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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L00603

zgubiono klucze, tel 601 - 152 - 454

 KOSA SPALINOWA VERTEX 3,0 KM 476 zł

 KOSA SPALINOWA BEST 2,0 KM  397 zł

VII Międzyszkolny 
TURNIEJ GAMOWY, s. 6

Oleccy królowie, s. 18-19

Od tego numeru rozpoczynamy druk wspomnień 
Aleksandra Radzaja o oleckim liceum , s. 10 - 11

„Kręci mnie bezpieczeństwo”, s. 17  
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
najnowsza kolekcja bylin

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego, 

ul. Zamkowa
Msze Święte:

Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz. 
15.00 w kaplicy Krzyża

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00 
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla 
młodzieży; 18.00

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00
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WYJĄTKOWO, NASTROJOWO 
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE. 

Tel. 662 414 006B
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Wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Babci
Koleżance

Alicji Mieszuk
i całej Rodzinie

składają
przyjaciele

z dawnego Programu „Dialog”

Stowarzyszenie Olecko 
Biega składa serdeczne 

podziękowania 
za wsparcie przy orga-
nizacji biegu V Olecka 

Trzynastka:
Urząd Miasta i Gminy Olecko, Zbigniew Ponia-

towski Nadleśniczy Nadleśnictwa Olecko, Andrzej 
Kamiński Dyrektor MOSiR Olecko

Sponsorzy główni: Z.P.U. Prawda, Silvan Spółka z 
o.o.

Sponsorzy:
Edkar Edyta Karniej, Transport ciężarowy Krzysz-
tof Witkowski, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
Olecko, KRAM Market Budowlany Olecko, Znicze 
– Sosnowski, BWP Skórkiewicz, Osiedle Parkowa 
Dariusz Zalewski, MANUFAKTURA REKLAMY, 
MBK Transport, Usługi koparko-ładowarką Jaro-
sław Jasiński, „Multi Pharme” SA Łomża, OLIMP 
LABS, MCC Medale, PPUH JAREN przetwórstwo 

mięsne, San System Olecko, Ogrodnictwo Jerzy 
Openchowski, Centrum Budowlane Koszewscy, 

MARGOS Olecko, Quick Tours.pl, Tygodnik Olecki, 
Biuro Podróży Orbita, Salon Meblowy Jan Bagiński, 
Artur Gryczko, G-SOFT OLECKO, Info-Net Adam 
Gryniewicz, PANMEDICA EŁK Paweł Turowski 

fizjoterapeuta, OCSK Jerzy Miliszewski, Piekarnia 
„Młyn” Olecko, Biuro Podróży ORBITA

Partnerzy:
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głu-

chych w Olecku, Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i 
Przyjaciele”, Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury 
Garbate” w Olecku i wolontariat WspaK, Komenda 
Powiatowa Policji w Olecku, Państwowa Straż Po-
żarna w Olecku, OSP Mazury, Związek Harcerstwa 
Polskiego w Olecku, Olmedica w Olecku, Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Olecko, Lady-
-Fit Jolanta Jarosz, Klub Fotograficzny „Klatka”, 

iOlecko, KS Czarni Olecko, Małgorzata Siennicka, 
Wojciech Pilichowski

28 maja – 
Koncert na Dzień Matki

godz. 14:00, sala kina „Mazur”
Wystąpią:

– zespół „Oleckie Echo”
– laureaci „Gratki dla nastolatka”

Postaramy się o to, żeby Matki mogły spędzić ten dzień 
wyjątkowo.

Wstęp wolny

fo
t. 

