- dzy Boga? Ogromna rzesza ludzi, w tym
inwestycji. Ten s³uga, który otrzyma³ piêæ tarn¹ o najwiêkszej wartoci dla wszyst- niestety wielu duchownych, myli i potalentów, zarobi³ piêæ nastêpnych. Ten, kich czasów. Oblicza siê, ¿e by³o to 15- stêpuje tak, jak gdyby u¿ywanie przez
który otrzyma³ dwa, zarobi³ dwa nastêpne. letnie wynagrodzenie przeciêtnego robot- biznesmenów posiadanych rodków i

Znakiem tego...  jak powiedzia³by Trzeci s³uga, który otrzyma³ jeden talent,
mój teæ Stanis³aw  mia³em zamiar na- zakopa³ w³asnoæ swego pana w ziemi.
pisaæ co polemicznego z felietonem
Kiedy pan powróci³, pochwali³ dwóch
p. Fijora, ale faktycznie nie ma siê do pierwszych, a tego, który zakopa³ talent
czego przyczepiæ poza jego stwierdze- boj¹c siê jego straty potraktowa³ barniem, takie odnios³em wra¿enie, ¿e c h c i - dzo surowo mówi¹c: S³ugo z³y i gnuw o  æ jest t¹ cech¹, która jest przypi- ny! Widzia³e, ¿e chcê ¿¹æ tam, gdzie
sana przedsiêbiorcom. O ile popieram w posia³em i zbieraæ tam, gdzie nie rozsype³ni przes³anie zawarte w treci arty- pa³. Powiniene wiêc by³ oddaæ moje
ku³u, to za ¿adne skarby nie mogê zgo- pieni¹dze bankierom, a ja po powrocie
dziæ siê z takim okreleniem kapitalisty. by³bym z zyskiem odebra³ swoj¹ w³asnoæ.
Chciwy przedsiêbiorca kojarzy siê z cz³oPan rozkaza³ odebraæ talent leniwewiekiem bez zasad, z amoralnoci¹. Czy mu s³udze i daæ temu, który mia³ ich dziejednak tak jest w rzeczywistoci?
siêæ. Ka¿demu bowiem, kto ma  poChcia³bym Pañstwu poleciæ fragmenty wiedzia³ pan  bêdzie dane, tak ¿e nadeseju Przypowieæ o talentach
 Biblia i przedsiêbiorcy katolickiego ksiêdza Roberta Sirico z
fantastycznego zbioru Moralnoæ
kapitalizmu (Instytut LiberalnoKonserwatywny, Lublin 1998). Polemika (?) z tekstem Prawda,

Talenty i ...talenty

!
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talentów w celu realizowania zysku by³o
niemoralne, choæ w wietle przypowieci o talentach takie nastawienie do ludzi interesu nie powinno mieæ miejsca.
Leniwy s³uga unikn¹³by ponurego losu
bêd¹c choæby trochê nieco przedsiêbiorczy. Gdyby spróbowa³ zainwestowaæ dane
mu pieni¹dze i nawet straci³ czêæ inwestycji, nie zosta³by potraktowany tak
surowo, gdy¿ wykaza³by siê dzia³alnoci¹ dla swego pana. (...)
(...) Religia winna zacz¹æ rozpoznawaæ w przedsiêbiorczoci to, czym ona
jest  powo³aniem. Zdolnoæ osi¹gania
powodzenia w handlu, przemyle, inwestycjach bankowych, us³ugach itp. jest
...talentem! Tak jak i innych Bo¿ych darów nie nale¿y go marnowaæ, ale w pe³ni u¿ywaæ ku Jego chwale. Krytycy, i
nie tylko krytycy, czêsto ³¹cz¹ kapitalizm z chciwoci¹. Jednak podstaw¹ natury powo³ania kapitalisty jest koncentrowanie siê na potrzebach konsumentów. Aby osi¹gn¹æ powodzenie, przedsiêbiorca musi s³u¿yæ ludziom.
Chciwoæ jest pokus¹ duchow¹ gro¿¹c¹ wszystkim, bez wzglêdu na stan
materialny, zawód czy powo³anie. Owo
okrelenie oznacza nieumiarkowan¹ lub
nienasycon¹ ¿¹dzê zysku niezale¿nie od
naszej zamo¿noci. ¯¹dza ta jest nieumiarkowana, gdy bierze górê nad moralnymi
i duchowymi sprawami cz³owieka. Przypowieæ o talentach bardzo wyranie
mówi, ¿e bogactwo jako takie nie jest
niesprawiedliwe: przecie¿ pan obdarzy³
jednego s³ugê wiêkszym bogactwem ni¿
pozosta³ych. Gdy celem u¿ywania zdolnoci przedsiêbiorczych jest osi¹ganie
zysku, to nie jest przejaw chciwoci, lecz
w³aciwe u¿ycie talentów.
Aby potêpiæ zysk, wielu duchownych
faworyzuje ró¿ne pañstwowe redystrybucje i wyrównywania dochodów wród
spo³eczeñstwa. Powszechna opieka lekarska, wiêksze wydatki na cele opieki
socjalnej, wy¿sza stopa opodatkowania
bogatych, wszystko to promowane jest
w imiê etyki chrzecijañskiej. Ostatecznym celem takich redystrybucji jest równoæ materialna, tak jak gdyby nierównoci istniej¹ce pomiêdzy ludmi by³y z
gruntu niesprawiedliwe. A przecie¿ Chrystus nie tak mówi w przypowieci o talentach. Pan powierzy³ ka¿demu ze swych
s³ug talenty wed³ug ich zdolnoci.
Z przypowieci tej wynika wniosek,
¿e wyrównywania finansowe lub redystrybucja rodków materialnych nie s¹
moralnie w³aciwe. Indywidualne talenty i rodki, które ka¿dy z nas posiada
nie s¹ wrodzona niesprawiedliwoci¹.
Nierównoci pomiêdzy ludmi zawsze bêd¹

