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B³ogos³awiony ten, co nie maj¹c
nic do powiedzenia, nie obleka tego
faktu w s³owa.
Julian Tuwim

Cena 1,40 z³

4 lipca 2006 r.

Ksi¹dz Tabaka
odszed³ na emeryturê

W niedzielê ksi¹dz pra³at Stanis³aw Tabaka, proboszcz
parafii p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a w., po¿egna³ siê po niespe³na 19 latach pos³ugi (rozpocz¹³ j¹ 1 listopada 1987 r.) ze
spo³ecznoci¹ parafialn¹.
Szczegó³y na s. 12.

Lato 2006

Ju¿ w niedzielê, 2 lipca, ruszy³o muzyczne lato w Olecku.
Na centralnym placu w miecie co niedziela od godz. 19.
rozbrzmiewaæ bêdzie muzyka. Us³ysz¹ Pañstwo polskie przeboje rozrywkowe z lat 90-tych, w tym piosenki z repertuaru
Maryli Rodowicz. Zapraszamy do zabawy przy karaoke 
ciekawe kto najlepiej wykona piosenki z repertuaru Czerwonych Gitar?
Dla najm³odszych równie¿ przygotowalimy ofertê  warto wiêc z rodzin¹ w³¹czyæ siê do zabawy.
Program Lata 2006 oraz Przystanku Olecko zamieszczamy na s. 6-7.

Bitwa pod Grunwaldem
Dok³adnie 15 lipca kilka wieków temu odby³a siê najwiêksza bitwa redniowiecznej Europy. Jest to, mo¿na powiedzieæ,
nasz wk³ad w historiê wiata. Tu mo¿emy wypi¹æ pier do
przodu i obnosiæ siê z dum¹ po ca³ej Europie.
O bitwie czytaj na s. 8-11.

60 lecie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Olecku

Wspania³a Buda

Tak wtedy uczniowie mówili o tej
szkole. Rzadko z tym przymiotnikiem.
Po prostu mówili  buda. Zawsze jednak z wyrazami szacunku.
Wspomnienia Marka Majewskiego
zamieszczamy na s. 6.

Nr 27
(445)

Szpitalny przetarg nierozstrzygniêty

Wed³ug w³adz powiatowych ju¿ o pó³tora miesi¹ca opóni³a siê procedura wy³onienia wykonawcy modernizacji szpitala powiatowego w Olecku. Po otwarciu dwóch ofert, komisja konkursowa wybra³a ofertê firmy PROBOP-EPB Sp. z o.o.
w E³ku, która wczeniej prowadzi³a budowê oleckiego szpitala, tzw. pawilonu. Pe³nomocnik konsorcjum firmy Intrex z
Wieliczek i firmy z Suwa³k Stanis³aw Morusiewicz odwo³a³
siê od decyzji komisji do Urzêdu Zamówieñ Publicznych w
Warszawie, wytykaj¹c e³ckiej spó³ce brak uprawnieñ na niektóre prace instalacyjne.
Jak twierdz¹ samorz¹dowcy, nie jest to pierwszy przypadek, kiedy to wadliwa ustawa o zamówieniach publicznych
nie pozwala na prawid³owe prowadzenie prac inwestycyjnych.
Aby tego dokonaæ, nale¿a³oby wprowadziæ kaucjê dla firm
skar¿¹cych, które bardziej by ich dyscyplinowa³y.
Mamy nadziejê, ¿e obecna koalicja rz¹dowa doprowadzi
jak najszybciej do nowelizacji tej ustawy, aby m.in. sprawnie
wykorzystaæ ogromne rodki finansowe z Unii Europejskiej
na lata 2007-2012.
(jod)

Mistrzostwa wiata
w Pi³ce No¿nej

DU¯Y EKRAN

zaprasza

PUB TARGOWA

UL. TARGOWA 20,
TEL. 0-604-779-423

Nagrody za prawid³owe wytypowanie wyniku meczu!

(L3904)
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KRONIKA PO¯ARNICZA
 15 maja o 17.46 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ gniazdo os z
domu przy ul. 11 Listopada.
 15 maja o 20.20 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. rodkowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 16 maja o 7.23 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y skutki wypadku drogowego
z jezdni ulicy Go³dapskiej.
 16 maja o 8.50 jeden zastêp JRG PSP
mocowa³ na dachu domu w Rogajnach
(gm. wiêtajno) gniazdo bocianie.
 16 maja o 9.08 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy placu Wolnoci po¿ar pojedynczego drzewa.
 16 maja o 16.42 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y skutki kolizji drogowej w okolicach Jasiek.
 18 maja o 17.10 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach
osiedla Siejnik.
 20 maja o 22.51 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.

Pijani kierowcy Ekspedientka
 18 czerwca oko³o 15.20 policjanci zaz³apa³a
trzymali do kontroli jad¹cego ul. Wojska Polskiego Fiata 126p. Okaza³o siê,
¿e kieruj¹cy nim czterdziestodziewiêcioletni
z³odzieja
Stefan S. mia³ we krwi 0,74 promila alkoholu. Pojazd zabezpieczono.
 18 czerwca oko³o 16.25 zatrzymano w
Cichym motocyklistê dwudziestoletniego
Piotra D. Mia³ on we krwi 0,82 promila
alkoholu. Motocykl zabezpieczono.
 19 czerwca oko³o 1.50 patrol policji zatrzyma³ na ul. Kolejowej Fiata 126p,
którym kierowa³ dwudziestosiedmioletni Adam S. Okaza³o siê, ¿e kierowca nie ma uprawnieñ do prowadzenia
pojazdów, ale za to ma we krwi 1,5
promila alkoholu.
 20 czerwca oko³o 17.20 policjanci zatrzymali w Rosochackich dwóch rowerzystów. Dwudziestojednoletni £ukaszaL. mia³ we krwi 2 promile alkoholu, a siedemnastoletni Tomasz Sz.
1,48 promila. C.d. na pewno nast¹pi...

1 lipca w jednym ze sklepów przy
placu Wolnoci ekspedientka zatrzyma³a z³odzieja. Dwudziestoletni mieszkaniec
Suwa³k, Przemys³aw K., okaza³ siê podczas przes³uchania wielokrotnym bywalcem oleckich sklepów.
Miêdzy innymi dokona³ kradzie¿y
akcesoriów wêdkarskich w sklepie zoologicznym, a 27 czerwca kradzie¿y papierosów i artyku³ów spo¿ywczych na
sumê 560 z³otych.
Przemys³aw K. zosta³ osadzony w
areszcie do wyjanienia. Grozi mu kara
do 5 lat pozbawienia wolnoci.

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:
 Artur Centkowski
 Piotr Klejment
 Leonarda Krupiñska
 Zbigniew Krzy¿ek
 Micha³ Mrozowski
 Marta Zamecznik
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia
 przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:

√ Drogeria Natura, plac Wolnoci 11

√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26

Przyczyna: Pijany kierowca nie dostosowa³ prêdkoci
do panuj¹cych warunków drogowych. Opis wypadku na str. 3.

MATKI

sk³ada
p. Marii Wandzie
Dzienisiewicz
redakcja TO

Wolnoci 3

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

MARKET BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Wypo¿yczalnia kaset video, ul. Armii
Krajowej 8.

√ Serwis ogumienia, Józef Brodow(V38003)

Wyrazy g³êbokiego
wspó³czucia
z powodu mierci

√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac

(V27810)

POLICJA OSTRZEGA

Informacji udzieli³
m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

ski, ul. 11 Listopada

√ Centrum Mechaniki, Motoryzacji

i Budownictwa Agromasz, ul.
Zamostowa 10
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego
16 (rampa PKP)
√ KLUGAS, ul. E³cka 1
√ JPF FANTASTICA, Shin Yasuda,
plac Wolnoci 6d
√ Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, ul. Armii Krajowej 22A

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
Kolizja spowodowana
przez pijanego kierowcê
30 czerwca oko³o 18.50 na trasie Gi¿e
 Dobki dosz³o do kolizji. Jad¹cy WSK
trzydziestojednoletni Marcin £. na ³uku
drogi zjecha³ na lew¹ stronê i zderzy³
siê czo³owo z Fiatem 126p. Odwieziony
zosta³ do szpitala w Olecku.
Marcin £. mia³ we krwi 1,1 promila
alkoholu i nie posiada³ uprawnieñ do
prowadzenia pojazdu.

Nowe po³¹czenia PKP

W okresie wakacyjnym, tj. 24.VI-3.IX.
br. zosta³o uruchomione po³¹czenie w
relacji:
 Suwa³ki odj. 11:45  Gdynia G³. przyj.
19:57 przez Olecko odj. (13:06), E³k przyj.
(13:30),
 Gdynia G³. odj. 7:33  Suwa³ki przyj. 15:38
przez E³k odj. (13:55), Olecko przyj. (14:20).

Pani

Marii Wandzie
Dzienisiewicz
wyrazy wspó³czucia
z powodu mierci

MATKI
sk³adaj¹ cz³onkowie Stowarzyszenia Przypisani Pó³nocy
z siedzib¹ w Olecku

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

1 lipca oko³o 18.15 na ¿wirowej drodze Zatyki  Kukowo dosz³o do gronego wypadku. Trzydziestoletni Pawe³
A. (mieszkaniec Olecka) nie dostosowa³
szybkoci do warunków drogowych i na
zakrêcie zjecha³ na lew¹ stronê po czym
uderzy³ w drzewo. Pasa¿er pojazdu z
ogólnymi obra¿eniami zosta³ umieszczony
w szpitalu w Olecku. Kieruj¹cy £ad¹ mia³
we krwi 2,4 promila alkoholu i nie posiada³ uprawnieñ (nie mia³ prawa jazdy).

Pierwsze
utoniêcie

Do tragedii dosz³o 2 lipca oko³o godziny 11.00 w wodach jeziora Czarnego
w Judzikach.
Brodz¹cy w p³ytkiej wodzie dwudziestotrzyletni Arkadiusz Z. natkn¹³ siê nagle
na strome podwodne zbocze i wpad³
do g³êbokiej wody. Pomimo natychmiastowej pomocy sióstr: dwudziestopiêcioletniej i dwunastoletniej, nie uda³o
siê wyci¹gn¹æ go na p³ytsz¹ wodê.
Oko³o godziny 12.15 cia³o zosta³o
wydobyte przez stra¿aków.
¯adne z rodzeñstwa nie umia³o p³ywaæ. Arkadiusz Z. by³ trzewy.

Pani

Marii Wandzie
Dzienisiewicz
wyrazy wspó³czucia
z powodu mierci

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

MATKI
sk³adaj¹ pracownicy, uczestnicy i rodzice Warsztatu Terapii Zajêciowej w Olecku

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO i Spo³eczne
Gimnazjum STO w Olecku

og³aszaj¹

(L4103)

(V29210)

 4-9.07.2006r.  ul. Kolejowa 15
 10-16.07.2006r. pl. Wolnoci 25

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

Wypadek spowodowany
przez pijanego kierowcê

nabór do klas pierwszych na rok
szkolny 2006/2007.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkó³ w godz. 8.00  15.00 tel. 0 87
520 24 18, ul. M³ynowa 8.
Dysponujemy równie¿ wolnymi miejscami w innych klasach Spo³ecznej Szko³y
Podstawowej STO i Spo³ecznego Gimnazjum STO.
Zapraszamy!
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OLECKI TERMINARZ
4 lipca
10.00  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci
 strzelnica
7 lipca
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
8 lipca
10.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
9 lipca
10.00  Turniej Tenisa Ziemnego  korty MOSiR
11.00  Turniej Siatkówki Pla¿owej  boisko przy kortach MOSiR
11 lipca
10.00  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci
 strzelnica
14 lipca
Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej  MOSiR
15 lipca
VII Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar
Rektora Wszechnicy Mazurskiej  korty
MOSiR
Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej  MOSiR
22.00  Przystanek Kino
16 lipca
10.00  Turniej o Puchar Starosty Oleckiego  korty MOSiR
11.00  Turniej Siatkówki Pla¿owej  boisko przy kortach MOSiR
22.00  Przystanek Kino
17 lipca
22.00  Przystanek Kino
18 lipca
10.00  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci
 strzelnica
22.00  Przystanek Kino
19 lipca
22.00  Przystanek Kino
20 lipca
Fiesta Borealis  konkurs kapel, gwiazdy
Moskwa, Lao Che
21 lipca
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
Fiesta Borealis  konkurs kapel, gwiazdy
740 milionów oddechów, Jacek Lachowicz
22 lipca
Regaty o Puchar Komandora Ligi Morskiej  jezioro Olecko Wielkie
10.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
19.00  Nocny Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przystanku Olecko korty
MOSiR
Fiesta Borealis  konkurs laureatów,
gwiazdy Variété, 1984, Zimbabwe
oraz ¿eñska grupa punkrockowa z Litwy
23 lipca
10.00  XIII Turniej Tenisa Ziemnego o
Puchar Przystanku Olecko korty
MOSiR

"
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Familijny  blok gier i zabaw dla dzieci (Plac Wolnoci)
od godz. 19  koncerty i widowiska plenerowe (Plac Wolnoci)
24-27.07.06, od godz.21  Przystanek
Koncertowy: (Pierka³aba, Revival Band,
Dancing Queen, Patrycja Markowska)
 koncerty bezp³atne (scena na Polanie)
27.07.06 (czwartek)  Dzieñ Burmistrza
Jak ¿yæ zdrowo na weso³o blok
imprez
godz. 20  koncert Warsztatu Piosenki
(scena na polanie)
godz. 21.30  koncert Patrycji Markowskiej z zespo³em  scena na Polanie
28-29.07.06  Koncerty na wielkiej scenie (scena na Polanie):
28.07. godz. 22  Goya, godz. 22.30 
De Mono
29.07.  godz. 22.00  Szymon Wydra,
godz. 23.30  Virgin z Dod¹
29.07.06- godz.12  XIV Olecki Maraton
P³ywacki (pla¿a miejska)

Ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê rusza muzyczne lato w Olecku.
Lato w Olecku przedstawia siê nastêpuj¹co:
LIPIEC 2006
08.07. 06(sobota), godz.19-22  mini koncert
na Placu Wolnoci
15.07. 06(sobota), godz.19-22  mini koncert
na Placu Wolnoci
15-30.07.  Przystanek Olecko
( www.przystanek.pl ):
15-19.07.06, od godz.22  Przystanek Kino
(amfiteatr nad jeziorem)
20-23.07  Fiesta Borealis  wiêto M³odej
Muzyki na Pó³nocy (scena na Polanie)
22.07. 06-(sobota), godz. 19-22  mini
koncert na Placu Wolnoci
24-29.07.06, od godz. 17  Przystanek

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie i MiejskoPowiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku og³aszaj¹

Konkurs literacki
dla dzieci

w 50. rocznicê mierci A.A. Milne i w 80. rocznicê pierwszego wydania Kubusia Puchatka pt. Przyjaciele Kubusia Puchatka
1. W konkursie udzia³ bior¹ dzieci w wieku 6-13 lat (zespo-

SIERPIEÑ 2006
06.08.06.(niedziela), godz.19-22  mini
koncert na Placu Wolnoci
12-15.08.06  IX Mazurskie Spotkania z
Folklorem (Plac Wolnoci)
19.08.06, godz. 19-22 (sobota)  pokaz
tañca w wykonaniu SKTT Promenada (Plac Wolnoci)
26.08.06- godz. 19-22 (sobota)  mini
koncert na Placu Wolnoci
W lipcu i sierpniu w ka¿dy pi¹tek:
- od godz.16  turnieje pi³ki no¿nej pla¿owej (boisko obok kortów)
w ka¿d¹ niedzielê:
- od godz. 10  otwarte turnieje tenisa
ziemnego (korty miejskie)
- od godz. 11  otwarte turnieje siatkówki pla¿owej (boisko obok kortów)
Organizatorzy:
Urz¹d Miejski w Olecku, Regionalny
Orodek Kultury w Olecku Mazury
Garbate, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji

³owo).
2. Prace maj¹ byæ w formie wydruku komputerowego na formacie A4, nie wiêcej ni¿ 2 strony (1800 znaków bez spacji
na stronie) i zawieraæ opowiadania tematyczne zwi¹zane z
bohaterami Stumilowego Lasu.
3. Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ formularz zg³oszeniowy.
4. Prace dostarczyæ do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
do dnia 31.08.2006r.
5. Dwanacie najlepszych prac przejdzie do etapu wojewódzkiego konkursu.
6. Fina³ wojewódzki odbêdzie siê w listopadzie 2006 r.