B
ol

es
ła

w
 S

ło
m

ko
w

sk
i



3
Tygodnik Olecki 20/1007 - 2017 r.

OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG” 
Adam Woroniecki, fotografia w podczerwieni

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol kina
• Wilno w fotografii Jana Bułhaka, galeria na wieży, Zamek
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wol-

ności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fo-

tografii „Klatka”, ROK MG
• 10. rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego, Inność\

Tożsamość, wystawa edukacyjna, biblioteka pedagogiczna
• Żyć pasją, wystawa malarstwa Teresy Kudrawiec i Jadwigi 

Wiśniewskiej, biblioteka pedagogiczna
• Wystawa dotycząca historii regionu, siedziba OSA „Za-

mek”, Zamek

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,42 zł
Pb 95 ........................4,52 zł
PB 98 ........................4,78 zł
LPG ...........................1,98 zł
Olej opałowy ..............2.85 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

17 maja (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w Trójboju SP, sta-
dion miejski
18 maja (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy 
Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
19 maja (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - „Miesiąc z...”, Maj to spotkanie z biblioteką i książ-
ką, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Mecz piłki nożnej młodzików MLKS Czarni Olec-
ko - CWKS Vęgoria Węgorzewo, boisko ze sztuczną mu-
rawą
18.00 - Future Shorts Wiosna (międzynarodowy zestaw fil-
mów), kino Mazur
20 maja (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
17.00 - Short Waves on  Tour (polski konkurs objazdowy)
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni-Unia Olec-
ko - KS Mazur Pisz, stadion miejski
kino Mazur
21 maja (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 12
22 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 2A
23 maja (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
24 maja (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Siatkówce 
Plażowej Szkół Podstawowych, boisko do siatkóki
25 maja (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Siatkówce 
Plażowej Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, bo-
isko do siatkówki
26 maja (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - Rico prawie bocian, film, kino Mazur
19.00 - Szatan kazał tańczyć, film, kino Mazur
27 maja (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
11.00 - Mecz piłki nożnej trampkarzy MLKS Czarni Olec-
ko -MLKS Znicz Biała Piska, boisko ze sztuczną murawą
12.00 - Olimpiada Milusińskich, stadion miejski
13.00 - Mecz piłki nożnej juniorów Czarni Olecko - LKS 
Mazur Wydminy, boisko ze sztuczną murawą
15.30 - Rico prawie bocian, film, kino Mazur
17.00 - Rico prawie bocian, film, kino Mazur
19.00 - Szatan kazał tańczyć, film, kino Mazur
28 maja (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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22 kwietnia od 6.32 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Gordej-
kach Małych powalone na jezdnię drzewo.

22 kwietnia od 18.51 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo 
niebezpiecznie pochylone nad parkingiem przy ulicy Gołdapskiej.

23 kwietnia od 9.08 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Świętajno brały udział w Dunajku w poszukiwaniu osoby zagi-
nionej.

23 kwietnia od 16.04 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Leśnej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

23 kwietnia od 18.04 jeden zastęp JRG PSP wyjechał do 
domu mieszkalnego przy ulicy Wodnej, gdzie na klatce był wy-
czuwalny zapach gazu. 

23 kwietnia od 20.08 jeden zastęp OSP Cichy gasił w Nie-
mstach pożar suchej trawy.

24 kwietnia od 9.13 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo 
niebezpiecznie pochylone nad budynkiem przepompowni przy 
ulicy Tunelowej. 

24 kwietnia od 16.09 jeden zastęp JRG PSP oraz dwa zastępy 
OSP Kowale Oleckie usuwały przy ulicy Kościuszki w Kowalach 
Oleckich drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem.

24 kwietnia od 17.07 jeden zastęp OSP Gąski gasił w Ślepiu 
pożar suchej trawy.

Informacji udzielił młodszy brygadier 
Tomasz Milewski

26 kwietnia od 9.11 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Ciche usuwały znad garaży w Cichym niebezpiecznie pochylone 
drzewo.

27 kwietnia od 18.15 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo 
szerszeni z domu mieszkalnego w Gordejkach.

27 kwietnia od 21.26 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar suchej 
trawy przy szosie do Krupina.

28 kwietnia od 9.06 jeden zastęp JRG PSP usuwał nadłamany 
konar drzewa znad jezdni ulicy Gołdapskiej. 