istnia³y. Moralny system to taki system,
który potrafi te nierównoci rozpoznaæ i
pozwala ka¿dej osobie na pe³ne u¿ywanie swoich talentów. Wszyscy jestemy
odpowiedzialni za wykorzystywanie zdolnoci, którymi zostalimy obdarzeni.
Naukê p³yn¹c¹ z omawianej przypowieci mo¿emy równie¿ odnieæ do polityki socjalnej. W istniej¹cym u nas
systemie praca ludzi jest opodatkowana
w celu zapewnienia pomocy tym, którzy
nie pracuj¹. Jednak¿e praca zawsze jest.
Cz³owiek z dwiema zdrowymi rêkoma mo¿e
znaleæ pracê za niska stawkê, podejmuje
jednak  w naszym systemie pomocy
socjalnej  decyzjê, ¿e nie bêdzie pracowa³. Nasz system pomocy socjalnej zniechêca do pracy i stwarza zachêty do
ubiegania siê o pomoc  chyba ¿e jest
do podjêcia praca, która daje odpowiednio
wiêcej dochodu ni¿ oferuje pomoc pañstwowa. Bóg nakazuje wszystkim ludziom
u¿ywanie talentów, które otrzymali, jednak pomimo tego, w imiê wsparcia biednych i bezrobotnych, system pomocy
socjalnej zachêca ludzi, aby pozwalali
zanikaæ swym wrodzonym zdolnociom,
a nawet sk³ania do ich ukrywania.
W powy¿szy sposób popieramy
grzech. Przypowieæ o talentach mieci
w sobie to, ¿e bezczynnoæ lub marnowanie zdolnoci przedsiêbiorczych pobudza gniew Boga.
Przypowieæ ta równie¿ mówi nam co
o gospodarce w ogóle. Pan wyruszy³ w
podró¿ pozostawiaj¹c osiem talentów; po
jego powrocie by³o ich piêtnacie, nie
jest to wiêc przypowieæ o zysku zerowym (tzn. dochód pokrywa jedynie koszty;
w tym konkretnym przypadku, gdyby
w³aciciel otrzyma³ po powrocie wczeniej dane osiem talentów).Mimo , ¿e jeden
zyskuje, inny nie traci. Zysk pierwszego nie zmniejsza mo¿liwoci zysku trzeciego, co jest prawdziwe i w dzisiejszej
ekonomii. W przeciwieñstwie do tego,
co czêsto bywa g³oszone, sukces boga-

tego nie odbywa siê kosztem biednego.
Czêsto chrzecijanie o lewicowych
sk³onnociach cytuj¹ s³owa Jezusa: £atwiej jest wielb³¹dowi przejæ ucho igielne
ni¿ bogatemu wejæ do królestwa niebieskiego. Wypowied ta przerazi³a Jego
uczniów i zastanawiali siê oni któ¿ wiêc
mo¿e siê zbawiæ? Jezus odpowiedzia³
na ich obawy: U ludzi to niemo¿liwe,
lecz u Boga wszystko jest mo¿liwe. Nie
oznacza to, ¿e nasz sukces materialny
bêdzie przyczyn¹ niedopuszczenia nas
do nieba, ale wynika koniecznoæ uporz¹dkowania naszego ¿ycia tak, aby sprawy materialne nie zajmowa³y w nim pierwszego miejsca. Nasza troska odnonie
Boga winna byæ podobna do tej jak¹
przejawiali dobrzy s³udzy w sprawach
swego pana, gdy gospodarzyli dla zysku jego mieniem.
Chrzecijañstwo bywa obwiniane za
niepowodzenia socjalistycznych mrzonek.
W wielu przypadkach wprowadzeni w
b³¹d lub b³¹dz¹cy chrzecijanie w³¹czali
siê w budowanie socjalizmu. I tu powinnimy zrozumieæ jeszcze jedn¹ naukê
p³yn¹c¹ z przypowieci o talentach. Otó¿
idee socjalizmu nie s¹ moralne. Instytucjonalizuj¹ one potêpione zachowanie
z³ego s³ugi. Podczas gdy Bóg nakazuje
twórcze dzia³anie, socjalizm proponuje
pró¿niactwo. Gdy Bóg ¿¹da od nas wiary i nadziei na przysz³oæ, socjalizm oferuje nêdzn¹ formê zabezpieczenia bytu.
Podczas gdy przypowieæ o talentach
wskazuje na moralnoæ wolnoci handlu, inwestycji i zysku, socjalizm temu
zaprzecza.
Chrzecijanie powinni pracowaæ nad
zasypywaniem przepaci miedzy religi¹
a ekonomi¹. Przypowieæ Jezusa o talentach jest dobrym punktem wyjcia do
rozpoczêcia w³¹czania wartoci takich jak
przedsiêbiorczoæ i moralnoæ wolnego
rynku.
A co Pañstwo o tym s¹dz¹?
Dariusz Zaniewski

"
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Opowieci równikowe (45)
Dziennik z dwumiesiêcznej podró¿y po Malezji,
Indonezji i Singapurze. Andrzej Malinowski.

Oddawali czeæ morzu
Balijczycy oddaj¹ czeæ morzu.