KEY Zak³ad
Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE
GRZEWCZO-SANITARNE

Hurtownia w Olecku
ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

Tel. (087) 520-22-33
Ceny najni¿sze
w regionie!
Fachowe porady
Mo¿liwoæ zakupu
na raty!

(V38803)

SUWA£KI
Hurtownia:

Sklep:

16-400 Suwa³ki

Suwa³ki

ul. Kociuszki 101C

ul. Ga³aja 24

tel./fax (087) 567-45-99

tel./fax (087) 566-70-82

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

LAS I OGRÓD

* pilarki ju¿ od 260 z³
* kosiarki i wykaszarki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

(V38703)

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71

Panu Dyrektorowi Miejskiego Orodka Sportu i rekreacji w Olecku serdeczne podziêkowania za kontynuowanie tradycji turnieju O Puchar Ignasiówki w tenisie ziemnym i zorganizowanie rozgrywek w dniu 2 lipca
2006 r. serdeczne podziêkowania sk³adaj¹
Irena Jasielun
Roman
Jasielun
(V43401)

(V238903)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78524)

PODZIÊKOWANIE

Olecko, Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78
E³k, Stary Rynek 12, tel. (087) 610-19-65
Suwa³ki, Baka³arzewska 21, tel. (087) 566-28-09
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15-19 lipca  Przystanek Kino (amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie)
15 lipca (sobota)
godz. 21:45 - oficjalne otwarcie festiwalu
godz. 22:00 - Muzyka ³agodzi obyczaje
ROK DIAB£A, re¿. Peter Zelenka
BUENA VISTA SOCJAL CLUB, re¿. Wim
Wenders
16 lipca (niedziela)
godz. 22:00 - Wspó³czesny wiat
CIANY S¥ DRZWIAMI, re¿. Vojtek
Szczytko 30
TWÓR, re¿. Pawe³ Popko 7
BROKEN FLOWERS, re¿. Jim Jarmusch
17 lipca (poniedzia³ek)
godz. 22:00 - Wspó³czesny wiat
SILVERMAN, re¿. Bodo Kox, 15'
NIEPROSZENI GOCIE W OGRÓDKU,
re¿. Hermanos de Chamuco, 14'
AMORES PERROS, re¿. Alejandro Gonzalez Inarritu
18 lipca (wtorek)
godz. 22:00 - Muzyka ³agodzi obyczaje
TYMON TYMAÑSKI, re¿. Konjo
DEZERTER - NIE MA ZAGRO¯ENIA,
re¿. Konjo
FALA, re¿. Piotr £azarkiewicz
19 lipca (roda)
godz. 22:00 - Muzyka ³agodzi obyczaje
EXODUS - ROBERT BRYLEWSKI, re¿.
Konjo
PRZYSTANEK WOODSTOCK
17-19 lipca:
* pokazy warsztatowe
* seminaria
* spotkania autorskie
* wernisa¿e
* projekcje filmów muzycznych

FIESTA BOREALIS

20-23 lipca  Fiesta Borealis  wiêto
M³odej Muzyki na Pó³nocy (polana
nad jeziorem Oleckie Wielkie)
20.07. (czwartek)
Wozu [Vilnius, LT] - alternative/metal
Relanium [Kaliningrad, RU] - emo/alternative
Hallo Hotel [Warszawa, PL] - rock
Enej [Olsztyn, PL] - ska
Sandales [E³k, PL] - reggae
More And Relsy [St. Peterburg, RU] freaky rocknroll
Gwiazdy: Lao Che ; Moskwa
21.07. (pi¹tek)
Soul Brothers [Vilnius, LT] - heavy/power
metal
Jitters [Minsk, BY] - belorus rock alternative
WaySide Peaks [LT] - fresh rock
503 [Pu³awy, PL] - alternatywa
Organizm [Warszawa, PL] - alternaty-

wa
Jam Jam [Vilnius, LT]  nu metal
Gwiazy: 740 Milionów Oddechów ; Jacek Lachowicz
22.07. (sobota)
Lighthouses [Klaipeda, LT] - funk from
musical seaport
The Spirits [Kaliningrad, RU] - britpop
/indie rock
Vertigo [Tczew, PL]  rock
Pawilon [Gdañsk, PL]  hip-hop
SenSorry [Tychy, PL]  alternatywa
UppleBew Project [Visaginas, LT] - adidas metal from atomic city
Gwiazdy: Kana³ Audytywny ; Agresiwa 69
23.07. (niedziela)
Koncert laureatów konkursu Fiesty Borealis
Gwiazdy: Zimbabwe [LT]  punk rock
;Variete ; 1984
Przes³uchania konkursowe  od godz.
18:00.
Prowadzenie: Robert Leszczyñski
Jury: Przewodnicz¹cy: Lech Gnoiñski,
cz³onkowie: Robert Jarosz, Robert
Leszczyñski, Jacek Lachowicz, Rimantas Bernatavicius (Litwa), Bogdan
Topolski, Jan Kondrak
***
24-29 lipca  Przystanek Familijny (plac
Wolnoci)
 od godz. 17:00 - blok gier i zabaw
dla dzieci
24.07.2006 (poniedzia³ek)  Pirackie bajanie
25.07.2006 (wtorek)  Gucio Pszczo³a i
Konik Polny Filip
26.07.2006 (roda)  Zimowe spotkanie
w rodku lata
27.07.2006 (czwartek)  DZIEÑ BURMISTRZA - Jak ¿yæ zdrowo na weso³o
oraz ca³y dzieñ  blok imprez
28.07.2006 (pi¹tek)  Szuflandia w krainie bajek
29.07.2006 (sobota)  Czarodziejskie
igraszki
W programie równie¿ codziennie od
godz. 19.00 - Koncerty na Przystanku
Familijnym (plac Wolnoci) oraz widowiska plenerowe
***
24-27 lipca  Przystanek Koncertowy
 koncerty na Polanie  bezp³atne
(polana nad jeziorem Oleckie Wielkie)
24.07., godz. 21.00  Pierka³aba  Ukraina
25.07., godz. 21.00  Revival Band 
piosenki Roya Orbisona (Czechy)

26.07., godz. 21.00  Dancing Queen 
z³ote przeboje ABBY (Czechy)
27.07.  DZIEÑ BURMISTRZA:
* godz. 20.00  koncert Warsztatu Piosenki
* godz. 21.30  Patrycja Markowska z
zespo³em
28-29 lipca - Koncerty na wielkiej
scenie  p³atne (polana nad jeziorem Oleckie Wielkie):
Karnet  40 z³, bilety  po 25 z³

28 lipca:
22:00 - Goya
23:30 - De Mono
29 lipca:
22:00 - Szymon Wydra
23:30 - Virgin z Dod¹

W ramach Przystanku ponadto przewidujemy:
 Spotkania autorskie w ramach Przystanku Literackiego (prowadzenie: Marek Borawski)
 Warsztaty Fiesty Borealis  pokaz
warsztatowy - Jacek Lachowicz (instrumenty klawiszowe, eks-cianka)
 Warsztat piosenkarski  prowadzenie:
Jan Kondrak oraz muzycy
 Warsztat Teatru Ognia  POI (prowadzenie: Roman Karsztun)
 Warsztaty dziennikarskie (prowadzenie: Leszek Gnoiñski)

***
Dobra wiadomoæ dla mi³oników piosenki autorskiej

KRAINA
JASKRAWOCI

W ramach Przystanku Koncertowego w dniu 24 lipca o godz. 21:00, w 28.
rocznicê mierci Edwarda Stachury, odbêdzie siê na Polanie nad jeziorem Oleckie Wielkie koncert, w którym piosenki
Stachury zapiewaj¹: Stare Dobre Ma³¿eñstwo, Marek Ga³¹zka z zespo³em
oraz Jerzy Stachura Junior. Koncert
poprowadzi Jan Kondrak.
Wszystkich mi³oników tego typu
twórczoci serdecznie zapraszamy.
Równie¿ w dniu 24 lipca, w ramach
Przystanku Poezja, odbêdzie siê wieczór
autorski Jana Kondraka i Jerzego Stachury Juniora. Zapraszamy o godz. 19:00
do patio szko³y muzycznej.

$
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Tak wtedy uczniowie mówili o tej szkole. Rzadko z tym niej katowa³ w lochach suwalskiego UB. Ten piewca boprzymiotnikiem. Po prostu mówili  buda. Zawsze jednak z haterstwa suwalskiego podziemia antyhitlerowskiego odbywyrazami szacunku.
waj¹c karê za znêcanie siê nad wiêniami politycznym w okresie
W latach 1954-57, gdy do budy uczêszcza³em, mieci³a stalinowskim zmar³ niedawno w wiêzieniu w Barczewie. Tasiê ona przy ul. S³owiañskiej. Obecnie jest tam Szko³a Pod- kich ludzi na szczêcie nie by³o w Olecku. Nie by³o tak¿e
stawowa nr 2. Naprzeciw by³ internat. Od 1956 roku mieci ludzi podobnych do dyrektora z suwalskiego LO, który okasiê tam Zak³ad Dzieci G³uchych, po przeniesieniu internatu za³ siê by³ym kapo z Owiêcimia. Tutaj dyrektorem by³ AlekLO na ul. Wojska Polskiego.
sander Nesterczuk  cz³owiek wielkiej dobroci, chocia¿ by³
My, z Zetlungów (tak wtedy nazywano tê dzielnicê, gdzie przys³any z Bia³egostoku do Olecka, jak mówiono, z wyrajest ul. S³owackiego), wêdrowalimy do budy ul. Kociusz- nym poleceniem spacyfikowania reakcyjnego liceum, w którym
ki, Nocznickiego przez Plac Wolnoci, ulic¹ Dzier¿yñskiego uczyli miêdzy innymi: apolityczna wspania³a nauczycielka
do ul. S³owiañskiej. Ch³opcy zawsze z go³ymi g³owami ostrzy- matematyki profesor Maria No¿ewska, odporna na totalitar¿onymi na zapa³kê. Wtedy mówi³o siê  na Gerarda Phili- n¹ ideologiê, doskona³a polonistka Halina Zaremba, zupepea  bo tak strzyg³ siê ten aktor, bo¿yszcze kobiet, które ³nie niesterowalny politycznie wietny historyk profesor Marian
nie wiedzia³y, ¿e by³ on gejem, (kto dzi o nim pamiêta?). To Plichtowicz czy te¿ otwarcie drwi¹cy z osi¹gniêæ socjalizmu
nie szkodzi, ¿e na dworze by³o -20°C. Zak³adanie czapki by³o fizyk Adam Krzykwa. Chwilow¹ ozdob¹ liceum by³a histohañb¹, chocia¿ zim¹ chodzi³o siê w butach narciarskich i ryk prof. Karolina Poniatowska (z tych Poniatowskich) 
takowych wpuszczanych w nie spodniach.
póniejsza dyrektor LO w Zgierzu, która w Olecku nie mog³a
Do budy trzeba by³o trafiæ kilkanacie minut przed go- siê nadziwiæ, ¿e pozwalamy mówiæ sobie na ty wonej pani
dzin¹ ósm¹ na codzienny apel, poktórym (do 1956 roku) od- Tertel  Niemce, która by³a niezbyt lubiana w szkole. Mia³a
bywa³ siê obowi¹zkowy przegl¹d prasy, tzw. prasówka. By- ona córkê Ingrid  sympatyczn¹ dziewczynê i bardzo dobr¹
wa³ te¿ ideologiczny referat wyg³aszany najczêciej przez uczennicê, ciesz¹c¹ siê uznaniem i szacunkiem kolegów. Ksiê¿nej
prowadz¹cego ten apel przewodnicz¹cego ko³a szkolnego Poniatowskiej nie chodzi³o o narodowoæ wonej, ale o przeZwi¹zku M³odzie¿y
strzeganie przedwojenPolskiej (ZMP), do
nej zasady, ¿e do
którego to zwi¹zku
uczniów liceów zwraca60 lecie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olecku li siê per pani/pan nie
obowi¹zkowo trzeba
by³o nale¿eæ. Nikt nie
tylko woni, ale równie¿
traktowa³ tych apeli
profesorowie.
powa¿nie. Ani m³oCzasami przypomnia³
dzie¿, ani, na szczêo tym równie¿ historyk
Marek Majewski
cie  wiêkszoæ proprofesor Marian Plichfesorów. By³ to ma³y akt swoistego teatru schizofrenii, w towicz, który w 1955 roku zwraca³ siê do nas s³owami: uczciwszy
którym uczestniczylimy widz¹c, ¿e ca³y ten ustrój jest fa³- uszy pañ muszê panom powiedzieæ, ¿e te pierdzisto³ki w sejmie
szem, a apele szkolne fars¹, któr¹ trzeba odfajkowac koñ- jak ich obudzono, oczywicie jednog³onie, uchwali³y nacz¹c odpiewaniem rewolucyjnej pieni Naprzód m³odzie¿y stêpuj¹ce ustawy. Tu nastêpowa³a wyliczanka ustaw g³uwiata. Prawdy mo¿na by³o dowiedzieæ siê w domu od ro- pich, zdaniem nie tylko prof. Plichtowicza. By³a to niezwydziców lub z zag³uszanych audycji radia Wolna Europa lub k³a odwaga cz³owieka, po którego (jak uczniowska wieæ
BBC. Trzeba by³o jednak uwa¿aæ, ciany by³y cienkie, a s¹- g³osi³a) przyje¿d¿a³ samochód zabieraj¹cy go na przes³uchasiad móg³ byæ donosicielem do Urzêdu Bezpieczeñstwa  nia do UB. Z tych to przes³uchañ prof. Plichtowicz wraca³
UB, z którego mo¿na by³o przez wiele lat nie wracaæ do domu. tylko dlatego, ¿e podobno mia³ znajomych w KC PZPR.
Czasami wcale.
Z wyranie milcz¹c¹ aprobat¹ prof. Plichtowicz obserwoTo oleckie UB nie by³o jednak takie grone. Przynajmniej wa³ w padzierniku 1956 roku porwane przez nas legitymacje
nie tak, jak w s¹siednich Suwa³kach, gdzie szefem by³ m. ZMP, z których wyrwanymi znaczkami okleilimy tablicê. Na
innymi g³ony póniej bia³ostocki pisarz Aleksander Omilia- lekcjê Nauki o Polsce i wiecie Wspó³czesnym zaprasza³ w
nowicz, opisuj¹cy bohaterstwo ¿o³nierzy AK, których wcze- 1956 roku absolwentów szko³y  zrewoltowanych studentów, którzy opowiadali nam tak¿e o warszawskich kulisach
Padziernika. Przy s³usznej tuszy prof. Plichtowicz mia³ równie¿ s³uszne pogl¹dy i du¿¹ odwagê.
Filarami wspania³ej budy by³y jednak kobiety  cudowna polonistka prof. Halina Zaremba, która mówi¹c o Mickiewiczu zawsze mia³a ³zy w oczach. Ods³ania³a nam jednak
wielkoæ Cypriana Kamila Norwida, co w owych czasach
by³o ewenementem. Wymaga³a wiele. Przez niektórych uczniów
zwana by³a nawet gilotyn¹. Nie by³o jednak ucznia, który
otrzymuj¹c u niej trójkê na maturze mia³ k³opoty ze zdaniem
egzaminu z jêzyka polskiego na wy¿sz¹ uczelniê. W klasie
maturalnej trzeba by³o u niej zdaæ kolokwia z ca³oci materia³u nauczanego w liceum. Nic dziwnego, ¿e prawie corocznie na specjalnych apelach szkolnych dyrektor Nesterczuk
odczytywa³ podziêkowania przes³ane przez rektora UW dla
(V37504)