28 kwietnia od 19.02 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar sadzy 
w kominie mieszkalnego domu w Krupinie.

29 kwietnia od 14.48 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Świętajno gasił pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego w 
Giżach.        nformacji udzielił aspirant sztabowy 

Mariusz Domin

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5% 
akcesoria i usługi
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kartkę 
pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty 
biorą udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Jan Archacki

• Ewelina D. Borawska
• Aleksander Groński

• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Ryszard Marciniak

• Andrzej Rybiński (Warszawa)
Upominki ufundowali:

  √ Urząd Pocztowy w Olecku
  √ INFOLAND, pl. Wolności 15
  √ Zofii Siemaszko,
 √ Majster, aleje Lipowe 1B
 √ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
 √ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1
  √ TERNET, pl. Wolności 26
 √ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
 √ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina, gry komputerowe, filmy 

na dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, 
kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do skleja-

nia, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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Uwaga!
Przypominamy Drogim Czytelnikom, że w losowa-
niu bierze udział tylko pojedynczy kupon naleiny 

na kartę pocztową, Dwa, trzy czy więcej kuponów 
nalepionych na kartkę biorą udział w losowaniu 

tylko raz.
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Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olec-

ku, która odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) o 
godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Olecku.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka o 

działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o 

działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z realizacji w 2016 r. programu współ-

pracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego.

6. Przygotowanie do sezonu letniego – referat Komisji 
Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Rady Miejskiej w Olecku.

7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje rad-
nych.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i 

Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i 
Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowa-
nych, dotyczące projektów uchwał.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pra-

cy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 
2017,

b) Lokalnego programu wspierania edukacji szczegól-
nie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gmi-

ny Olecko,
c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-

wego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 
za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Olecka:

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok, 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, in-
formacji o stanie mienia Gminy Olecko,

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olszty-
nie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olecko 
za 2016 rok,

c) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Olecku,

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka za 2016 rok,

e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy za 2016 rok,

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Olecka.

12. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

c.d ze s. 5
Ps. Za komuny wyrzucono z Muzeum Wojska Polskie-

go cały zgromadzony tam sprzęt zachodni. Między inny-
mi wyrzucono samoloty Spitfaier dywizjonu 303 oraz NA 
Mustanga. Działa szwedzkiej firmy Bofors mamy tam tylko 
dlatego, że były ustawione na niszczycielach „Błyskawica” 
i „Burza”, które powróciły do Polski. 

Ale jak pokazuje krótka historia Muzeum Drugiej Wojny 
Światowej idzie ku gumkowaniu historii. Można? Można!
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Felieton

I przyszła wreszcie TA wiosna! 
Słońce cudownie grzeje i w zasa-
dzie czego więcej chcieć od kalen-
darza? 

Chyba żeby i wiosna i lato 
trwały na zmianę przez cały czas. 
Takimi marzeniami można wypeł-
nić cały felieton. 

Ale, jak to mawiali Rzymianie, 
ad rem. 

W niedzielę mamy wybory. Na 
burmistrza. Mamy czterech kandy-

datów. Jest w czym wybierać. Jak nigdy.
Problem jest tylko we frekwencji, która ja równam z od-

powiedzialnością za przyszłość oleckiej gminy. Nie ważne 
jest dla mnie na kogo ktoś głosuje. Ważne żeby na głosowa-
nie poszedł i oddał głos!

Jak pisałem w poprzednim tygodniu: marzy mi się fre-
kwencja taka jak we Francji. 80%. 

Nie wspomnę o takiej jak za komuny albo dokładniej 
za realnego socjalizmu. Choć w zasadzie tamten system ani 
komuną ani socjalizmem nie był. Był normalną satrapią, 
gdzie rządził dyktator do chwili aż zostawał obalony. By-
wało, że czasami zdążył umrzeć. Ale znowu odbiegłem od 
tematu frekwencji wyborczej. 