Poszed³em dzisiaj na pó³noc od Kuty
brzegiem morza. Zrobi³em niez³y kawa³ek. Od czasu do czasu wchodzi³em do
oceanu, ¿eby siê och³odziæ i trochê pop³ywaæ. S¹ zbyt wysokie fale i p³ywanie
nie wychodzi najlepiej.
Obserwowa³em jak piêknie ubrani
Balijczycy oddawali czeæ morzu siedz¹c
nad jego brzegiem. Usiedli w gromadce,
z³o¿yli dary i otwarte d³onie w kierunku
wody. Umiechali siê przy tym serdecznie. Prowadz¹cy modlitwê nalewa³ co
do czego, kropi³. Modl¹cy siê pozostawili na pla¿y ofiarne koszyczki. Poczeka³em kiedy siê oni oddal¹ i wzi¹³em sobie
taki jeden na pami¹tkê. Mylê, ¿e ich
bogowie wybacz¹ mi ten nietakt. Ale ja
w dobrej wierze wzi¹³em to sobie. Koszyczek bêdzie mi s³u¿y³ jako eksponat
do prowadzonych przeze mnie spotkañ
podró¿niczych z oleck¹ (i nie tylko) m³odzie¿¹.
Uda³o mi siê dzisiaj zobaczyæ tra-

dycyjny taniec indonezyjskiej wyspy Bali
 Barong. Tañce balijskie zajmuj¹ poczesne miejsce w ¿yciu wspó³czesnych
mieszkañców wyspy, przekazuj¹c dramaty
religijne i legendy dawnych czasów o

Pocztówka. Taniec KECAK.

walce dobra ze z³em. W tañcu Kecak ludzie
przeinaczaj¹ siê w ma³py.
Tañce te maj¹ swoj¹ specyfikê i niespotykany klimat. Przesycone s¹ zarówno wdziêkiem, jak i dostojeñstwem.
Stanowi¹ po³¹czenie sztuk choreografii
i rzeby. W tañcach balijskich ka¿dy ruch,
ka¿dy uk³ad r¹k, nóg, palców, g³owy, cia³a,
równie¿ mimika twarzy i oczu o czym
opowiada. I ma cile okrelone znaczenie. Ich istotnym elementem, obok strojów, s¹ maski, których zadaniem jest
wywo³anie du¿ego wra¿enia u widzów.
Maski balijskie s¹ ekspresywne i kolorowe. Wyró¿niaj¹ je d³ugie w³osy, wy³upiaste oczy oraz potê¿ne zêby. Kupi³em sobie jedn¹ z takich masek.
Legendarni bohaterowie tañców 
bogowie, duchy i demony wci¹¿ ¿yj¹ na
Bali. Nie tylko w tañcach, ale te¿ i w
wiadomoci dzisiejszych mieszkañców.
Uwa¿aj¹ oni religiê, wierzenia i tradycje
za wartoci ponadczasowe, buduj¹ce ich
to¿samoæ. A ma ona bardzo mocny fundament. Na prze³omie XIII i XIV wieku
Indonezja stanowi³a potê¿ne mocarstwo
obejmuj¹ce swym zasiêgiem dzisiejsze
terytorium Malezji, Filipin i obszar po³u-

Bali. Koszyczki ofiarne na pla¿y.
dniowego Wietnamu. Potêga i bogactwo pañstwa znalaz³o swoje odbicie równie¿ w kulturze i sztuce, które by³y cile zwi¹zane z hinduizmem i buddyzmem.
W tym okresie centrum kultury Indonezji znajdowa³o siê we wschodniej czêci
wyspy Jawa. Niestety, ekspansja islamu w znacznym stopniu ograniczy³a rozwój
kulturowy ówczesnej Indonezji i spowodowa³a masow¹ emigracjê wiata artystycznego na s¹siedni¹ wyspê Bali. W
taki oto sposób wyspa sta³a siê kulturow¹ pere³k¹ indonezyjskiego archipelagu Nusantary.
Wieczorem i w nocy Niemcy nie dawali mi spaæ. Pili i szwargotali tak g³ono, ¿e chyba by³o ich s³ychaæ na Ksiê¿ycu.
C.d.n.
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Kalendarz imion
9 sierpnia
Ireny, Klary, Klarysy, Rozyny
Jana, Juliana, Mi³orada, Niezamyla, Rolanda, Romana, Romualda
10 sierpnia
Amadei, Asterii, Bianki, Bogny, Filomeny, Laury
Bogdana, Bohdana, Borysa, Hugona, Laurencjusza, Wawrzyñca, Wierzchos³awa
11 sierpnia
Diany, Diomedy, Filomeny, Hilarii, Klary, Ligii, Luizy, Lukrecji, Zuzanny
Aleksandra, Bernarda, Gilberta, W³odzimierza, W³odziwoja
12 sierpnia
Androniki, Anicety, Cecylii, Hilarii, Klary
Badzis³awa, Euzebiusza, Hilarego, Innocentego, Juliana, Lecha, Leszka, Makarego

13 sierpnia
Diany, Elwiry, Gertrudy, Heleny, Ma³gorzaty, Rados³awy
Hipolita, Jana, Kasjana, Kasjusza, Maksyma, Radomi³a, Rados³awa
14 sierpnia
Anastazji, Aty, Gerdy, Salomei, Selmy,
Sylwii
Alfreda, Dobrowoja, Euzebiusza, Kaliksta, Machabeusza, Maksymiliana, Marcelego
15 sierpnia
Bilihildy, Eulalii, Marii, Rozanetty, Stali,
Stelli
Daniela, Napoleona, Stefana, Tarsucjusza, Tarsycjusza, Tarzycjusza, Trzebierza, Trzebimira

(ze starych sztambuchów)
W medycynie ludowej i domowej
odwary z kory dêbowej stosuje siê do
³agodzenia nadmiernej potliwoci stóp.
Systematyczne zabiegi likwiduj¹ nawet
cuchn¹ce pocenie. Odwar sporz¹dza siê
z 2-3 ³y¿ek kory dêbowej. Po zalaniu litrem wrz¹tku gotowaæ na ma³ym ogniu,
nie dopuszczaj¹c do wrzenia, przez oko³o
5 minut. Po wystudzeniu i odcedzeniu,
wlaæ do miednicy i rozcieñczyæ ciep³¹
wod¹ (oko³o 2-3 litry). Moczyæ stopy
przez kilkanacie minut. Kuracjê powtarzaæ codziennie lub co drugi dzieñ przez
d³u¿szy czas. Taki odwar mo¿na wykorzystaæ do nasiadówek ³agodz¹cych
dolegliwoci z powodu ¿ylaków odbytu, hemoroidów.