Wspania³a Buda
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KOMUNIKAT
Powiatowa Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Olecku
przypomina, ¿e w okresie letniego wypoczynku, gdy jestemy sk³onni do beztroskiego zachowania, nale¿y pamiêtaæ
o nara¿eniu na zaka¿enie wcieklizn¹. Aby nie dosz³o do zachorowania nale¿y unikaæ kontaktu z obcymi
zwierzêtami domowymi i dzikimi. Dla w³asnego bezpieczeñstwa nie wolno ich dotykaæ i g³askaæ, nawet je¿eli
zachowuj¹ siê bardzo przyjanie.
Do zaka¿enia wcieklizn¹ dochodzi g³ównie w wyniku:
 pogryzienia przez chore zwierzê,
 przedostania siê liny chorego zwierzêcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na b³ony luzowe np. jamy
ustnej, do spojówki oka.
Na powy¿sze zalecenia szczególnie nale¿y uwra¿liwiæ dzieci, by potrafi³y zachowaæ siê rozs¹dnie i bezpiecznie w ka¿dej sytuacji.

UWAGA WÊDKARZE

Klub Wêdkarski Ukleja w Olecku serdecznie zaprasza na
IV Otwarte Spinningowe Mistrzostwa Olecka. Zawody odbêd¹ siê 30 lipca 2006r.zoczywicie na jez. Oleckie Wielkie.
£owimy z ³odzi w dwuosobowych za³ogach w jednej turze.
Przewidujemy bardzo wiele ciekawych nagród  wiêkszoæ
bêdzie rozlosowana wród wszystkich zawodników, upominki okolicznociowe, po zawodach wspólna biesiada.
Zbiórka zawodników przy pomostach LOK o 6 :30  najlepiej z w³asnymi ³odziami (istnieje mo¿liwoæ wynajêcia ³odzi 
obowi¹zkowo wczeniejsze zg³oszenie organizatorom). Op³ata
startowa 25 z³ (obowi¹zuje zezwolenie na po³ów ryb na jez.
Oleckie Wielkie  mo¿liwoæ wykupienia jednorazówki na miejscu).
Wszystkich, którzy chcieliby uatrakcyjniæ imprezê zostaj¹c fundatorami nawet drobnych upominków, serdecznie
do tego namawiamy. Przyda siê wszystko i za wszystko ju¿
serdecznie dziêkujemy .
Z wêdkarskim pozdrowieniem KW UKLEJA
Tel. kontaktowe 087 5202213 w godz.7-14; 607 302 389
Arnold Hoci³³o oraz 0601 152 462 Krzysztof Gryniewicz.
Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji Goliat,
Aleje Lipowe 1A, 19-400 Olecko zatrudni wykwalifikowan¹
kosmetyczkê. Mile widziane dowiadczenie zawodowe i sta¿
pracy. Osoba ta powinna cechowaæ siê umiejêtnoci¹ nawi¹zywania kontaktu z ludmi, sumiennoci¹, uczciwoci¹ oraz
zaanga¿owaniem. W zamian oferujemy pracê na sta³e w
bardzo dobrych warunkach oraz mo¿liwoæ podnoszenia
kwalifikacji zawodowych. Kontakt: 0-508-097-578.
(V40302)

mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

PUB TARGOWA

19-400 OLECKO, UL. TARGOWA 20, TEL. 0-604-779-423

Willa EDEN
* przyjêcia weselne,
* przyjêcia okolicznociowe
* imprezy studenckie, stypy

(V37904)

prof. Haliny Zaremby za przygotowanie absolwentów do egzaminów wstêpnych z j. polskiego na tê uczelniê.
Prof. Maria No¿ewska otrzymywa³a podziêkowania od
rektorów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej za przygotowanie absolwentów do egzaminu wstêpnego z matematyki na te uczelnie. W klasie maturalnej zdawa³o siê równie¿ kolokwia z ca³oci programu nauczania
matematyki w liceum. Trzeba by³o rozwi¹zywaæ setki zadañ,
tzw. maturalnych, zadawanych do domu. Tak¿e na prowadzonych zupe³nie za darmo (wtedy mówi³o siê spo³ecznie)
przez prof. No¿ewsk¹ lekcjach w klasie, ale równie¿ wiosn¹
1956 roku w kwitn¹cym przyszkolnym sadzie.
By³y ¿yczliwe, ale bardzo wysokie wymagania wspania³ej
nauczycielki, któr¹ niektórzy z nas (w tym i ni¿ej podpisany)
docenili w³aciwie dopiero po latach.
Z pewnoci¹ nie tylko uczniowie, ale równie¿ ich wspaniali nauczyciele byli w tych czasach wychowywani wed³ug
recepty, któr¹ poda³ w jednym ze swoich wierszy W³adys³aw Broniewski:
Nie g³aska³o mnie ¿ycie po g³owie
- Nie pija³em ptasiego mleka
- No i dobrze
- No i na zdrowie
- Tak wyrasta siê na cz³owieka.
To by³o widaæ go³ym okiem. Samotne kobiety, nie m¹j¹ce jednak nic wspólnego z os³awionymi cechami starych
panien, ledwie wi¹za³y koniec z koñcem. Niezwykle skromnie ubrane. Profesor Halina Zaremba pali³a, podobnie jak
profesor ksiê¿na Poniatowska, cuchn¹ce Sporty w szklanej cygarniczce. Chodzi³a w wytartej spódnicy. Zajmowa³a
pokój w internacie, gdzie dorabia³a dy¿urami, tak¿e na utrzymanie swojej siostrzenicy.
Profesor Halina No¿ewska zajmowa³a miniaturowy pokoik z maleñk¹ kuchni¹ w budynku szkolnym, ledwie zarabiaj¹c na swoje utrzymanie.
Profesor Adam Krzykwa (mój daleki kuzyn) nie by³ zbyt
wymagaj¹cy. Mia³ du¿e poczucie humoru. Potrafi³ graæ z nami
w bryd¿a w parku w dniu l kwietnia, gdy ucieklimy z lekcji
fizyki, zostawiaj¹c wiadomoæ gdzie z kartami oczekujemy
profesora. Puszcza³ do nas oko w czasie wizytacji jego lekcji
w 1955 roku mówi¹c, ¿e indukcja elektromagnetyczna najlepiej wykorzystywana jest w ZSRR.
Boles³aw Prus koñcz¹c Lalkê pisa³: Non omnis moriar (nie wszystek umrê). S¹dzê, ¿e profesorowie, których
ju¿ nie ma: Janina Zaremba,Wac³awa No¿ewska, Marian
Plichtowicz  nie umarli. ¯yj¹ oni ¿yciem swoich uczniów.
Na szczêcie w Olecku spotkaæ mo¿na wspania³ego profesora W³adys³awa ¯urowskiego, o którym pisa³em ju¿ na
tych ³amach w swoich publikacjach sportowych, a który uczy³
nas nie tylko wychowania fizycznego, ale równie¿ jêzyka
francuskiego. Na zjedzie z okazji 60-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego Olecku spotkaz³em równie¿ profesora Adama
Krzykwê.
Panie profesorze, mówili do mnie uczniowie
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Myliborzu, gdy po skoñczeniu studiów rozpocz¹³em pracê w tej szkole. Ogl¹da³em
siê wtedy do ty³u maj¹c nadziejê, ¿e stoi za mn¹ kto z moich profesorów z Olecka, bo to dla nich nie dla mnie nale¿a³
siê ten zwyczajowy tytu³. Wiêkszoæ z nich ju¿ odesz³a. Wkrótce
odejdê równie¿ ja. Mo¿e d³u¿ej bêd¹ ¿y³y te wspomnienia?
S¹ to jednak chyba naiwne marzenia.
Marek Majewski
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Bitwa pod Grunwaldem

Bêdzie truæ  tu mo¿na wstawiæ cytat
z jednego z moich ulubionych seriali
polskich Wojna domowa. Bitwa, o której
wspominam, odby³a siê prawie dok³adnie 596 lat temu. Prawie, bo do dok³adnej liczby lat brakuje jeszcze kilku dni
do 15 lipca. Dok³adnie 15 lipca kilka wieków

Ksi¹¿ê Witold
temu odby³a siê najwiêksza bitwa redniowiecznej Europy. Jest to mo¿na powiedzieæ, nasz wk³ad w historiê wiata.
Tu mo¿emy wypi¹æ pier do przodu i
obnosiæ siê z dum¹ po ca³ej Europie. Nawet ma³e dziecko wie, ¿e bitwê pod Grunwaldem wygra³y wojska polsko-litewskie.
Wiêkszoæ naszej wiedzy opiera siê jednak na sienkiewiczowskim widzeniu wiata
poprzez pryzmat literatury i filmu. Dzi
mo¿e mniej jest dobrze widziane czytanie takiej ksi¹¿ki jak Krzy¿acy Henryka Sienkiewicza, bo czêciej siêga siê po
ekranizacje lektur lub gotowe streszczenia, które zawieraj¹ wszelkie mo¿liwe pytania
i odpowiedzi, które mo¿e wymyliæ nauczyciel. Wiêc po co czytaæ, skoro od