Za komuny udział społeczeństwa w wyborach wynosił 
około 98%. To był  wynik! Co prawda poza oddaniem głosu 
na z góry ustawionych kandydatów obywatel miał niewiele 
do powiedzenia. 

Kiedyś w porywie nieprzemyślanej głupoty, bo pytanie 
było niebezpieczne, spytałem I Sekretarza Partii w gminie: 
Co by było gdybym nie poszedł na wybory? – i zaraz do-
dałem – Bo przecież udział w wyborach nie jest obowiąz-
kowy.

W tym czasie pracowałem jako dyrektor gminnego 
ośrodka kultury. Więc miałem dostęp do tego typu person. 

- Zatrudniliśmy cię. Pozwalamy na inicjatywę. Nie idąc 
na wybory stawiasz pod znakiem pytanie twoją lojalność 
wobec państwa, Partii i mnie osobiście. Mała frekwencja 
pokazuje moim zwierzchnikom, że moja praca ideologiczna 

jest zła. Poza tym Partia w różny sposób może pomagać i w 
różny sposób „przeszkadzać”. Rozumiesz?

Naturalnie, że zrozumiałem. Wtedy właśnie uświadomi-
łem sobie jakie niebezpieczne pytanie zadałem.

A teraz, proszę!
Po prostu nie idą na wybory. Bo w telewizji mają se-

rial, a potem nogi bolę i niedziela do odpoczynku, a nie do 
pracy. Tak w ogóle to pada deszcz. Najważniejszy jednak 
argument, to ten, że jednym głosem nic nie zdziałam.

Na to liczą przeciwnicy Twoich poglądów lub politycy 
mający ściśle określony i wierny elektorat. 

Uważam ponadto, że udział w wyborach powinien być 
wpisany do Konstytucji jako obowiązek obywatelski. 

To rozwiązywałoby problem zainteresowania społe-
czeństwa przemianami w kraju, województwie, powiecie 
czy mieście i gminie. 

W chwili obecnej w decydowaniu o losach kandydatów 
na burmistrza będzie miało zapewne znaczny wpływ nowe 
pokolenie. Ci którzy mają od 18 do 22 lat. Mam nadzieję, 
że pójdą do głosowania. 

Młodzież, jeśli zagłosuje, może radykalnie zmienić 
układ sił w gminie. Jeżeli jest tego świadoma, to na pewno 
tak się stanie. Jeśli zaś nie, to na przyszłość jeszcze mniej-
sza frekwencja wyborcza utrwali zdobycze niedzielnego 
zwycięzcy. 

* * *
Ale jak miną wybory, to jeszcze trochę będzie wiosna, a 

potem lato. I to bez względu na ich wynik (znaczy decyzji 
wyborców). Marzę o takim, kiedy w dzień jest około 30°C, 
a w nocy lekki deszczyk i kilka błysków dla podkreślenia 
konturów krajobrazu. Ot i wszystko. Tak jak w dawne, nie-
zakłócone nadmiarem dwutlenku węgla w atmosferze, lata. 
Powiedzenie przez kogoś starszego: „Dawniej...” i dokład-
ne określenie czego to „dawniej” dotyczy jest w zasadzie 
jednym z objawów demencji starczej. Zmiana klimatu na 
bardziej nieprzewidywalny tego powiedzenia nie dotyczy. 
Howg! Dawniej lato było latem, zima zimą, a przysłowia 
ludowe opierały się na zdrowych, nie książkowych obser-
wacjach astronomicznych, klimatycznych i w wypadku, np. 
baby i dziada: duchowych. Teraz! Przysłowia ludowe są 
zrozumiałe jak gliniane księgi w pałacu Asurbanipala króla 
Asyrii. Umiemy je przeczytać, ale dokładnie o co pisarzowi 
w nich chodzi, tego dociec już nie można. 

Weźmy najbliższy przykład: kwiecień plecień, to prze-
plata trochę zimy, trochę lata. 