Jak zbieraæ grzyby?

Pami¹tka z wakacji

Najlepsz¹ pami¹tk¹ z wakacji s¹ dobre fotografie. Cyfrowa rewolucja zmieni³a wiele tak¿e w tej dziedzinie. Mo¿emy naszym fotograficznym zbiorom nadaæ bardziej atrakcyjn¹ formê, u³atwiæ sobie ich katalogowanie i grupowe
przegl¹danie, wreszcie zapewniæ wiêksz¹ trwa³oæ.
Pierwszym elementem zmieniaj¹cym sposób dokumentowania podró¿y mo¿e staæ siê cyfrowy aparat fotograficzny. Od tradycyjnego aparatu ró¿ni siê zazwyczaj tylko jednym  nie potrzebuje kliszy fotograficznej i procesu jej wywo³ania. Zamiast b³ony za obiektywem umieszczony jest zespó³ elementów fotoelektrycznych, które zamieniaj¹ widziany przez aparat obraz na ci¹g zer i jedynek
zapisywanych w pamiêci aparatu. Ró¿ne mog¹ byæ noniki s³u¿¹ce do zapisu tej informacji  pamiêæ na sta³e
zabudowana w aparacie, wymienne karty pamiêci, p³yta
CD czy Mini Disc  idea pozostaje ta sama. Aparaty
cyfrowe ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ iloci¹ punktów, w które
przekszta³cany jest obraz, i iloci¹ zdjêæ, które jednorazowo mo¿na zmagazynowaæ w pamiêci aparatu. Pierwszy
czynnik decyduje o jakoci wykonywanych zdjêæ, a oba
maj¹ wp³yw na cenê urz¹dzenia.

Odpowied na to pytanie mo¿e byæ Tylko jedna: grzyby dobrze
znane, nie budz¹ce swym wygl¹dem ¿adnych w¹tpliwoci. W Polsce spotyka siê oko³o tysi¹ca gatunków grzybów, z których oko³o
stu jest jadalnych. Zbiera siê oko³o 30 gatunków. Jeli nie znamy
siê na grzybach, nie wybierajmy siê sami na grzybobranie, lecz
postarajmy siê o towarzystwo dowiadczonych grzybiarzy. Nie ufajmy
ró¿nym kuchennym sposobom rozpoznawania truj¹cych grzybów
po ich piek¹cym smaku, zmianie barwy itp., gdy¿ sposoby te s¹
zawodne. Zbierajmy tylko gatunki dobrze znane, powszechnie uznane
za jadalne. Co roku w miesi¹cach letnich zdarzaj¹ siê zatrucia grzybami. Do szczególnie niebezpiecznych nale¿¹ zatrucia cytotoksyczne, powoduj¹ce uszkodzenie komórek w¹troby i nerek. Wystêpuj¹
one najczêciej po spo¿yciu muchomora sromotnikowego. Pamiêtajmy
jednak, ¿e oprócz muchomorów rosn¹ w lasach dziesi¹tki innych
truj¹cych grzybów. A wiêc zbierajmy tylko te, które dobrze znamy!

Czyszczenie mebli skórzanych

Miêkk¹ ciereczkê zwil¿yæ terpentyn¹ albo rozcieñczonym octem.
Nastêpnie wycieraæ skórê mebla. Po wyschniêciu przetrzeæ drug¹
miêkk¹ ciereczk¹ zmoczon¹ w rozbitym na pianê bia³ku jajka.

UCZ SIÊ RAZEM Z NAMI

Zespó³ Szkó³ Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego
w Olecku
ul. M³ynowa 8, 19-400 Olecko, tel. (087) 520-24-18
og³asza zapisy na rok szkolny 2005/2006:
 do klasy I Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO,
 do klasy I Spo³ecznego Gimnazjum STO,
 dysponujemy wolnymi miejscami w innych klasach.
Gwarantujemy naszym uczniom:
- wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnêtrznych,
- bezpieczeñstwo,
- ma³¹ liczebnoæ klas  indywidual-

Gdy poc¹ siê nogi

-

ny kontakt ucznia z nauczycielem podczas wszystkich zajêæ  relacja mistrzuczeñ,
obowi¹zkowy jêzyk angielski od klasy I szko³y podstawowej,
od klasy IV do VI mo¿liwoæ nauki
drugiego jêzyka obcego (jêzyk niemiecki),
w gimnazjum obowi¹zkowe dwa jêzyki obce (j. angielski i j. niemiecki),
obowi¹zkowe przedmioty wed³ug autorskich programów (np. gry i rozryw-

ki umys³owe),
- bogat¹ ofertê zajêæ pozalekcyjnych
(ko³a przedmiotowe, zainteresowañ,
gimnastykê korekcyjn¹ i inne),
- wyjazdy i wycieczki turystycznokrajoznawcze do teatrów, muzeów,
galerii, zielone szko³y, wyjazdy na
basen,
- przyjazne kontakty uczniów starszych
z m³odszymi,
- mi³¹, serdeczn¹, wrêcz domow¹ atmosferê sprzyjaj¹c¹ nauce,
- obni¿kê czesnego dla uczniów klasy I
gimnazjum posiadaj¹cych redni¹ powy¿ej 5,0.
Szczegó³owe informacje w kancelarii
szko³y (telefonicznie lub osobicie).
ZAPRASZAMY!

$
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Jerzy Miliszewski

(V33507)

Tel. (087) 520-22-33.
Ceny najni¿sze w regionie.!
KEY, Go³dapska 22.
OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

8

sierpnia

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 8 -18
00

00

Tel.
520-23-36

W rankingu szkó³ nauki jazdy w woj. warmiñskomazurskim nasza szko³a zajê³a II miejsce!!

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

Olecko, ul. Produkcyjna 11
tel. (087) 523-90-09

(K25606)

Reprinty pocztówek z Olecka
Trzecia edycja reprintów pocztówek z przedwojennego
Olecka do nabycia w ksiêgarniach.
Iloæ egzemplarzy ograniczona!