lat pisze siê te same charakterystyki wziê³o ok 20 lub 40 tysiêcy Francuzów i
Zbyszka, Jagienki, Danusi czy Juranda. 8 do 14 tysiêcy Brytyjczyków. Rozbie¿Pisze siê to samo o patriotyzmie i odwa- noæ w liczbach jest tak wielka, ¿e ciê¿dze. Ale dajmy spokój literaturze. Film ko rzeczywicie rozstrzygn¹æ rzeczywite¿ nie oddaje ca³ej prawdy o czasie jaki st¹ liczbê wojsk bior¹cych udzia³ w walwtedy by³ i wojnie, jaka toczy³a siê miêdzy ce. W sumie niewielkie straty ok 1500
Pañstwem Zakonnym a Koron¹ i Litw¹. rycerzy francuskich i 300 angielskich
Ekranizacja Krzy¿aków jest tak znana, wskazuj¹, ¿e wiêksze liczby raczej nie od¿e na s³owo Bitwa pod Grunwaldem powiadaj¹ ani wielkoci bitwy ani tak
od razu staje nam przed oczami Zbysz- du¿ych iloci rycerzy i wojsk.
ko odbijaj¹cy polsk¹ chor¹giew z r¹k KrzyBitwa pod Poitiers  zosta³a stoczo¿aków. Nasza wiedza na temat tej bitwy na pomiêdzy Anglikami i Francuzami 19
jest raczej pobie¿na i od wielu lat nace- wrzenia 1356 i by³a drugim z trzech wielchowana stereotypowym obrazem walki kich angielskich zwyciêstw podczas wojny
Polaków z Niemcami. Wiêc có¿ nowego stuletniej. Ta bitwa zaanga¿owa³a w walce
i ciekawego mo¿na dowiedzieæ siê lub 9000 Anglików i 12 tysiêcy Francuzów.
znaleæ w historii najwiêkszej bitwy reBitwa pod Patay, jaka mia³a miejsce
dniowiecznej Europy.
18 czerwca 1429. Tu si³y obu stron liZacznijmy mo¿e od pojêcia wielko- czy³y w sumie 6500 ¿o³nierzy. Choæ bici bitwy. Czy pola grunwaldzkie by³y twa nie by³a du¿a to trzeba przyznaæ, ¿e
wiadkiem najwiêkszej bitwy redniowie- zwyciêstwo Francuzów w tej bitwie nad
cza? Jakie znamy bitwy w redniowie- ponad trzykrotnie silniejszym przeciwczu? Okres redniowiecza to czas od roku nikiem i rze ponad po³owy si³ angiel476 do odkrycia Ameryki przez Kolum- skich (ponad 2500) przy stratach oko³o
ba w 1492 roku. Ile by³o bitew w tym 100 rycerzy robi wra¿enie.
czasie? Bardzo trudno policzyæ bo wojBitwa pod Hastings (14 padziernika
ny praktycznie trwa³y ca³y czas, a jak 1066) by³a decyduj¹cym starciem w inwojna, to wiadomo, ¿e by³y te¿ i bitwy. wazji Normanów na Angliê, pomiêdzy
Wybierzmy wiêc te najbardziej znane bitwy. wojskami Normanów pod dowództwem
Osobicie pos³u¿y³em siê Wikipedi¹ (woln¹ Wilhelma Zdobywcy, a pospolitym ruencyklopedi¹ internetow¹). Pod has³em szeniem anglosaskim dowodzonym przez
Bitwy redniowiecza znajduje siê 176 króla Harolda II. Bitwa mo¿e nie by³a
bitew. Wobec takiej liczby wybierzemy kilka tych
najbardziej znanych. Jedna z wiêkszych bitew redniowiecza odby³a siê w
czasie wojny stuletniej tocz¹cej siê na zachodzie
Europy. Mowa tu o bitwie
pod Crécy. Rozegra³a siê
26 sierpnia 1346r. miêdzy
wojskami angielskimi króla Edwarda III i francuskimi króla Filipa VI. Da³a ona
pocz¹tek wojnie stuletniej.
W sumie w bitwie udzia³
Rycerze polscy wg rys. J. Matejki.
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Wielka chor¹giew
Zakonu.
spektakularna i wielka, bo obie strony
dysponowa³y po równej liczbie 7-8 tysiêcy rycerzy.
Bitwa na Kosowym Polu mia³a miejsce 28 czerwca 1389 roku. W bitwie tej
klêskê ponios³y wojska serbskie pod wodz¹
ksiêcia Lazara w walce z Turkami dowodzonymi przez Murada I. W sumie obroniêta w legendy Wielka Bitwa Ba³kanów, w której nawet podawa³o siê i do
100 tysiêcy uczestników tak na prawdê
zaanga¿owa³a w walkê 40 do 50 tysiêcy
ludzi, którzy czasem i nieraz w trakcie
bitwy walczyli raz po jednej, a raz po
drugiej stronie.
Bitwa na Kulikowym Polu miêdzy
wojskami rosyjskimi a Mongo³ami i Tatarami, która mia³a miejsce 8 wrzenia 1380
roku. Tu obie strony zaanga¿owa³y po
oko³o 30 tysiêcy wojowników.
Bitwa pod Nikopolis. W roku 1396
król wêgierski Zygmunt Luksemburski
zwróci³ siê o pomoc do monarchów chrzecijañskich. Na now¹ krucjatê wyruszy³y si³y z Niemiec (16 000 ludzi), hufiec
angielski (1000 rycerzy), które po³¹czy³y siê z 60 000 armi¹ wêgiersk¹. Ponadto
10 000 ludzi przyprowadzi³ hospodar
wo³oski, a z Polski, Czech i Italii przyby³o 13 000 ochotników. Flota rycerzy szpitalników zajê³a miejsce u ujcia Dunaju.
Su³tan osmañski Bajazyt tymczasem zebra³ si³y 100 000 ludzi. Czyli ju¿ mamy
do czynienia z bitw¹, w której obie strony dysponowa³y wojskami o liczebnoci zbli¿onej do 100 tysiêcy ludzi! Bitwê
oczywicie chrzecijañscy rycerze przegrali, zbyt zadufani w swoj¹ rycersk¹ moc
i w przekonanie rycerstwa, ¿e stanowi
elitê i podstawê wojny redniowiecznych
bitew.
To tylko kilka bitew. Na ich tle nasza bitwa grunwaldzka wygl¹da doæ
pospolicie jeli chodzi o wydarzenia redniowiecza.
Sama bitwa jest tylko czêci¹ wyda-

rzeñ historycznych nazwanych póniej
Wielk¹ Wojn¹. I z punktu widzenia ówczesnych czasów wcale nie najwa¿niejszym epizodem tej wojny. Ale wp³yw
Sienkiewicza i Matejki od wielu lat utrwalaj¹
w nas wizjê bitwy. Mo¿emy jednak inaczej spojrzeæ na ca³oæ wydarzeñ znaj¹c
przebieg Wielkiej Wojny, która toczy³a
siê w latach 1409  1411. I nie mo¿emy
tu mówiæ o tzw. wojnie polsko  niemieckiej. Wizja konfliktu dwóch narodów
jest w³anie wynikiem literatury Sienkiewicza pisz¹cego pod koniec XIX wieku
ku pokrzepieniu serc przywo³uj¹c literackie obrazy wielkoci naszego narodu. Mówienie o polskoci i niemieckoci konfliktu raczej ma niewiele wspólnego z ówczesnymi realiami wasalnej
Europy. Pojêcie narodowoci by³o raczej
obce i powinnimy to raczej rozpatrywaæ w krêgu zale¿noci wasalnych czy
te¿ lennych. Krajów nie wi¹za³y w tym
czasie ani wiêzy patriotyczne, ani narodowociowe. Polska, a raczej Korona nie
by³a krajem jednolitym narodowociowo.
W miastach czêciej s³ychaæ by³o ludzi
mówi¹cych po niemiecku, ¿ydowsku,
ormiañsku ni¿ po polsku. Jêzykiem urzêdowym lub jak kto woli administracyjnym by³a ³acina. Pisanie w jêzyku polskim (raczej tubylczym) by³o bardziej
ciekawostk¹ literack¹ i jeszcze pe³ne eksperymentów jêzykowych ni¿ norm¹. Polskim królem by³ Litwin, wiêc i jêzyk litewski, a nawet ruski by³ jêzykiem dworów. Rycerstwo  szlachta bêd¹ce podstaw¹ istnienia zwi¹zku, jakim by³o królestwo, nie by³o zwi¹zane patriotycznymi has³ami czy jak¹ szczególn¹ mi³oci¹
do kraju. Wi¹za³y je przysiêgi wasalne i

Wielki Mistrz Zakonu
Urlich von Jungingen.

'
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Rycerz konny z XV w.
w pe³nej zbroi.
lenne. Znane jest przecie¿ stwierdzenie
wasalnego podporz¹dkowania: wasal
mego wasala jest moim wasalem. Królestwa, ksiêstwa, marchie, hrabstwa itd.
nie opiera³y siê na idei  ideologii, a na
pos³uszeñstwie. Jedynym elementem
scalaj¹cym by³a religia. Do sprawy religii te¿ wrócimy, bo wi¹¿e siê ona równie¿ z bitw¹. Wiêc mo¿emy ustaliæ i napisaæ, ¿e bitwa pod Grunwaldem nie mia³a
nic wspólnego z konfliktem polsko-niemieckim.
Wojna zaczyna³a siê banalnie. Jak
wiêkszoæ wojen wybuch³a z wielkiej
potrzeby obu stron. Nie mo¿na tu napisaæ, ¿e kto kogo napad³ zdradziecko itd. Dzi nie mamy w¹tpliwoci, ¿e w
konflikcie tym stron¹ atakuj¹c¹ by³a Polska,
a raczej Królestwo Polskie, jednak zosta³a do tego sprowokowana przez Zakon. Przyczyn wybuchu wojny by³o kilka. Jedn¹ z nich by³ spór litewsko-krzy¿acki o ¯mud, która wówczas kontrolowana by³a przez Krzy¿aków. S³ynne
opisywanie przez Sienkiewicza barki ze
zbo¿em dla Litwy przejête przez Krzy¿aków na Wile. Sienkiewicz okreli³ to
prowokacj¹ krzy¿ack¹, którzy ponoæ znaleli na barkach broñ przeznaczon¹ dla
walcz¹cych z Krzy¿akami ¯mudzinów. Broñ
rzeczywicie by³a na barkach wbrew sienkiewiczowskiej wizji prostoliniowoci i
uczciwoci Polaków. Polska mia³a swoj¹ politykê i swoje zamiary wobec ¯mudzi, któr¹ podarowano, z godn¹ Onufrego Zag³oby fantazj¹, przez ojców kocio³a
i cesarza niemieckiego dla Pañstwa Zakonnego. Raczej nie odpowiada³o to ani
Wielkiemu Ksiêciu Litewskiemu Witoldowi ani polskiemu królowi W³adys³awowi Jagielle, a ci mieli w³asne plany co
do tych terenów. Po drugie, raczej w
interesie ani Polski, ani Litwy nie by³o
po³¹czenie Pañstwa Zakonnego z terytorium zakonu Kawalerów Mieczowych
(Inflancki Zakon Rycerzy Chrystusa), który
choæ zwi¹zany z Pañstwem Zakonnym
C.d. na nastêpnej stronie.
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W³adys³aw Jagie³³o.
Krzy¿aków, posiada³ jednak swoj¹ autonomiê. Ten niewielki zakon, który w
okresie swojej wietnoci mia³ 180 braci
zakonnych, raczej stara³ siê doæ pokojowo (wg. ówczesnych standardów ¿yciowych mo¿na to nazwaæ pokojem) koegzystowaæ z s¹siadami. Szczególne, ¿e
praktycznie ka¿da próba tego zakonu
ekspansji na wschód koñczy³a siê klêsk¹. Do najbardziej dotkliwej i spektakularnej dosz³o 5 kwietnia 1242, kiedy
ksi¹¿ê nowogrodzki Aleksander Newski
zada³ im ciê¿k¹ klêskê w bitwie na zamarzniêtym jeziorze Pejpus. Przegrana zaprzepaci³a próbê skierowania ekspansji Zakonu na ziemie ruskie. Tu muszê
nadmieniæ, ¿e to zwyciêstwo przypisuje
swojej historii Rosja. Jednak dzieje Rosji nie maj¹ nic wspólnego (czêciowo
jêzyk) z pañstwem nazywanym Nowogrodem. Ale to ju¿ inna historia i niezwykle ciekawa. O tym innym razem.
Wróæmy do sytuacji z pocz¹tku XV wieku.
Na zachodzie zakon stara³ siê zdobyæ
pewien pomost, ³¹cz¹cy go z pañstwami
Europy Zachodniej. W 1402 r. Branden-

burgia odda³a pod zastaw Krzy¿akom
Now¹ Marchiê (wówczas na pó³nocny
zachód od Polski), przez co niejako ostatni¹
przeszkod¹ w d¹¿eniach krzy¿ackich sta³
siê gród Drezdenko, stanowi¹cy lenno
polskie (podlegaj¹ce von Ostenom). Tym,
co przewa¿y³o szalê by³o objêcie godnoci mistrza zakonu przez Ulryka von
Jungingena, zwolennika ostrej polityki
wobec Polski. Próby rozerwania sojuszu
Polski i Litwy spe³z³y na niczym, tote¿
w 1409 r. Krzy¿acy zdecydowali siê zaj¹æ Ziemiê Dobrzyñsk¹ (któr¹ Polska niedawno zdo³a³a wykupiæ dziêki opodatkowaniu siê szlachty). Warto równie¿
wspomnieæ, ¿e wczeniej na ¯mudzi
wybuch³o powstanie poparte przez wielkiego ksiêcia litewskiego Witolda, przez
co Krzy¿acy uzyskali niejako pretekst do
ataku. To w³anie ta sprawa barek z broni¹.
Z dzisiejszego punktu widzenia ta broñ
by³a raczej celowym dzia³aniem ówczesnego wywiadu Polaków. Bo na to, ¿e
taki wywiad dzia³a³, mamy dzisiaj wiele
dowodów. By³a to zas³uga Miko³aja Tr¹by,
podkanclerza koronnego i doradcy W³adys³awa II Jagie³³y. Król ufa³ w informacje dostarczane mu przez podkanclerza,
i wiele swoich decyzji podejmowa³ po
konsultacjach z nim. By³a to osoba dobrze poinformowana i kieruj¹ca czym
w rodzaju wywiadu wojskowego, politycznego itd. Zaufanie, jakie mia³ król
do informacji Tr¹by, by³o tak wielkie, ¿e
by³ on jedyn¹ osob¹ dopuszczon¹ do
rozmów króla z ksiêciem Witoldem.
Wróæmy jednak do samej bitwy.
Ustalony na naradzie w Brzeciu polskolitewski plan kampanii 1410 roku przewidywa³ uderzenie w centrum pañstwa
zakonnego, na Malbork. Aby jednak zmyliæ
i zdezorientowaæ krzy¿aków postanowiono
upozorowaæ uderzenie na pañstwo zakonne z kilku stron. I tak te¿ zrobiono.
Wiele posuniêæ wojsk polskich i litewskich w maju i czerwcu roku 1410 mia³o
przekonaæ krzy¿aków o innym ni¿ pla-

Wojciech Kossak, Dwa miecze.