Kiedyś może i tak było. Teraz mieliśmy praktycznie tyl-
ko zimę, która zawadziła również o początek maja, tak że 
kasztany dla maturzystów nie zakwitły. 

Niedługo już nieaktualne będzie przysłowie: „baba z 
wozu, koniom lżej”. Z tym jednak trzeba poczekać jeszcze 
troszkę. Pierwszy powód, to obecny rząd. Choć rządzony 
przez kobietę (tutaj puszczam do Państwa perskie oko, takie 
jak sam Boy je do czytelników puszczał. Bo przecież wia-
domo, kto rządzi? Na pewno nie rząd Najjaśniejszej Rzepy. 
Idzie równość płci. Do Polski co prawda jeszcze nie nade-
szła ale może jak już Rosja upora się z tym problemem, 
wtedy siedząc między dwoma rodzajami równości, to i nasz 
rząd z „Uchem Prezesa” się do Europy jakoś doczłapie. 

Tym bardziej, że nasz niestrudzenie popełniający i gafy 
i fo pasy dyplomatyczne najwyższy minister spraw zagra-
nicznych już skłania się do wprowadzania dam na salony 
polityczne Europy. Ostatnio chciał wepchnąć tam (jako je-
dyny) panią Le Pen. Tak na marginesie. Nikt jeszcze tak 
skutecznie nie zajeżdżał  polskiej dyplomacji jak wyżej wy-
mieniony. 

Tak, że z tymi przysłowiami też trzeba przejść do wery-
fikacji. To jest nowe zadanie dla PiS. Poprawić, jak najprę-
dzej. Stare, zużyte podczas, gdy rządziło PO zweryfikować. 
Tak jak nazwy ulic. Zakazać używania. Wykreślić ze słow-
ników. Co nie można? A czytali Wy Orwela? A wyroki Try-
bunału Konstytucyjnego można wykasować? Można! To i 
przysłowia, i nazwiska, i ulice... a nawet nieprawomyślnie 
postawione czołgi... można.

Bogusław Marek Borawski
c, d. na s. 4
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

VII Międzyszkolny 
TURNIEJ GAMOWY

W Państwowej Szkole Muzycznej im. prof. W. Raczkiewi-
cza w Gołdapi odbył się VII Międzyszkolny Turniej Gamowy 
z kształcenia słuchu. W turnieju brali udział uczniowie ze szkół 
muzycznych z Olecka i Gołdapi. 

W tegorocznych zmaganiach I miejsce otrzymał zespół: Zu-
zanna Bagan, Mateusz Polakowski, II miejsce zespół: Kinga 
Leonarczyk, Jakub Kłoczko, III miejsce:  Natalia Rant, Bar-
tłomiej Śliwiński - przygotowani przez Jolantę Werner. 

Uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu kształcenia słu-

chu. Ciekawym elementem było rozwiązywanie za-
dań na czas. Konkurs przebiegał w bardzo miłej at-
mosferze.

Gratulujemy laureatom! Życzymy kolejnych suk-
cesów!

W. Borowik

Znalazła pieniądze 
i przyniosła je na komendę 
Postawą godną naśladowania wykazała się mieszkan-

ka gminy Kowale Oleckie, która znalazła, na jeden z ulic 
Olecka, portfel w którym znajdowało kilka tysięcy złotych. 

Znalezisko kobieta przekazała policjantom. Dzięki jej 
właściwej postawie odnalezione przedmioty będą mgły 
wrócić do prawowitego właściciela. 

10 maja po godzinie 16:00 do oleckiej komendy zgło-
siła się mieszkanka gminy Kowale Oleckie. Kobieta poin-
formowała, że na jednej  z ulic miasta znalazła portfel, w 
którym znajdowało się kilka tysięcy złotych. Pani Krystyna 
znalezisko przekazała funkcjonariuszom.

Zachowanie kobiety niewątpliwie zasługuje na dużą 
aprobatę i jest godne naśladowania. Dzięki jej właściwej 
postawie odnalezione pieniądze będą mogły wrócić do 
właściciela.  