SYSTEM WANNOWY Z KORKIEM
AUTOMATYCZNYM - 39,99 z³

OKULISTA lek. med. A. Gierczak B. Gierczak
Olecko, ul. Zielona 37
OPTYK Realizujemy
recepty z NFZ
Rabaty dla sta³ych klientów.

(K31902)

OG£OSZENIA DROBNE

/ INNE
* Zamieniê mieszkanie M4 na M2. Tel. (087) 520-21-63.(K30403)
/ PRACA
* AVON - zostañ konsultantk¹. Tel. 0-609-600-338. (K32302)
/ SPRZEDAM
* dom do renowacji, 20 metrów od jeziora, Gordejki, 0,82ha.
Tel. (085) 744-81-93. Malgorzata_Wrobel@web.de,
wrobel@web.de.
(K32701)
* siedlisko po remoncie, umeblowane, Mo¿nie, 2ha. Tel.(085)
74-48-93. Malgorzata_Wrobel@web.de
(L1205)
* szczeniêta bernardyny, szeciotygodniowe. Tel.(087) 52000-26 (po 2100.)
(K32601)
/ US£UGI
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1206)
/ WYNAJEM
* Lokal do wynajêcia, piwnica, Sk³adowa 2, 70m2. Tel. (087)
520-27-90.
(K32801)
2
* Lokal 250m w centrum do wynajêcia. Tel. 0-601-245-394.(K32501)
* Poszukujê mieszkania do wynajêcia. Tel. 0-608-729-437.(K29504)
* Przyjmê na stancjê. Tel. (087) 520-33-28.
(K32102)

Poniedzia³ki i czwartki, godz. 16-18

Tel. 0-603-064-189

(V33202)

Meble ogrodowe na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374

79)/)

14.08.2005 r. o godz. 1200 odbêdzie siê turniej Pla¿owej
Pi³ki Siatkowej o Puchar Starosty Powiatu Oleckiego.

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

(188

Tafla sfotografowana z dachu przez R. Wojnowskiego wysz³a na zdjêciu niezbyt wyranie i oprócz napisu Czuwaj nie widaæ innych, jak np. Jutrzenka
i Witamy zawodników z Prostek i Gi¿ycka. Na zawodach uczniowie z kó³ka
fotograficznego Szko³y Podstawowej nr 2 w Prostkach wykonywali du¿o zdjêæ,
lecz ¿adne z nich, pomimo zapewnieñ, do nas nie dotar³o.
Najlepsz¹ z dziewcz¹t by³a Wioletta
Sadowska, córka mego dawnego sztafeciarza, a z ch³opców  Andrzej Walicki.
Po zakoñczonych zawodach lodowiska
zosta³y sprz¹tniête i polane, lecz nie zamarz³y do godz. 24. Gdy przyszed³em o
1.00 polewaæ, pada³ deszcz i dopiero przed
wschodem s³oñca wypogodzi³o siê i cisn¹³
lekki mróz. Lecz kiedy zaczê³o przygrzewaæ s³oñce, w rogach lodowiska sta³a
warstwa wody, z usuniêciem której mielimy sporo k³opotu i dopiero po przebiciu otworu odprowadzaj¹cego wodê z
du¿ego lodowiska woda sp³ynê³a. Po

odwil¿y wszystkie rzeby stopi³y siê, a
grota zosta³a powa¿nie uszkodzona. Nie
chc¹c pozwoliæ dzieciom na udzia³ w
rujnowaniu groty, bo to potrafi³yby
wykonaæ go³ymi rêkami i nogami, sam
j¹ zawali³em, pozbawiaj¹c mo¿liwoci
wy¿ycia siê przy niszczeniu lodowiskowych ozdób.
Przez ca³y tydzieñ mêczy³em siê, nie
mog¹c uruchomiæ ¿adnego lodowiska,
poniewa¿ po ca³kowitym sp³yniêciu wody
z tafli pozosta³o du¿o dziur, przez które
woda po polaniu sp³ywa³a w dó³ i ci¹gle trzeba by³o te dziury zatykaæ nie-

giem. Dopiero w sobotê, 2 marca, lodowiska zosta³y otwarte. Wieczorem, po zakoñczeniu jazdy, znowu nale¿a³o likwidowaæ dziury w lodzie po jedzie. W
niedzielê 3 marca lodowiska by³y czynne, a frekwencja by³a trzykrotnie wiêksza od sobotniej. W poniedzia³ek rano
dziur ju¿ nie by³o, lecz nikt z nauczycieli
w-f nie korzysta³ z lodowiska. Dopiero
na 4. godzinie ch³opcy grali w hokeja i
jedzi³a jedna z dziewczynek.
We wtorek 5 marca ch³opcy grali w
pi³kê na lodzie, tak wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e sezon ³y¿wiarski zosta³ zakoñczony 4 marca o godz. 12.
Na zakoñczenie nale¿y wspomnieæ,
¿e w dniu 28 stycznia na zawodach makroregionalnych w Bia³ymstoku zarówno dziewczêta jak i ch³opcy zdobyli tylko IV miejsce, nie kwalifikuj¹c siê do
zawodów na szczeblu centralnym.
C.d.n.
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(K25901)

OLECKO, Armii Krajowej 6, tel. 520-37-20
OFERUJEMY:
 najwiêkszy w regionie wybór kaset (ponad 6500 tytu³ów do Twojej dyspozycji),
 hity w kilku egzemplarzach, sprzeda¿ czystych kaset video,
 sta³ym klientom rabat  20% (rednio 5 wypo¿yczeñ miesiêcznie),
 sprzeda¿ kaset nagranych (równie¿ znane bajki W. Disneya),
 telefoniczna rezerwacja filmów, komputerowa obs³uga klientów.
(K32002)

HITY WYPO¯YCZALNI (DVD) lipiec 2005
Lp.