nowano kierunku ataku. Krzy¿acy zapewne
spodziewali siê ataku Polski na Pomorze Gdañskie i dlatego skoncentrowali
swe wojska pod wieciem nad Wis³¹.
Liczyli siê tak¿e z odrêbnym dzia³aniem
wojsk litewskich pod wodz¹ Witolda.
Obronê Prus od strony litewskiej powierzono wiêc komturom Ragnety, Rynu i
K³ajpedy. Si³y krzy¿ackie rozproszy³y siê
w ten sposób i zdezorganizowa³y. Zawieszenie broni wygas³o 24 czerwca, po
zachodzie s³oñca. Wojska polskie i litewskie koñczy³y koncentracjê, ale nie
by³y jeszcze przygotowane do wspólnych
dzia³añ. Polacy i Litwini zaatakowali jednak
ziemie zakonne, by pokazaæ sw¹ gotowoæ do walki i równoczenie zmyliæ
Krzy¿aków. Tak wiêc silny oddzia³ polski, utworzony z po³¹czonych za³óg Inowroc³awia i Brzecia Kujawskiego, uderzy³ wieczorem 24 czerwca ko³o Torunia
na posiad³oci zakonne. Spalono kilka
wsi, a ogieñ widziano na zamku toruñskim, gdzie w³anie przebywa³ wielki mistrz
Ulryk von Jungingen, spo¿ywaj¹cy wieczerzê z pos³ami króla wêgierskiego i
starszyzn¹ zakonn¹. Polacy  jak pisze
D³ugosz  urz¹dzili patrz¹cym piêkne, lecz
przykre widowisko. Równoczenie Litwini
z wielkim wojskiem  jak pisa³ w licie
24 czerwca 1410 roku zastêpca komtura
w Królewcu  wtargnêli do posiad³oci
zakonnych i zniszczyli ziemie krzy¿ackie
od Jurborga do K³ajpedy. Nie by³y to
wypady dru¿yn harcerskich. Miêdzy bajki
nale¿y w³o¿yæ szlachetnoæ i rycerskoæ
tej wojny. Jeszcze po latach wspominali
Krzy¿acy ten najazd jako krwawy, nieludzki i bezwzglêdny. Wielki mistrz zaproponowa³ przed³u¿enie rozejmu o 10
dni, to jest do 4 lipca. Oczekiwa³ bowiem
nadejcia bêd¹cych jeszcze w drodze
oddzia³ów zaciê¿nych. Jagie³³o przyj¹³
propozycjê, poniewa¿ dziêki przed³u¿eniu rozejmu móg³ w spokoju po³¹czyæ
siê z wojskami litewsko-ruskimi Witolda
i przeprawiæ siê przez Wis³ê.
30 czerwca armia Jagie³³y, wzmocniona
posi³kami ksi¹¿¹t mazowieckich i zaciê¿nymi chor¹gwiami cudzoziemskimi, stanê³a pod Czerwiñskiem. Tutaj po przeprawie przez Wis³ê mostem pontonowym,
po³¹czy³a siê z nadci¹gaj¹cymi ze wschodu wojskami litewsko-ruskimi Witolda.
Krzy¿aków zaskoczy³a szybkoæ przeprawy
wojsk polskich przez Wis³ê. Po³¹czone
wojska polsko-litewskie ruszy³y na pó³noc. 9 lipca przekroczy³y granicê. Wówczas to (jak pisze D³ugosz) rozwiniêto z
rzadk¹ i niezwyk³¹ czci¹ oraz rozrzewnieniem u wszystkich chor¹gwie wojska:
wielk¹ chor¹giew królewsk¹, na której by³
piêknie wyhaftowany bia³y orze³ z rozpostartymi skrzyd³ami, otwartym dziobem
i koron¹ na g³owie, chor¹giew ksiêcia
Witolda oraz chor¹gwie ksi¹¿¹t mazowieckich i panów polskich.
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Wojownik litewski
z XIV wieku.
Po ich ca³kowitym rozwiniêciu  koñczy
D³ugosz  ca³e wojsko zaczê³o piewaæ
pieñ ojczyst¹: Bogu Rodzica.
O kierunku marszu wojsk polsko-litewskich Krzy¿acy byli dobrze poinformowani, dziêki doskona³ej sieci szpiegowskiej. Wielki mistrz opuci³ wiêc popiesznie z ca³¹ armi¹ zakonn¹ rejon
wiecia nad Wis³¹. Ruszy³ na wschód i
zast¹pi³ Jagie³³ê drogê na brodach przez
Drwêcê, pod zamkiem Kurzêtnik. Krzy¿acy umocnili przeprawy przez Drwêcê
palisad¹ i nasypami ziemnymi, obsadzili
piechot¹ i artyleri¹. Król  po naradzie z
omioma najbli¿szymi doradcami, a byli
to: Witold, Krystyn z Ostrowa, Jan z
Tarnowa, Sêdziwój z Ostroroga, Miko³aj z Micha³owa, Miko³aj Tr¹ba, Zbigniew
z Brzezia i Piotr Szafraniec  postanowi³
obejæ Drwêcê od wschodu i maszerowaæ dalej na Malbork przez Dzia³dowo i
D¹brówno. Pod Dzia³dowem 12 lipca,
dorêczono Jagie³³ê pisma króla Zygmunta
Luksemburskiego wypowiadaj¹ce Polsce
wojnê. Wojska polsko-litewskie zajê³y
Dzia³dowo i Nidzicê. 13 lipca zdoby³y i
spali³y D¹brówno.
Spotkanie obu wojsk  armii polskolitewskiej i ci¹gn¹cej spiesznie spod Krzêtnika armii krzy¿ackiej  nast¹pi³o rankiem na polach miêdzy wsiami Grunwald,
Stêbark i £odwigowo. Tutaj stoczono bitwê trwaj¹c¹ od dziewi¹tej rano do siódmej
wieczorem  jedn¹ z najwiêkszych bitew
w redniowiecznych dziejach Polski, Li-

twy i Zakonu Krzy¿ackiego. By³o to we
wtorek, 15 lipca, w dniu wiêta Rozes³ania Aposto³ów.
Przebieg samej bitwy jest mniej wiêcej znany. Do dzisiejszych czasów zachowa³o siê wiele opisów tej bitwy. Wg
dzisiejszych standardów to, ¿e bitwa akurat
odby³a siê w tym, a nie w innym miejscu wydaje siê bardzo korzystna dla strony
polsko-litewskiej. Krzy¿acy wybrali sami
pole bitwy, ustawili armaty, poszczególne
oddzia³y w miejscach dla siebie dogodnych do walki. Przynajmniej tak uwa¿ali. Wczeniej wspomniani krzy¿accy informatorzy widocznie nie doæ dok³adnie przyjrzeli siê si³om Jagie³³y i Witolda. Nie wysuniêto ¿adnych wniosku ani
z rodzaju wojska, ani iloci. Napalony
wojn¹ Wielki Mistrz Ulrich von Jungingen, zbyt ufa³ w potêgê zakonu. Byæ mo¿e
prawd¹ jest to, co pisa³ Sienkiewicz, ¿e
by³ zbyt porywczy i nazbyt wierzy³ w
swoj¹ rycersk¹ potêgê. To go zgubi³o.
W przebiegu bitwy mo¿na wyró¿niæ
trzy fazy. Na pocz¹tku bitwy lekka jazda
tatarska rozpozna³a walk¹ umocnienia
krzy¿ackie na polu bitwy (wilcze do³y).
II faza bitwy rozpoczê³a siê pónym przedpo³udniem atakiem jazdy krzy¿ackiej, która
odepchnê³a w za¿artej walce wojska litewskie (40 chor¹gwi) pod wodz¹ wielkiego ksiêcia Witolda w kierunku gêstego lasu. Ta tzw. ucieczka Litwinów, zgodnie
z niektórymi wersjami pozorowana, zwi¹za³a
w pocigu powa¿ne si³y zakonne, które
wróci³y na g³ówne pole bitwy, pewne
zwyciêstwa, ju¿ po jej rozstrzygniêciu.
W III fazie nast¹pi³ decyduj¹cy atak
polskiej ciê¿kozbrojnej jazdy (50 chor¹gwi), która rozerwa³a zasadniczy korpus
si³ krzy¿ackich oraz umo¿liwi³a przeprowadzenie decyduj¹cego ataku lekkiej jazdy
i ukrytej w zarolach i lesie piechoty.
Sama bitwa nie wprowadzi³a ¿adnych
innowacji w sposób prowadzonych wojen. Jedn¹ tylko spraw¹ by³o zmniejszenie znaczenia wojsk najemnych w wojnach. Trzeba przypomnieæ, ¿e wojska
najemne by³y obecne po obu stronach
bitwy. W zasadzie w samej bitwie najwiêcej by³o Polaków! I to po obu stronach. Z 21 tysiêcy ¿o³nierzy walcz¹cych
po stronie
Krzy¿aMalbork  dzieñ
ków 2/3
to byli Polacy. Byli
to wasale
ksi¹¿¹t
niemieckich, cesarza niemieckiego, króla
czeskiego, czy
samych
Krzy¿a-
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ków. Najemnicy podczas tej bitwy nie
byli godni naladowania ich bohaterskich czynów. Po prostu wielu z nich
siê wycofa³o jeszcze przed bitw¹ wyczuwaj¹c potencjaln¹ klêskê, albo po prostu ba³a siê. Tak post¹pi³o wielu goci Zakonu. Tak te¿ sta³o siê z zaciê¿nymi wojskami Czechów, którzy walczyli po stronie polskiej. Ponad 300 z nich
ju¿ przed bitw¹ zdezerterowa³o. Dopiero
napomniani przez Miko³aja Tr¹bê wrócili do szeregu i walczyli. Ale nie wszyscy, bo podczas samej bitwy chor¹giew
czesko-morawska im. w. Jerzego pod
dowództwem Jana Sarnowskiego uciek³a z pola bitwy. Jeli pisaæ o tzw. wojnie narodów  to walka przedstawicieli
ró¿nych krajów nie by³a niczym dziwnym. Tak jak obecnoæ angielskich ³uczników czy genueñskich kuszników. Nie
powinna te¿ dziwiæ obecnoæ wojsk ruskich i tatarskich. Ich miejsce w bitwie
pod Grunwaldem wynika³o z zale¿noci
sojuszniczych i lennych.
Jednak Grunwald nie zakoñczy³ Wielkiej Wojny. Wed³ug historyków wa¿niejsz¹
bitw¹ tej wojny by³a rozegrana 10 padziernika 1410 roku bitwa pod Koronowem. To w³anie ta ostatnia wygrana
wy³¹cznie przez polskie wojsko bitwa
przyczyni³a siê w póniejszym okresie do
wyników pokoju w Toruniu o os³abienie pozycji politycznej Pañstwa Zakonnego, które ju¿ nigdy nie powróci³o do
swojej wietnoci.
Jak wiêc mo¿emy zauwa¿yæ, bitwa pod
Grunwaldem nie by³a najwiêksz¹ bitw¹
redniowiecznej Europy. Ale i tak jest
w czo³ówce bitew tego okresu. Nie by³a
te¿ bitw¹ najwa¿niejsz¹ w Wielkiej Wojnie 1409  1411. Nie by³a bitw¹ narodów, czy te¿ bitw¹ religii. W czasie jej
trwania stosowano taktykê znan¹ z walk
w redniowiecznej Europie. Nie by³a te¿
bitw¹, podczas której po raz pierwszy
zastosowano broñ paln¹. W sumie by³o
tam niewiele innowacji. A jednak warto
pamiêtaæ o tej bitwie, bo przypomina nam
to, z czego powinnimy byæ dumni: ¿e
zawsze mielimy swoje miejsce w Europie i jestemy czêci¹ wielkiej historii.
Marek Pacyñski
dzisiejszy.
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Siedmiu
poruczników

29 czerwca br. w Urzêdzie Miejskim
w Olecku siedmiu olecczan odebra³o z
r¹k Komendanta Wojskowej Komendy
Uzupe³nieñ w E³ku, Romana Gramzy
mianowania na stopieñ porucznika.
Byli to:
1. Zygmunt Rant
2. Józef Czerwieñski
3. Zygmunt Korotko
4. Stanis³aw £apucki
5. Antoni U³anowicz
6. Kazimierz Buczyñski
7. W³adys³aw ¯urowski
Stopnie wojskowe wyró¿nieni Panowie otrzymali zgodnie z Decyzj¹ Ministra Obrony Narodowej. Gratulujemy!
Alicja Mieszuk
www.olecko.pl

Ksi¹dz Tabaka
odszed³ na emeryturê
W niedzielê ksi¹dz pra³at Stanis³aw
Tabaka, proboszcz parafii p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a w., po¿egna³ siê po niespe³na 19 latach pos³ugi (rozpocz¹³ j¹ 1
listopada 1987 r.) ze spo³ecznoci¹ parafialn¹.
- Kiedy ksi¹dz biskup Julian Wojtkowski wrêcza³ mi nominacjê na proboszcza Waszej parafii, zaznaczy³, ¿e mam zadbaæ o kult krzy¿a, wracaj¹c do pamiêtnych wydarzeñ p³aczu krzy¿a z 1981
roku  mówi³ do uczestników pierwszej
tego dnia mszy wiêtej.
Jego pracê doceni³ tak¿e p. ordynariusz diecezji e³ckiej ksi¹dz biskup
Edward Samsel, który uhonorowa³ go

Licytacja
komornicza
w toku

29 czerwca w S¹dzie Rejonowym w
E³ku dosz³o do licytacji komorniczej maj¹tku
by³ego dzier¿awcy by³ego gospodarstwa
pomocniczego Zespo³u Szkó³ Rolniczych
w Olecku (obecnie ZSLiZ Olecko).
Jak twierdzi obecna dyrektor tej placówki, Beata Stypu³kowska, b. dzier¿awca
jest winien bud¿etowi powiatu niebagateln¹ kwotê 422 tys. z³ (bez odsetek).
Jak dot¹d by³y dzier¿awca bardzo
skutecznie unika sp³aty swoich zad³u¿eñ. Najtrudniej jest oszacowaæ jego
maj¹tek nieruchomy, gdzie potrzeba zgody
na wpuszczenie na teren rzeczoznawcy.
(jod)

tytu³em pra³ata za pracê na rzecz Sanktuarium Krzy¿a w.
Odchodz¹cy na emeryturê ks. Tabaka podsumowa³ swoj¹ pracê jako proboszcza. Podziêkowa³ wszystkim swoim
wspó³pracownikom, parafianom i w³adzom
lokalnym. Widoczne i trwale efekty jego
niespe³na 19-letniej pracy w oleckiej parafii
to m.in.: budowa parkingu, rozbudowa
cmentarza parafialnego, budowa sanktuarium Krzy¿a w., remont kocio³a,
budowa domu parafialnego.
Warto wspomnieæ, ¿e podczas swojej pos³ugi ks. Tabaka pe³ni³ obowi¹zki
kapelana oleckiej policji, stra¿y po¿arnej
oraz sióstr karmelitanek z E³ku. W 1994
roku wygra³ pierwszy konkurs na Olecczanina Roku, zorganizowany przez oleckie pismo integracyjne Lega-rytmy.
Uczestniczy³ te¿ w drugiej edycji tego

konkursu jako przewodnicz¹cy Kapitu³y.
- Nie ¿egnam siê z Wami, gdy¿ przecie¿ bêdziemy siê spotykaæ  powiedzia³
na koniec wyranie wzruszony ks. Tabaka, który otrzyma³ zgodê ks. biskupa
na zamieszkanie w domu parafialnym.
Podczas mszy w. o godz. 10-tej ksiêdza
Tabakê w imieniu w³adz lokalnych po¿egna³ Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski.
W najbli¿sz¹ niedzielê na mszy w.
o godz. 17-tej w obowi¹zki nowego proboszcza w parafii pw. Podwy¿szenia Krzy¿a w. ordynariusz diecezji e³ckiej ks. biskup
Jerzy Mazur wprowadzi wikariusza generalnego kurii e³ckiej ksiêdza pra³ata
Mariana Salamona.
Dariusz Josiewicz