Nr
kat.

Gatunek

Lp.

Nr
kat.

1

574

Cz³owiek w ogniu

akcja

16

627

Po zachodzie s³oñca

obycz.

2

621

Poznaj moich rodziców

kom.

17

581

Wesele

kom.

3

615

Ocean's Twelve

sens.

18

456

Pojutrze

4

633

Soul Plane

kom.

19

569

Bridget Jones 2

5

630

Egzorcysta. Pocz¹tek

horror

20

649

10,5 w skali Richtera

6

613

Marzyciel

obycz.

21

568

Iniemamocni

7

557

Zak³adnik

thriller

22

586

Resident Evil 2

8

595

Komórka

thriller.

23

616

Lucky Luce

kom.

9

612

Bestia

sens.

24

526

Rogate ranczo

anim.

10

648

Miasteczko Salem

horror

25

532

Kroniki Riddicka

akcja s-f

11

544

Dziewczyna z s¹siedztwa

kom.

26

647

Bli¿ej

obyczaj

12

650

Bezdro¿a

obycz.

27

634

Wersja ostateczna

thriller

13

628

Laleczka Chucky

horror

28

619

Cryminal.
Wielki przekrêt

sens.

14

620

Lemony Snicket...

kom.

29

514

The Punisher

akcja

15

614

Skarb narodów

przygod.

30

511

Teksañska masakra...

horror

Tytu³

Tytu³

Gatunek

katastrof
kom.
katastrof
anim.
s-f

JU¯ W WYPO¯YCZALNI  DVD
Lp.

Nr kat.

1

650

Bezdro¿a

2

651

Upiór w operze

3

652

Aleksander

4
11
18
28

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

kom.

4

653

Blade. Mroczna Trójca

musical

5

654

Genesis

histor.

6

656

Zatañcz ze mn¹

NIEKTÓRE PREMIERY SIERPNIA
Melinda i Melinda
13 dzielnica
¯ycie jest cudem
P³on¹ca pu³apka
Kubu i Hettalumpy
Anio³ stró¿
Nigdy nie umieraj sam
Pi³a
Krwawa masakra w Hollwyood
P-Point
Pacyfikator
Narodziny
Hitch
Kontrolerzy

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900,

Gatunek

akcja
przyrod.
kom.

Kl¹twa
Byæ i mieæ
Intermission

niedziela  1200-1700

SPORTOWE WSPOMNIENIA

'
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Franciszek Chrabo³ (cz. 1)
By³ bramkarzem dru¿yny pi³karskiej Spójni.
Gra³ w Olecku w latach 1951-53. Do Olecka
sprowadzi³ Go p. Wac³aw Urbanowicz
bêd¹c w tym czasie prezesem Wojewódzkiej Federacji Spójnia w Bia³ymstoku.
Pan Wac³aw chcia³ pomóc klubowi z
Olecka Spójni, gdzie by³ pierwszym prezesem tego klubu. Pomóc dlatego, ¿e
Spójnia przegra³a pierwsze derbowe spotkanie w pi³ce no¿nej z lokalnym rywalem Budowlanymi. Pan Wac³aw wybra³
z dru¿yny Budowlanych Bia³ystok czterech najlepszych pi³karzy z tej dru¿yny.
(Budowlani zmienili nazwê na Jagielloniê). Przywióz³ ich do Olecka, by zasiliæ
dru¿ynê pi³karsk¹ Spójni i pomóc Leonardowi Mosiejce w odniesieniu zwyciêstwa
nad Budowlanymi. Nikt nie móg³ pogodziæ siê z tym, ¿e w Olecku jest lepszy
zespó³ od Spójni. Pan Wac³aw sprowadzi³ do swego domu czterech pi³karzy:
Franciszka Chrabo³a, braci Sokólskich
i czwartego nieznanego mi z nazwiska.
Przeznaczy³ im ca³e piêtro w domku
jednorodzinnym na ulicy Gdañskiej. Zamieszkali tam bezp³atnie. W tym czasie
prezesem klubu Spójni by³ Leonard Mosiejko. Pan Wac³aw nie móg³ przeboleæ
tragicznej mierci swego 23 letniego brata
Aleksandra, z którym by³ bardzo zwi¹zany. Razem byli w obozie niemieckim.
Po mierci brata p. Wac³aw wyjecha³ do
Bia³egostoku.
Od pierwszych dni pobytu w Olecku widaæ by³o wielkie zainteresowanie
pi³k¹ no¿n¹ przez czterech goci z Bia³egostoku. Ca³e dni spêdzali na p³ywalni
Spójni, k¹pi¹c siê w jeziorze, a po po³udniu na boisku pi³karskim. Ka¿dy z pi³karzy miejscowych i kibiców na treningach by³ oczarowany refleksem bramkarskim w wykonaniu Franciszka Chrabo³a.
Posiada³ On wspania³y refleks bramkarski, strzeliæ bramkê Frankowi by³o sztuk¹. Franciszek oprócz pi³ki no¿nej broni³
w bramce z powodzeniem w dru¿ynie szczypiorniaka jedenastoosobowego w Spójni. Na tej pozycji w szczypiorniaka trzeba mieæ niesamowity refleks, gdy¿ broniæ trzeba pi³ki rzucone rêk¹ przez zawodników w bramce o wymiarach 7,25m.
Franek wykazywa³ takie umiêtnoci, a
zespó³ wielokrotnie zdobywa³ mistrzostwo
województwa.
Do Olecka przyby³a kadra Polski AZS