List gratulacyjny

cz¹cych sukcesów sportowych w lekkoatletyce, pi³ce
rêcznej, koszykówce, pi³ce
no¿nej i siatkówce.
Wychowa³
Pan wielu zawodników, którzy nastêpnie godnie reprezentowali Barwy MKS Mazur E³k.
Z okazji naszej uroczystoci, w imieniu w³asnym oraz mieszañców E³ku ¿yczê Panu du¿o zdrowia i dalszej aktywnoci spo³ecznej.
Przewodnicz¹cy
Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu
Stanis³aw Fietkiewicz

pan Leonard Mosiejko
Z okazji Jubileuszu 60-lecia MKS
MAZUR E³k sk³adam Panu wyrazy szacunku i wdziêcznoci za kilkudziesiêcioletni¹ aktywn¹ dzia³alnoæ spo³eczn¹.
Mieszkañcy E³ku i Olecka z najwy¿szym
uznaniem, podziwem i sentymentem wspominaj¹ czasy Pana aktywnoci na rzecz
rozwoju sportu na terenie pó³nocno-wschodniej Polski. Pana oddanie i zapa³ w wychowaniu kilku pokoleñ m³odzie¿y zas³uguj¹ na najwy¿sze uznanie.
Uczy³ Pan zdrowej rywalizacji w wielu
dyscyplinach sportowych.
By³ Pan wspania³ym Zawodni³em i
wzorowym Nauczycielem. Dziêki Panu,
legendarnemu mieszkañcowi Olecka, e³czanie mobilizowali siê do osi¹gania zna-

E³k, dnia 24 czerwca 2006 r.
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Szkolenia w ZDZ
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego
w Bia³ymstoku z /s w Olecku przy wspó³pracy z Projektodawc¹  Powiatowym
Urzêdem Pracy w Olecku i Partnerem 
Fundacj¹ Rozwoju Ziemi Oleckiej realizowa³ w dniach od 04.05.2006r. do
30.06.2006r. Projekt SPO RZL Uroki Mazur
dofinansowany ze rodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Szkoleniem objête by³y 32 osoby bezrobotne.
Placówka szkol¹ca ZDZ przeprowadzi³a szkolenia zawodowe w zakresie trzech
modu³ów tematycznych:
I modu³  Promocja i reklama (podstawy obs³ugi komputera i tworzenie stron
www),
II modu³  Pracownik hotelu/restauracji
(podstawowe umiejêtnoci kelnera,
barmana, recepcjonisty),
III modu³  Opiekun (opieka nad dzieæmi i osobami starszymi, organizacja wypoczynku dla dzieci i doros³ych).
Wiedza teoretyczna uzupe³niana by³a
dzia³aniami od strony praktycznej. Pani
kierownik organizowa³a bazê dydaktyczn¹
na zajêcia praktyczne, np. w lokalnych
restauracjach i hotelach sprawdzianem
nabytych umiejêtnoci by³o przygotowanie cateringu dla przedsiêbiorców na
terenie ZDZ; odwiedziny w lokalnych

Fot. Archiwum ZDZ.

placówkach opieki: Niepubliczny Specjalny
Orodek Szkolno-Wychowawczy przy
DS, Warsztat Terapii Zajêciowej dla
Osób Niepe³nosprawnych, Zak³ad Opieki
D³ugoterminowej, OLMEDICA w Olecku Sp. z oo. oraz wyjazd do Domu Pomocy Spo³ecznej w Kowalach Oleckich,
wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego przy Stowarzyszeniu Agrotu-

Komentarze i refleksje
Dokoñczenie ze s. 20.

nych PiS-u dla Platformy  te¿ by³y to
propozycje nie do odrzucenia.
A teraz do meritum. Kiedy wiosn¹
1938r. Hitler osacza³ Czechos³owacjê, Stalin
proponowa³, za porednictwem angielskiego ministra dyplomacji Bonneta, uzyskanie zgody Polski i Rumunii na przemarsz
armii sowieckiej przez ich terytoria na pomoc
Czechos³owacji. Oczywicie ani Polska,
ani Rumunia zgody takiej nie da³y w obawie,
¿e raz wpuszczeni Sowieci mog¹ ju¿ pozostaæ. W³anie to nazwa³em propozycj¹
nie do odrzucenia i nie rozumiem zastrze¿eñ PACa.
2. Deklaracja ideowa.
Mam coraz wiêcej pytañ od znajomych
o mojej partyjnoci i sympatiach partyjnych. Postanowi³em, wiêc przedstawiæ tzw.
deklaracje ideow¹.
Obecnie jestem bezpartyjny i mam
nadziejê, ¿e tak ju¿ pozostanie. Pod koniec lat 80-tych zapisa³em siê do partii
ch³opskiej ZSL. Sta³o siê to przy biesiadnym stole i by³em ju¿ niele nar¹bany;
dopiero nazajutrz, otrzewia³y, zapyta³em
jeszcze pó³przytomnie, czy zapisa³em siê
do ZSL czy do LZS? Na swoje usprawiedliwienie oprócz sporej dawki wysoko-

rystycznym Mazurska Kraina.
Mo¿liwoci wypoczynku niekonwencjonalnego s³uchaczki pozna³y podczas
spotkania z zaproszonym na zajêcia dydaktyczne gociem-podró¿nikiem z Judzik p. Andrzejem Malinowskim.
Umiejêtnoci zawodowe uczestniczki
projektu uzupe³nia³y nauk¹ jêzyków obcych w Szkole Jêzyków Obcych PERFEKT.

 nie tylko polityczne

procentowego trunku mam jeszcze i to,
¿e zapisywa³a mnie moja ca³kiem jeszcze
wie¿a ¿ona  aktywistka ludowa.
W 1993r. zaliczy³em jeszcze jedn¹,
przyjemn¹ partiê  Polsk¹ Partiê Przyjació³ Piwa, której prezesowa³ znany satyryk Janusz Rewiñski. Podoba³o mi siê motto
tej partii: Wypijesz jedno, drugie, trzecie piwo / I pójdziesz, no mo¿e trochê
krzywo, / A po gorzale wcale.
Na pocz¹tku by³a to fajna i weso³a
partia, dopóki nie zaczê³a siê k³ótnia, a
jak¿e, o fotel prezesa. Po Rewiñskim przyszed³ Leszek Bubel i ca³a partia sta³a siê
bublowata  przesta³a mnie interesowaæ.
Obecnie, patrz¹c na nasze partie, nie
chcê ju¿ ¿adnej. Najbli¿ej mi do Demokratów W³. Frasyniuka i T. Mozowieckiego;
có¿ jednak, ten sposób uprawiania polityki jest najskuteczniejszy. Czasy piêknoduchów i standardy Leppera, twórczo rozwiniête przez braci Kaczyñskich.
Prezydent Lech Kaczyñski chcia³by
wzorowaæ siê na Pi³sudskim, ale choæby
nie wiem jak siê nadyma³, kudy mu do
Marsza³ka.
Nie podoba mi siê sposób uprawiania polityki przez czo³owych polityków
PiS-u, jêzyk patosu albo insynuacji  ho³dowanie zasadzie, ¿e cel uwiêca rodki.

Grzegorz Kudrzycki

A celem jest w³adza, niepodzielna w³adza PiS-u. Zasada TKM króluje w pe³ni.
Has³a o moralnej odnowie i Polsce solidarnej brzmi¹ ju¿ jak puste frazesy. Serafinowi, koj¹cy g³os premiera Marcinkiewicza nied³ugo przestanie czarowaæ, jak
zabraknie konkretów.
Niebawem uczestnicy igrzysk i zwykli gapie bêd¹ mieæ doæ wojen hakowoteczkowych, dzikiej, wybiórczej lustracji,
obrzucania siê b³otem, snucia spiskowych
teorii, usprawiedliwiania w³asnych b³êdów
obecnoci¹ mitycznego uk³adu. Za¿¹daj¹ pracy i chleba i albo rz¹dz¹cy im to
dadz¹, albo wezm¹ sami  przyk³ad dali
górnicy!

UWAGA
Podczas wakacji

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia
w Olecku, ul. Aleja Zwyciêstwa 7 (tel.
(087) 523 93 53; e-mail: wmbp-olecko@neostrada.pl) zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9.0015.00.

W okresie od 31 lipca - do
11 sierpnia bêdzie nieczynna.

"
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II i III filar
ubezpieczeñ
emerytalnych
zawieranie umów z Commercial Union
Otwartym Funduszem Emerytalnym BPH CU WBK
Józef Baran  agent Funduszy
Adres: ul. Królowej Jadwigi 13/37
11-500 Gi¿ycko; tel. (087) 428 72 46; kom. 0 606 266 873

(V39303)

COMMERCIAL UNION

(V18404)

* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V39902
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. )-87-520-12-88 V41701
FIRANY, ZAS£ONY, SKLEP, SPRZEDA¯,
PROJEKTOWANIE, SZYCIE
Plac Wolnoci 20, tel. (087) 520-02-09

* Firma Goliat Olecko zatrudni fizjoterapeutê, kosmetyczkê, opiekuna si³owni lub instruktora. Praca wy³¹cznie
na sta³e. Tel. 0-508-097-578.
V43401
* gastronomia  imprezy okolicznociowe, katering (na wynos), tel. 0-87-520-49-60
V33410
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V39009
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V39015
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V32707
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V32607
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V30209
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V31308
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K12609
* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V26311
RATY!

KOMINKI
grzewcze i tradycyjne
projektowanie i wykonawstwo

(K12708)

Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995
Rampa PKP,
, terakota, drzwi, tel. (087) 520-13-87)
armatura sanitarna, kominki, prace wykoñczeniowe

GLAZURA

* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

V30409
K425
V42001

* ksiêgowe, tel. 0-87-520-31-70
L4004
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V31413
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.

V31808

* Naprawa sprzêtu RTV. ELEKTRO-MOTO-DOM, Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V31508

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (I piêtro nad sklepem miêsnym Mazury tel. (087) 520-04-80
V16402

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
Pizza na zamówienie od 1200 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!
PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik

(V34206)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K14406
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3624
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16943
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3107
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30509
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
K14006
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V13906
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18816

Olecko, Rzemielnicza 2A
Tel. (087) 523-42-35
0-501-720-701

(V29310)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891

* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V37704
* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V35905
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K17001
PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V16701)
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75, 0601-538-553
K12408
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V39103)
* roboty ziemne fadrom¹, wywrotk¹, ¿wir, piasek, wykopy, tel.
0-606-113-276
V29610
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V34106
* RTV naprawa sprzêtu, plac Wolnoci 19, tel. 0-87-520-24-82 V32208
* serwis opon, nowe, bie¿nikowane, tel. 0-512-217-655 V36205
* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3806
* sklep miêsny Mazury plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520-2314
V32908
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK
Du¿y wybór alkoholi i herbat na wagê
Czynny: codziennie  do 2200, pi¹tek-sobota  do 2400
Plac Wolnoci 24
Zapraszamy

(V30309)

(V33007)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najlepsze ceny, ul. E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V31908
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V34506
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V30619
* spawanie, lakierowanie samochodów dostawczych, osobowych.
Tel. 0-507-832-870
K17501
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2525
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K325
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2225
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3207
* transport, tel. 0-508-192-094
V30609
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
V40002
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770 K11609
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87-52021-13
V73430
(V39203)

US£UGI

(V30809)

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!

US£UGI POGRZEBOWE BARKA
Konkurencyjne ceny!

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B (wejcie od
ul. S³owiañskiej), Tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V34006)
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* wypo¿yczalnia rowerów Impuls, tel. 0-87-520-36-92 V35405

(V38603)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V32008
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2328
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2625

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

L

Jerzy Miliszewskip

Olecko, Aleje Lipowe 3
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www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

tel. 520-23-36

OG£OSZENIA DROBNE
INNE
* oddam kamieñ i gruz, tel. 0-511-712-551
L3303
* zlecê wykonanie i prowadzenie strony internetowej, tel.
0-87-523-90-09
L4501
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z
niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji,
L2515
KUPIÊ
* domek, tel. 0-606-756-380
L4401
* mieszkanie, dwa pokoje, Siejnik, tel. 0-515-151-842K17101
PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V16917
* praca na budowie, kontakt, Norwida 8 po 17.00
K15704
* przyjmiemy uczniów do nauki zawodu sprzedawcy, od 1
wrzenia 2006 roku, tel. 0-87-520-13-31
K17501
* zatrudniê ekspedientkê, tel. 0-504-482-320
K16202
* zatrudniê kierowcê kategorii C do rozlewni wody, tel.
0-510-189-301
K16601
* zatrudniê mê¿czyznê w gospodarstwie rolnym, tel. 0-698021-120
K16901
* zatrudniê przy zbiorze truskawek, zapewniam transport na
plantacjê, wiadomoæ: tel. 0-87-520-48-49, 0-605-357-525 K16502
* zatrudniê sprzedawcê (z uregulowanym stosunkiem do s³u¿by
wojskowej) na sta³e!, tel. 0-87-520-22-57
L3405
SPRZEDAM
* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, usl. Kolejowa
L3706
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L4001
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K17301
* kontener metalowy, tel. 0-691-407-184
L4301
* lilie wodne, tel. 0-693-239-934
K16801
* mieszkanie, 60 m.kw., tel. 0-509-243-030
L4202
* piec stalowy c.o. 15 m.kw., tel. 0-601-210-819
K17201
* rower dzieciêcy, 6-9 lat, stan bardzo dobry, 300 z³, tel.
0-601-152-454
K15701
* sukniê lubn¹, tel. 0-504-482-323
K15304
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57 L3008
* ziemiê wraz z budynkiem, 700 m.kw., Krupin, tel. 0-601-633347
V16102
WYNAJEM

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V39802)

#
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Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
Tel. (087) 520-14-98

(V27910)

(V41601)

* kawalerka w centrum Olecka, tel. 0-87-520-36-94 K16002
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3609
* mieszkanie do wynajêcia, 74 m.kw. tel. 0-602-192-452 K15803
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3506

Sympatyków ¿eglarstwa zapraszamy na kurs ¿eglarski, który rozpocznie siê 15 lipca w Oleckim Kluibie Wodnym. Zapisy u bosmana!