w szczypiorniaku jedenastoosobowym.
Leon zamówi³ mecz z tak atrakcyjn¹ dru¿yn¹, licz¹c po cichu na sukces maj¹c
takie wzmocnienie w zespole. Zmontowa³ przecie¿ wyrównan¹ dru¿ynê, która
wygrywa³a z ka¿dym przeciwnikiem w województwie. Trzeba spróbowaæ z najlepszymi dru¿ynami w Polsce. Dochodzi do
ciekawego spotkania z kadr¹ Polski AZS.
Po zaciêtym i dobrym meczu nieoczekiwanie to spotkanie wygrywaj¹ olecczanie. Dziêki wspania³ej postawie ca³ego
zespo³u, a zw³aszcza bramkarza Franciszka
Chrabo³a. T¹ pora¿k¹ by³ zaskoczony sztab
trenerski kadry, ¿e w takim ma³ym miasteczku doznali pora¿ki. Publicznoæ
Olecka lubi³a mecze pi³ki no¿nej, nie
mniejsze zainteresowanie by³o meczami
szczypiorniaka jedenastoosobowym. W
tej dru¿ynie wystêpowali wspaniali zawodnicy: bramkarze: Franciszek Chrabo³ i Tadeusz Milanowski, w obronie grali:
Micha³ Bartnicki, Leonard Mosiejko,
Stefan Gr¹dzki i Andrzej Bartoszewicz.
Pomoc stanowili: Franciszek Domisiewicz, Tadeusz Sawicki, Ryszard Kêpka. Atak tworzyli: Mieczys³aw Ostrowski, Marian i W³adys³aw Kasjanowicz,
Radek Raube, Ryszard Michalczyk, Zenon Sokólski i W³adys³aw ¯urowski.
Najlepsz¹ formacj¹ dru¿yny by³ atak i
bramkarz, dru¿yna by³a wizytówk¹ Olecka.
Dru¿yna szczypiorniaka zdobywa³a
czterokrotnie mistrzostwo województwa
bia³ostockiego. Walczy³a w turnieju o wejcie do pierwszej ligi, przegrywaj¹c ca³y
turniej jedn¹ bramk¹, zajmuj¹c drugie
miejsce. ¯aden zespó³ olecki nie posiada³ tyle tytu³ów co ta dru¿yna. Na meczach szczypiorniaka jedenastoosobowego
nie brakowa³o publicznoci.
W latach 50-tych dwie dru¿yny sw¹
gr¹ przyci¹ga³y mieszkañców do ogl¹dania spotkañ szczypiorniaka i pi³ki no¿nej. Zim¹ najwiêcej publicznoci by³o na
meczach bokserskich. Dzi ta dru¿yna
szczypiorniaka to legenda, a o jej osi¹gniêciach niech wiadczy zwyciêstwo nad
obozem szkoleniowym kadry Polski i tytu³y
mistrzów województwa.
W 1953 roku dochodzi do drugiego
meczu derbowego z lokalnym rywalem
Budowlanymi. Rok temu prezes Spójni
Leonard Mosiejko nie móg³ przeboleæ
pora¿ki z Budowlanymi. Na tle meczów

Franciszek Chrabo³  jeden z najlepszych bramkarzy w historii Olecka,
wzór do naladowania. Na zdjêciu Franciszek w ogródku przed swoim domem
w Sejnach na ulicy 11 Listopada.
derbowych by³o wiêcej szumu i podniecenia w Olecku ni¿ dzi powoduj¹ wybory do sejmu. Dla wszystkich sympatyków Spójni pierwsza pora¿ka derbowa z lokalnym rywalem by³a upokorzeniem. Dlatego prezes Spójni Leonard
Mosiejko ci¹ga na to spotkanie piêciu
zawodników z Budowlanych Suwa³ki i
czterech z Bia³egostoku, którzy mieszkali u p. Urbanowicza. Leon by³ przekonany, ¿e tym sk³adem musi pokonaæ zespó³ Budowlanych, tacy byli groni rywale. Budowlani, jako zespó³, gra³ piêknie i skutecznie. Dru¿yna Budowlanych
Olecko, reprezentowana by³a przez m³ody
zespó³ Szko³y Zawodowej, by³a dru¿yn¹ z przysz³oci¹. Mia³a osi¹gniêcie
pi³karskie  dotar³a do fina³u Pucharu
Polski, przegrywaj¹c z Kolejarzem £om¿a.
W tym zestawieniu Spójnia pokona³aby ka¿dy zespó³ w województwie. Widaæ by³o na boisku, ¿e zawodnicy Budowlanych byli zaskoczeni sk³adem Spójni
i t¹ pokerow¹ zagrywk¹ Leona. Zawodnicy Budowlanych, jak mo¿na by³o zauwa¿yæ, stracili chêæ do gry. Mecz wygra³a Spójnia 5:0, rewan¿uj¹c siê za pierwsz¹ pora¿kê w meczu derbowym.
C.d.n.
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Tygodnie mijaj¹ i czas p³ynie, a my
tu nadal jestemy. Kolejne siedem dni
minê³o jak siedemnacie mgnieñ wiosny...
Lato nieub³aganie zbli¿a siê do koñca.
Co prawda jeszcze bêdziemy mieli ponad pó³tora miesi¹ca lata, ale kto by tam
liczy³ wrzesieñ za lato: zimno, ¿ó³te licie itd. K¹paæ siê ju¿ nie ma co. Dla
m³odszej czêci spo³eczeñstwa to ju¿ nie
ma nic wspólnego z latem. To ju¿ bêdzie szko³a. Ja wiem, ¿e to jeszcze du¿o
czasu do tego momentu kiedy szko³y
zape³ni¹ siê umiechniêtymi
uczniami i zadowolonymi ze
swojej misji nauczycielami. Przesadzi³em: zadowolony nauczyciel. To brzmi jak bajka. Nie ma
w naszym kraju ludzi zadowolonych ze swojego zawodu. Nawet prezesi i cz³onkowie rad
nadzorczych z tak¹ sobie pensyjk¹ po kilkadziesi¹t tysiêcy
z³otych miesiêcznie te¿ nie nale¿¹ do zadowolonych z tego
co robi¹. Idziesz do bogatego
znajomego po¿yczyæ stówkê,
a tam bieda! No, bieda a¿ piszczy! A bo to BMW mu ukradli
i teraz musi kupiæ nowe... BIEDA! A czy ty wiesz ile teraz kosztuj¹
felgi do BMW? Tragedia! I od tego biadolenia a¿ g³owa boli. Ludzie to maj¹
problemy. Twój brak stówki to pryszcz
przy problemach najbogatszych ludzi w
naszym kraju. Jak cz³owiek tak sobie
obejrzy telewizjê to a¿ siê nie che jemu
iæ do tej kolektury totolotka i wybieraæ
tych szeciu szczêliwych liczb. Co prawda
mo¿na graæ, ale po co zaraz wygrywaæ.
To nie jest przyjemne. Czy Pañstwo zastanawiali siê graj¹c w totolotka co zrobicie z t¹ wygran¹? Radzê siê dobrze
zastanowiæ zanim prawid³owo wype³ni siê
kupon. Bo potem to mo¿e byæ problem.