$
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Kalendarz imion
4 lipca
Aurelii, El¿biety, Inocenty, Izabeli, Malwiny, Wielis³awy
Alfreda, Aureliana, Aureliusza, Innocentego, Inocentego, Juliana, Odona, Sebastiana, Teodora, Wielis³awa, Zygfryda
5 lipca
Filomeny, Kaliny, Kariliany, Karoliny,
Marii, Szarlotty
Anastazego, Antoniego, Bart³omieja,
Cyryla, Jakuba, Micha³a, Przybywoja,
Wilhelma
6 lipca
Agrypiny, Dominiki, Lucjany, Lucyny,
£ucji, Marii, Teresy, Zuzanny
Chociebora, Dominika, Edola, Edwarda,
Gerarda, Gotarda, Jarope³ka, Petry
7 lipca
Adolfiny, Ernesty, Estery, Kiry, Nory
Antoniego, Apoloniusza, Benedykta,

Cyryla, Ernesta, Ewalda, Jacka, Klaudiusza,
Lecha, Leszka, £ucjana, Metodego, Pompejusza, Raula, Rogera
8 lipca
Adrianny, El¿biety, Kingi, Liliany, Wirginii
Adriana, Arnolda, Chwalimierza, Chwalimira, Edgara, Eugeniusza, Grzegorza,
Prokopa
9 lipca
Anatolii, Blanki, Heloizy, Ludwiki, Lukrecji,
£ucji, Palomy, Sylwii, Weroniki
Adriana, Hermana, Hieronima, Ludwika,
Miko³aja, Patrycjusza, Wszeb¹da, Zenona
10 lipca
Almy, Ameli, Amelii, Armelii, Libuszy,
Malwiny, Rufiny, Sylwany, Weroniki
Antoniego, Budziwoja, Emanuela, Filipa,
Januarego, Olafa, Radziwoja, Rufina,
Samsona, Sylwana, Sylwina, Witalisa

Przys³owia
i powiedzenia
 Miód lipcowy, to lek zdrowy.
 Lipcowe deszcze dla ch³opa kleszcze,
a jak pogoda, wiêksza swoboda.
 Gdy lipiec nie dopiecze, tego sierpieñ nie dosiecze.
 Siedmiu braci (od 1 do 7 lipca) ziemniakami znaczy: jak pogoda to ¿yj¹,
jak deszcz pada, to gnij¹.
 Kto latem pracuje, zim¹ g³odu nie
poczuje.
 Ledwie min¹ Rozes³añce, a ju¿ sierpem zaczniem tañce.

Dieta antyrakowa

Nasz przepis
Kie³basa parówkowa w nalenikach

2 kie³baski
8 naleników
5 ³y¿ek ketchupu
ok. 10 dkg startego ¿ó³tego sera
t³uszcz do sma¿enia
Usma¿yæ naleniki i od³o¿yæ na talerz. Kie³baski obraæ
z os³onek przekroiæ wzd³u¿ na cztery czêci i rozgrzaæ we
wrz¹tku. Ka¿dy nalenik posmarowaæ ketchupem, posypaæ serem, u³o¿yæ na nim jeden kawa³ek kie³baski i zawin¹æ. Na patelni rozgrzaæ t³uszcz, w³o¿yæ naleniki z kie³baskami, obsma¿yæ na rumiano. Podawaæ na gor¹co z
surówkami.
(V30109)

 Cytrusy - zawieraj¹ bogaty zestaw sk³adników antyrakowych
oraz du¿o pektyn; powinny byæ jedzone razem z mi¹¿szem.
 Morele - maj¹ du¿o witaminy C, E oraz beta-karotenu. S¹ te¿
bogate w pektyny, które wi¹¿¹ w jelitach toksyny i powoduj¹
ich szybsze wydalanie.
 Pomidory - pigment nadaj¹cy im czerwony kolor ma silne dzia³anie przeciwutleniaj¹ce, neutralizuj¹ce wolne rodniki.
 Zbo¿a - znajduj¹ce siê w pe³noziarnistym chlebie, musii lub w
p³atkach dostarczaj¹ oprócz b³onnika prawie ca³ego zestawu
substancji czynnych. Zawieraj¹ te¿ du¿e iloci selenu, który
chroni panów przed nowotworem prostaty.
 Jogurt - pa³eczki kwasu mlekowego chroni¹ organizm przed
infekcjami i zapobiegaj¹ tworzeniu siê w jelitach rakotwórczych substancji. Poza tym produkty mleczne dostarczaj¹ te¿
wartociowego bia³ka i wapnia.
Aby unikn¹æ choroby, bardzo wa¿ne jest te¿ w³aciwe przechowywanie produktów ¿ywnociowych. Produkty z pleni¹ nale¿y
koniecznie wyrzuciæ (do wyj¹tku nale¿¹ sery typu brie, itp.),
gdy¿ zawieraj¹ silnie truj¹ce afiatoksyny (rak w¹troby, nerek).

Cz¹ber ogrodowy

Najwa¿niejszym sk³adnikiem cz¹bru
s¹ znaczne iloci silnie pachn¹cej mieszaniny olejków eterycznych, przede
wszystkim tymolu i cymolu. Jego zapach
i smak charakteryzuje siê bardzo wymyln¹
nut¹, jednoczenie aromatyczn¹, gorzkaw¹
i ostr¹. Zdrowotne dzia³anie cz¹bru dotyczy przede wszystkim przewodu pokarmowego, wspomaga on trawienie ciê¿kostrawnych potraw (t³uste miêsa i wêdliny, warzywa str¹czkowe). Napar z cz¹bru
stosuje siê przeciw biegunkom. Diabetycy, którym nie wolno spo¿ywaæ nadmiaru p³ynów, bardzo sobie chwal¹ jego
dzia³anie gasz¹ce pragnienie. Cz¹ber u¿ywany jest zarówno wie¿y, jak i suszony.
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Dokoñczenie ze s. 20.

Nie dam sobie rêki uci¹æ, ale takie
rozwi¹zanie wydaje siê bardzo prawdopodobne i mo¿liwe do realizacji w
obecnej chwili. Nie wiem czy tak bêdzie, ale wcale mnie nie zaskoczy takie posuniêcie.
Prasa, telewizja, radio... wszystkie
media wskazuj¹ braci Kaczyñskich jako
bardzo skutecznych i wp³ywowych polityków. To nie jest wcale ujma czy z³o
bycie wp³ywowym politykiem. To bardzo du¿a zaleta. Mo¿na sobie psioczyæ
czy wymylaæ, ale polityka i ocena polityka musi siê wi¹zaæ z jego skutecznoci¹. Przecie¿ tego oczekujemy od polityków, by ich dzia³ania by³y skuteczne
i widoczne. Chyba, ¿e siê mylê. Bracia
Kaczyñscy, wg. ocen wielu znawców,
s¹ bardzo skutecznymi politykami. W ich
otoczeniu znajduje siê wielu skutecznych
fachowców. To jest w³anie dziwne, ¿e
Kaczyñscy nie likwiduj¹ wokó³ siebie
ludzi inteligentnych, fachowych czy
m¹drych. Co, co jest cech¹ wszechobecn¹ w naszym kraju, gdzie nie lubimy wokó³ siebie ludzi ambitnych, m¹drych i zdolnych, w³anie budzi z³oæ,

¿e wokó³ Kaczyñskich s¹ tacy ludzie jak
Kamiñski, Ziobro, Wasserman, Sikorski
i inni. Mimo wielu spekulacji medialnych
i opieraj¹cych siê na pobo¿nych ¿yczeniach opozycji nie ma tocz¹cych siê wojen
wewn¹trzpartyjnych. Owszem, pisze siê
o nich, ale wywo³uj¹ one umiech na twarzach polityków PiS. Owszem, s¹ spory,
ale jak wiadomo spór jest nonikiem
wymiany informacji, wiedzy i podstaw¹
do tworzenia opinii. To, ¿e nawet bliscy
ludzie maj¹ odmienne zdanie i o tym mówi¹
wiadczy o tym, ¿e mamy do czynienia z
normalnymi ludmi z krwi i koci, a nie z
grup¹ lizusów. Bardziej bym siê ba³ wypowiedzi kilku partii opozycyjnych, których liderzy twierdz¹, ¿e u nich nie ma
sporów, bo maj¹ jedno wspólne zdanie i
nie ma potrzeby ani k³ótni ani sporu. Dla
mnie to wiadczy, ¿e pozbyto siê indywidualistów, ludzi niewygodnych i maj¹cych odmienne zdanie od liderów. W³anie jednoæ mylowa powinna wzbudziæ podejrzenia.
Inna fajna sprawa: wyrok za podrabianie podpisów dla pos³anki Beger. Co
prawda jeszcze nie jest prawomocny i 
jak znam ¿ycie  to bêdzie jeszcze kilka-

dziesi¹t spraw odwo³awczych i innych,
a¿ wszystko oprze siê o Strasburg, czy
te¿ s¹d ostateczny. A swoj¹ drog¹ to,
jak znam prawo polskie, nawet prawomocny wyrok nie pozbawi³by prawa do
wykonywania zawodu pos³a Pani¹ Beger. Niestety, bo polskie prawo karne
stworzone przez cz³owieka, który sam
siebie uznaje za autorytet moralny i prawny
nie przewiduje karania winnych czy jakiegokolwiek egzekwowania wyroków.
Nasze prawo jest za to pe³ne restrykcji
dla wiadków i poszkodowanych. Bo
zgodnie z humanitaryzmem to winny ma
prawo do szanowania jego cz³owieczeñstwa. Wspomniany wczeniej minister
Ziobro sta³ siê podmiotem ataku autorytetów za to, ¿e tak ostentacyjnie zwraca
uwagê na ten dziwny fakt. A Renata
Beger... mo¿e siê miaæ z tego wyroku.
Ja siê z tego nie miejê bo zawsze zna³em tê sentencjê: s¹ równi i równiejsi...
wobec prawa. A prawo mamy takie, jakim nam ustali³y je autorytety moralne i prawnicze. Jak na mój gust to wiele
z tych autorytetów powinno zaj¹æ siê
dzia³kami i ogródkami przydomowymi...
PAC
i niczym wiêcej.

VI edycja kampanii P³ytka wyobrania to kalectwo

Pomyl, zanim skoczysz

Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji
po raz szósty rozpoczyna ogólnopolsk¹
kampaniê informacyjn¹ P³ytka wyobrania
to kalectwo. Jej celem jest ostrze¿enie
m³odych ludzi przed konsekwencjami lekkomylnoci oraz informowanie, jak pomóc ofiarom skoków do wody. Czêci¹
kampanii by³ cykl szkoleñ dla nauczycieli z ca³ej Polski.
We wspó³pracy ze Stra¿¹ Miejsk¹ w
I pó³roczu 2006 roku Stowarzyszenie prowadzi³o dzia³ania edukacyjne polegaj¹ce na organizacji szkoleñ dla nauczycieli oraz uczniów. W kursach uczestniczy³o ponad 1000 pedagogów, którzy
nastêpnie prowadzili lekcje z uczniami.
Ich celem by³o uwra¿liwienie m³odych
ludzi na koniecznoæ przewidywania
skutków skoków do wody oraz zapobieganie zachowaniom, które mog³yby
stanowiæ zagro¿enie zdrowia lub ¿ycia.
W poprzednich latach tematem przewodnim kampanii by³y m.in. zasady udzielanie pierwszej pomocy oraz wsparcie dla
ofiar niefortunnych skoków do wody.
W tym roku kampania jest przede wszystkim skoncentrowana na profilaktyce oraz
edukacji.

Dzia³ania zwi¹zane z kampani¹ P³ytka wyobrania to kalectwo s¹ wspierane przez dystrybucjê materia³ów edukacyjnych oraz akcjê plakatow¹ w miejscach
u¿ytecznoci publicznej. Dzia³ania outdoorowe bêd¹ prowadzone m.in. na dworcach kolejowych oraz w pogotowiach
ratunkowych. Idee kampanii rozpowszechnia równie¿ Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na terenach szczególnie dotkniêtych problemem - Pomorzu, Mazurach oraz Warmii. W akcjê zaanga¿owa³a siê równie¿ TVP. W okresie
wakacyjnym na wszystkich kana³ach bêdzie
emitowaæ spot ostrzegaj¹cy m³odych ludzi
przed nierozwa¿nymi skokami.
Ju¿ po raz szósty ostrzegamy przed
niebezpieczeñstwem zwi¹zanym ze skokami do wody. Nie chodzi o to, by zabroniæ skoków. Zale¿y nam, by m³ody
cz³owiek, decyduj¹c siê na taki krok,
by³ wiadomy jego konsekwencji. Dlatego tak wa¿ne jest uwiadomienie m³odzie¿y konsekwencji ich czynów. Nie
potrzeba wiele, aby wypoczywaæ bezpiecznie  wystarczy, ¿e ka¿de wejcie
do wody bêdzie przemylane, a skok

oddany umiejêtnie i w miejscu do tego
przeznaczonym  mówi Piotr Paw³owski, prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Przyjació³ Integracji.
Wiêcej informacji na temat kampanii,
funduszu Pierwszy Krok (którego celem
jest wspieranie ofiar skoków do wody)
oraz metod udzielania pierwszej pomocy mo¿na znaleæ na specjalnej stronie
internetowej www.plytkawyobraznia.pl
Informacji na ten temat udzielaj¹:
Rowland Communications
Piotr Rozbiecki, Ewa Chlebiñska
tel. (22) 593 91 00
Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji
Agata Szczep³ek
tel. (22) 635 13 30
p.rozbiecki@rowland.pl; e.chlebinska@rowland.pl
agata.szczeplek@integracja.org
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Ponad 800 mieszkañców Olecka oraz turystów
uczestniczy³o w obchodach tej jedynej w roku
nocy  Nocy wiêtojañskiej, któr¹ corocznie organizuje Olecki Klub Wodny.
24 czerwca po godzinie 21.30 (o zmierzchu)
na taflê spokojnego jeziora wyp³ynê³y przystrojone lampionami i pochodniami jednostki p³ywaj¹ce z ¿eglarzami i zaproszonymi goæmi. Utworzy³y one korowód i przedefilowa³y przed widzam
i
.
W wodzie podziwialimy kolorowe wiate³ka i ognie
pochodni.
Przy drugim nawrocie na wodê sp³ynê³y przy
dwiêkach folkowej muzyki wypuszczone z ¿aglówek wianki rozwietlone lampionami. By³a to
bardzo podnios³a chwila uroczystoci.
Kiedy nasta³a ciemnoæ, na tafli jeziora, kilkadziesi¹t metrów od brzegu, zap³onê³o du¿e
ognisko  symbol Nocy wiêtojañskiej.
Na pomocie klubu pojawi³a siê grupa teatralna
P.O.I., której twórc¹ i opiekunem jest Roman Karsztun. Przedstawili kilkunastominutowy spektakl,

Noc Kupa³y
 wiêto ognia i wody

¿ongluj¹c ogniem przy dwiêkach ekspresyjnej muzyki. Podczas tego wystêpu licznie zgromadzeni widzowie
okazywali podziw i g³ony aplauz. Cz³onkowie grupy po wystêpie otrzymali
gromkie brawa.
Na zakoñczenie, wieczorem, obejrzelimy, a w³aciwie prze¿ylimy pokaz fajerwerków, jakiego jeszcze w
Olecku nad jeziorem nie by³o. Nad
g³owami zebranych prawie przez 10
minut co kilka sekund rozkwita³y kolorowe kwiaty i figury geometryczne,
które ginê³y w toni jeziora. Wszyscy
z zapartym tchem obserwowali widowisko, wyra¿aj¹c swój zachwyt.
Tej nocy wiele osób d³ugo pozostawa³o nad jeziorem, a rozwietlone
wianki majestatycznie przemieszcza³y
siê po wodzie.