Du¿y problem. Jak cz³owiek tak siê g³êbiej zastanowi i przemyli tê sprawê to
a¿ w³osy siwiej¹. I to jeszcze zanim wygra w tê rodê lub w sobotê. Normalnie
tragedia taka wygrana. Ale jak kto uwa¿a,
¿e jest inaczej  to proszê bardzo! Proszê wygraæ! Nie ma sprawy. ¯yczê wygranej! Ale potem proszê nie mówiæ, ¿e
nie ostrzega³em. Du¿e pieni¹dze to wielki problem. Jak kto nie wierzy, to proszê bardzo zapoznaæ siê z losem bogatych ludzi na ca³ym wiecie. Nie tylko w
naszym kraju. Aby sobie wyrobiæ jaki-

kolwiek pogl¹d, mo¿na poogl¹daæ wersje fabularyzowane o bogatych ludziach...
Jakie seriale, albo filmy. Zobaczycie jaka
to bieda. Ale jeli to Pañstwa nie przera¿a to zapraszam do kolektur w sobotê
i rodê. Postoimy w kolejce i wymienimy siê dowiadczeniem.
Wybory! Wybory mamy tu¿ tu¿. O
nich przypominaj¹ nam telewizyjne reklamy wyborcze. A jakie to reklamy!
Ludzie! Ja i tak ju¿ mam swojego kandydata. Mi odpowiada. Odpowiada mi
kandydat, którego przysz³a prezydentura daje nadziejê, ¿e Polska bêdzie traktowana na wiecie z nale¿ytym stosunkiem i nie bêdzie
postêpowa³a
zgodnie z zasad¹ grzecznie i
uk³adnie do
durniów. Dzi
widzimy jak¹
drog¹ posz³a
nasza polityka
wobec Rosji.
Rosja jest krajem, który ceni
tylko tych co
ostro i stanowczo wyra¿aj¹
swoj¹ politykê.

Nie mo¿na z w³adz¹ w Rosji rozmawiaæ
z pozycji by³ego wasala. Niestety, wiêkszoæ polityków, którzy nas obecnie
reprezentuje wobec naszego wschodniego
s¹siada to przedstawiciele dawnej w³adzy PRL-owskiej, która s³u¿alczo i z pozycji niewolnika patrzy³a na Moskwê. Z
Rosj¹ rozmawia siê stanowczo, wyk³adaj¹c kawê na ³awê i bez niedomówieñ.
Inaczej traktuj¹ nas jak jakie niedorozwiniête plemiê, które mówi pó³s³ówkami i niedopowiedzeniami. Dla kultury bizantyjskiej jest to oznak¹ s³aboci. Ostatnie stwierdzenia pu³kownika Putina, ¿e Polska jest tak wrogo
nastawiona do Rosji, ¿e musi
nasy³aæ na dzieci przedstawicieli
tego narodu jakie faszystowskie bandy, kierowane przez
wrogie i rusofobiczne partie! TOTALNA BZDURA! Do k³amstw
przyczyni³a siê nawet lekarka z
ambasady rosyjskiej, która wbrew
opiniom lekarzy z jednej z najlepszych klinik w Polsce stwierdzi³a o wiele powa¿niejsze obra¿enia. Zwyk³a OSZUSTKA,
która potem ba³a siê potwierdziæ swoj¹ opiniê wobec lekarzy polskich. Putinowska nagonka przynios³a rezultaty. Pracownik
polskiej ambasady zosta³ pobity do nieprzytomnoci i le¿y w rosyjskim szpitalu... TO JEST DZIA£ANIE POLITYCZNE POD WP£YWEM PAÑSTOWEJ OPINII! To jest przestêpstwo PANIE PUTIN! O Bia³orusi to ju¿ nawet nie wspomnê. £ukaszenko przechodzi samego
siebie w antypolskiej histerii! Moim zdaniem: im bardziej krzyczy, tym bardziej
czuje siê s³aby. Szereg lat komunizmu
na Bia³orusi przyczyni³o siê do wykszta³cenia szczególnego rodzaju osobowoci.
Na prostym przyk³adzie mo¿na opisaæ
to tak: Polak jak widzi pinezkê na krzele to j¹ zrzuci, Bia³orusin jak zobaczy
tê pinezkê  to j¹ zostawi, bo pewnie
tak musi byæ i ju¿. Dlatego potrzebny
nam Prezydent, który mia³o wystawi
rachunek za takie sprawy. Niemcy szykuj¹ siê do postawienia w Berlinie Centrum Wypêdzonych... Mam nadziejê, ¿e
na tak¹ prowokacjê wreszcie wystawimy rachunek, np. za 6 lat pobytu obywateli tego kraju w Polsce... Ich zachowanie by³o, mo¿na powiedzieæ, skandaliczne! Jan Pietrzak piewa³ kiedy o
tym co trzyma go przy ¿yciu: Muszê
prze¿yæ jeszcze jednego s...syna, jeszcze jednego s...syna muszê prze¿yæ...
To jest dobra postawa nadaj¹ca sens
¿ycia dla wielu z nas!
PAC