Uroczystoci zaszczycili swoj¹ obecnoci¹ Starosta Olecki Stanis³aw Ramotowski i Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski.
Dziêkujemy wszystkim sponsorom, a
szczególnie w³acicielom stoczni Delphia
Yachts Kot, Piotrowi i Wojciechowi Kot,
dziêki którym moglimy ogl¹daæ tak wspania³y pokaz fajerwerków. Dziêkujemy równie¿ wszystkim s³u¿bom za pomoc i zabezpieczenie imprezy.
Wra¿enia i emocje Nocy wiêtojañskiej na d³ugo pozostan¹ w ka¿dym widzu i uczestniku.
Komandor OKW
Grzegorz Chiliñski
Fot. Boles³aw S³omkowski
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Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku zaprasza na

VIII Grand Prix Olecko
 Sportowe Wakacje 2006

Turnieje tenisa ziemnego

wg osobnego kalendarza /w ka¿d¹ niedzielê oraz w sobotê 22.07.06 (turniej nocny
w grze podwójnej) / godz.9.55

Turnieje Siatkówki Pla¿owej
(niedziela)

2, 9, 16, 23, 30 lipca oraz 6, 13, 20 sierpnia
wpisowe 10 z³ / Kategoria OPEN / boisko przy kortach MOSiR, godz. 11.00

Turnieje Pi³ki No¿nej Pla¿owej (pi¹teksobota)
30czerwca  1lipca, 7-8, 14-15, 21-22, 28-

Tenis ziemny
O Puchar Ignasiówki
Dnia 02.07.2006r. (niedziela) na kortach MOSiR Olecko odby³ siê VI turniej
tenisa ziemnego o Puchar IGNASIÓWKI. Turnieje rozgrywane by³y w 4 kategoriach: dzieci, dziewcz¹t, OPEN i powy¿ej 45 lat. W turnieju uczestniczy³o
w sumie 25 tenisistek i tenisistów.
W poszczególnych kategoriach zwyciê¿ali: kat. dzieci: 1. Rafa³ Galas (Bia³ystok); 2.Daniel Myliwiec (Bia³ystok);
3.Konrad Skrypcik (Gi¿ycko); 4.Piotr Jarmowski (Gi¿ycko). W kategorii dziewcz¹t
zwyciê¿y³a Patrycja Supronowicz (Olec-

Siatkówka pla¿owa
Dnia 02.07.2006r. (niedziela) na obiektach MOSiR odby³ siê turniej pi³ki siatkowej pla¿owej. Wystartowa³o 10 dru¿yn, w tym 5 z E³ku. Zespo³y podzielono na 2 grupy. Po zaciêtej rywalizacji z
grupy A do pó³fina³u wesz³y pary: Lewandowski, Salski i Modzelewski, Tyszkowski, natomiast z grupy B - Powejko,
Matusiak oraz Janiuk i Trzcianowski. W
pierwszym pó³finale spotka³y siê pary
Powejko, Matusiak (Olecko) - Modzelewski, Tyszkowski (E³k). Po ostrej walce do fina³u przeszli olecczanie pokonuj¹c e³czan 2:1 w setach (15:5, 10:15, 10:6).
W drugim pó³finale staneli Lewandowski, Salski (E³k) - Janiuk i Trzcianowski

29 lipca oraz 4-5, 11-12, 18-20 sierpnia
wpisowe 20 z³ / Kategoria powy¿ej 16
lat / boisko przy kortach MOSiR, godz.:
pi¹tek- 16:00, dokoñczenie sobota od godz.
10:00

Turnieje Pi¹tek Pi³karskich dla
Dzieci (wtorek)

4, 11, 18 lipca oraz 1, 8, 15 sierpnia
W dwóch kategoriach: klasy III-IV, VVI szko³y podstawowej / strzelnica godz.
10:00
Szczegó³owych informacji udziela biuro
MOSiR, ul. Park 1; tel. 087 520 20 48
ko), która w finale pokona³a Olgê Korciñsk¹ (Warszawa) 6:2 ; 6:1, trzecia by³a
Ola ¯ukowska (Olecko). W kategorii OPEN
wygra³ Mateusz Grabarczyk (Warszawa)
w finale pokonuj¹c Wojciecha Burczyñskiego (Gi¿ycko) 6:2 ; 6:3. Trzecie miejsce zaj¹³ £ukasz Kaczmarczyk (Warszawa) graj¹ce z Januszem Rososiñskim (Gi¿ycko) 6:4 . W kategorii powy¿ej 45 lat
na pierwszym miejscu znalaz³ siê Janusz
£ososiñski, drugie zaj¹³ Jan Klepacki
(Augustów) a na trzecim Tadeusz Kaczmarczyk (Warszwa). Sêdzi¹ g³ównym i
prowadz¹cym turniej by³ Andrzej Bomber. Zwyciêzcy otrzymali puchary i drobne
upominki.
(Olecko). Tym razem zwyciêstwo nale¿a³o do e³cczan 2:0 w setach do 9 i 13.
Fina³ wygra³a para z E³ku - Lewandowski, Salski, pokonuj¹c olecczan - Powejko i Matusiaka 2:1. Zawody sêdziowali
Pawe³ Astapczyk i Bartosz Sobieraj.

No¿na pla¿ówka
Dnia 30.06.06r. (pi¹tek) na boisku przy
kortach MOSiR odby³ siê turniej pi³ki
no¿nej pla¿owej. Wystartowa³y dwie
dru¿yny - jedna z Olecka, druga z Warszawy. Miejscowi pod dowództwem
Tomasza Ostrowskiego pobili przedstawicieli stolicy 19:5. Zawody sêdziowa³
Pawe³ Astapczyk.

'
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TERMINARZ OTWARTYCH
TURNIEJÓW TENISA ZIEMNEGO SEZON 2006

NA KORTACH MOSiR OLECKO
Wszystkie turnieje rozpoczynaj¹ siê
o godz. 10.00. Zapisy do godz. 9.55.
Dwa turnieje nocne rozpoczynaj¹ siê
o godz. 19.00.
9.07. (niedz.)  V Turniej o Puchar G³osu Olecka
16.07. (niedz.)  Turniej o Puchar Starosty Oleckiego
22.07. (sob.) godz. 19.00  Nocny Turniej o Puchar Przystanku Olecko 2006
(podwójna)
23.07. (niedz.)  XIII Turniej o Puchar
Przystanku Olecko 2006 (pojedyncza)
30.07. (niedz.)  VI Turniej o Wielki Sêkacz Olecki
6.08. (niedz.)  VIII Turniej o Puchar Przyjaciela Olecka p. Jerzego Borczyka z
Krakowa
13.08. (niedz.)  Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR
20.08. (niedz.) X  Turniej o Wielki Tort
Cukierni p. Jana Staniszewskiego
27.08. (niedz.)  Turniej ¯egnajcie Wakacje 2006 o Puchar P-cego OTSS
3.09. (niedz.)  Mistrzostwa olecka  tylko
dla mieszkañców gminy Olecko. Pocz¹tek godz. 10.00

W tym tygodniu
zapraszamy:

 4 lipca (wtorek) - turniej piatek pi³karskich dla dzieci - dwóch kategoriach:
klasy III-IV, V-VI szko³y podstawowej
/ strzelnica godz. 10:0
 7i 8 lipca (pt.-sob) - turniej pi³ki no¿nej
pla¿owej (wpisowe 20 z³ / Kategoria
powy¿ej 16 lat / boisko przy kortach
MOSiR, godz.: pi¹tek- 16:00, dokoñczenie sobota od godz. 10:00)
 9.07. (niedz.) - V Turniej Tenisowy o
Puchar G³osu Olecka

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-17 00.
Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania
nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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DZIEÑ 212

I jak min¹³ tydzieñ? Bo mi dobrze. A
nawet tak sobie. Przede wszystkim jest
CIEP£O! Wiadomo, mamy przecie¿ pocz¹tek lata. Ciep³o i przyjemnie. Bardzo
przyjemnie. Nerwówka ju¿ mniejsza, bo
nasi ju¿ po mundialu. Tu drobna uwaga. Nie muszê, ani znaæ siê na pi³ce no¿nej,
ani siê ni¹ emocjonowaæ. Nie ma tego
ani w naszej Konstytucji, ani nie jest
karalne. Mo¿na siê nie znaæ na pi³ce no¿nej?
Mo¿na. I ja jestem takim cz³owiekiem,
który siê nie zna i nie interesuje siê pi³k¹ no¿n¹. Nie jest to najwa¿niejsza czêæ
mojego ¿ycia... wcale ni¹ nie jest. Niektórzy nie znaj¹ siê na polityce, gospodarce i historii  a pisz¹ na ten temat.
To chyba wiêkszy grzech ni¿ nie znaæ
siê na czym i tym siê nie zajmowaæ i
nie pisaæ. Ale to nie mój problem.
Co takiego sta³o siê w ostatnich siedmiu
dniach? Najwa¿niejsza by³a sprawa powrotu prof. Gilowskiej do rz¹du. Ca³a
Polska ¿y³a spraw¹: wróci czy nie wróci.
Dzi emocje opad³y, bo wiadomo, ¿e Zyta
nie wróci. Nie wiem czy to dobrze, czy
le. Nie siedzê na miejscu premiera i nie

mam takich problemów jak on. Dobrze
siê dzieje, ¿e linia programowa ekonomii i zarz¹dzania finansami odziedziczona po pani profesor jest kontynuowana. Jednego co mogê siê domylaæ  to
odmowa powrotu do rz¹du mo¿e byæ
pretekstem koalicji do obsadzenia stanowiska Prezesa NBP po zakoñczeniu

Komentarze i refleksje
1. Wojna hakowo - teczkowa PIS-u
Rozpêtana przez Jacka Kurskiego afera
billboardowi zatacza coraz szersze krêgi.
Na wiat³o dzienne wyci¹gane s¹ ciemne, tajemne sposoby finansowania partii
politycznych, pozyskiwania rodków na
kampanie wyborcz¹ pos³ów, senatorów i
samorz¹dowców.
Obie strony konfliktu, tj. PiS i Platforma powo³uj¹ siê na raport Fundacji
Batorego, ale cytuj¹ go wybiórczo, opuszczaj¹c fragmenty niewygodne. Tak naprawdê raport Fundacji Batorego, oceniaj¹cy kampaniê wyborcz¹, ma zastrze¿enia do sposobu finansowania obu partii.
I nie mo¿e byæ inaczej! Brak jednoznacznych, precyzyjnych przepisów o finansowaniu partii politycznych oraz zbieraniu rodków na kampanie wyborcze, pob³a¿liwoæ i ma³a dociekliwoæ Komisji Wyborczej jak te rodki s¹ zbierane,
powoduje narastanie patologii.
Nieprecyzyjne przepisy ³atwo omin¹æ.
Media powo³a³y ostatnio mechanizm finansowania kampanii wyborczej europos³ów przez firmê pana £.
Przedsiêbiorstwo pana £. nie mo¿e,
zgodnie z przepisami, finansowaæ partii
politycznych, ale mog¹ to czyniæ osoby
prywatne, przy czym wp³aty nie mog¹ byæ

kadencji Leszka Balcerowicza. To nie jest
mój pomys³ czy wymys³, a s³owa wielu
analityków polskiej polityki. Szum wokó³ pani Zyty i ca³kowite oczyszczenie
jej przez mo¿liwy s¹d lustracyjny lub
autolustracyjny pozwoli zamkn¹æ usta
potencjalnym oponentom lub krytykom
takiego pomys³u.
Ci¹g dalszy na s. 17.

 nie tylko polityczne

wy¿sze ni¿ 15-krotnoæ p³acy minimalnej
(kwotowo jest to 12360 z³). Otó¿ przedsiêbiorstwo pana £. przeznaczy³o ponad
100 tys. z³ na premie dla zaufanych pracowników, a ci, ju¿ jako osoby prywatne, wp³acali po kilkanacie tys. na kampanie wyborcze europos³ów PiS-u. Pytani obecnie, zarzekaj¹ siê, ¿e wp³aty dokonali dobrowolnie, tylko nie mog¹ sobie przypomnieæ, jakiego pos³a wsparli.
Wszystko to pachnie lip¹ na odleg³oæ,
ale podszewka ca³a i pozory zachowane.
Aferê billboardow¹ wyjaniaj¹ prokuratorzy i mam nadziejê na jej rych³y
fina³ w s¹dzie.
W ci¹g wojny hakowo-teczkowej
wpisuje siê te¿ sprawa lustracji Zyty Gilowskiej  wicepremier i minister finansów w rz¹dzie Marcinkiewicza (?)  Kaczyñskiego.
Nadzwyczaj ob³udnie brzmi¹ zapewnienia obu braci Kaczyñskich o poparciu Gilowskiej i ¿al z jej wymuszonego
odejcia. Je¿eli Kaczyñskim naprawdê zale¿a³oby na Gilowskiej, to mogliby zaczekaæ 2-3- tygodnie a¿ s¹d lustracyjny
zbada³by zarzuty wobec niej. Mniej ob³udni
s¹ inni wysocy politycy PiS-u i w pi¹tkowe popo³udnie (og³oszenie dymisji) nie
kryli umiechu i swoistej schadenfreu-

Grzegorz Kudrzycki
de.

Tylko PAC ma ju¿ gotowe wnioski i
wyroki, mimo ¿e afery billboardowej prokuratorzy jeszcze nie skoñczyli badaæ, a
afery lustracyjnej Gilowskiej jeszcze nie
zaczêli.
Zabawny jest PAC w dzieleniu Polaków na europejczyków i Europejczyków. Do tych pierwszych, pisanych pogardliwie z ma³ej litery, PAC zalicza obok
komunistów, socjalistów, ¯ydów, masonów, blokhersów wszelkie szumowiny i
kosmopolityczn¹ swo³ocz. Do miana E 
mog¹ pretendowaæ tylko prawdziwi Polacy i patrioci, o s³usznych pogl¹dach, czyli
rasowo czyci (rasa nordycka).
Nie wiem, do której grupy zaliczy PAC
polskie ³¿e-elity i pisz¹cego te s³owa.
A tak na marginesie  w³anie ci europejczycy , ta ciemnoto-biedota, tu, na
cianie wschodniej Polski, to najwiêksi i
bezkrytyczni fani PiS-u i Kaczyñskich. A
wiêc wiêcej szacunku dla sojuszników.
A co do Historii  PAC znowu zarzuca mi jej nieznajomoæ. Napisa³em, ¿e Stalin
sk³ada³ Polsce propozycje nie do odrzucenia i dalej to podtrzymujê. Napisa³em
to w kontekcie do propozycji koalicyjC.d. na s. 13.