W związku ze znaleziskiem oleccy policjanci poszuku-
ją właściciela zagubionych pieniędzy. 

Osoba, która utraciła portfel z gotówką proszona jest o 
kontakt osobisty z Komendą Powiatową Policji w Olecku 
lub telefoniczny pod nr 

87 520 72 00 
lub 87 520 72 40

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku 
ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt. 

„Poeci są wśród nas” 
Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą przedsta-

wić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy 
na Państwa!!

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, 
ul. Kopernika 6, tel. 87 731 40 04, biblioteka@przysta-
nek.pl

Londyniana
Na łamach „TO” nieregularnie ukazują się „Pozdro-

wienia z Londynu”, zdjęcia sygnowane „Czytelniczka 
znad Tamizy”. Ponieważ mieszkam na lewym brzegu Wi-
sły, więc chciałbym w ramach rewanżu poinformować P.T. 
Czytelników oleckiego tygodnia, że 95-letni książę Filip, 
mąż królowej Elżbiety II, wycofał się z życia publicznego. 

Szkoda, bo to był mistrz gaf. To, co mówił, wraziło się 
w pamięć. 

Brytyjczycy skrupulatnie odnotowali książęce poczucie 
humoru, które wprawiało w osłupienie. Małżonek królowej 
potrafił walnąć kulą w płot, jak rzadko kto. 

Kiedyś wraz z królową przyjmowali żołnierza, który o 
mało nie zginął od wybuchu bomby Irlandzkiej Armii Re-
publikańskiej (IRA). W czasie spotkania królowa dyskret-
nie zapytała gościa: „czy jeszcze coś widzi?”. A książę nie 
czekając na odpowiedź wypalił: „Sądząc po krawacie, jaki 
założył, raczej niewiele”. 

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Felieton

Uczniowie I LO z wizytą w policji
Kilkunastu uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego odwiedziło olecką komen-

dę w ramach Dnia Przedsiębiorczości. Młodzież zapoznała się z organizacją pracy 
poszczególnych wydziałów, a także uzyskała min. informacje dot. nabory do policji. 
Goście zastali także zapoznani z Krajową Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz pro-
gramem „Dzielnicowy Bliżej Nas”. 

W miniony czwartek 27.04. olecką komendę odwiedziło kilkunastu uczniów z 

I Liceum Ogólnokształcącego. 
Wizyta ta odbyła się ramach 
Dnia Przedsiębiorczości. Pro-
gram tworzony przez Fundację 
Młodzieżowej Przedsiębiorczo-
ści sprzyja podejmowaniu przez 
młodych ludzi trafnych decyzji w 
planowaniu dalszej drogi eduka-
cyjnej i zawodowej. 

Uczniowie podczas spotkania 
zapoznali się z organizacją pracy 
poszczególnych wydziałów oraz 
uzyskali wiedzę na temat nabory 
do służby w policji.

Ponadto podczas spotkania 
dzielnicowa zapoznała młodzież 
z programem „Dzielnicowy Bli-
żej Nas” oraz przypomniała o 
funkcjonowaniu Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka 

Justyna Sznel

Kradzież z włamaniem
Funkcjonariusze oleckiej komendy zatrzymali dwóch 
15-latków, którzy włamali się do garażu w Świętajnie. Łu-
pek nieletnich padł motocykl, którego wartość wyceniono 
na blisko 2000 zł.  
W nocy 13 maja. policjanci patrolujący drogi powiatu 
oleckiego zauważyli dwie osoby podróżujące moto-
cyklem. Na widok radiowozu kierujący gwałtownie 
przyspieszył i zjechał z drogi głównej. W związku z 
podejrzanym zachowaniem kierowcy policjanci zawrócili 
i kilkaset metrów dalej zauważyli porzucony pojazd. Po 
sprawdzeniu policyjnych baz danych okazało się, że został 
on wcześniej skradziony. W związku z tym na miejsce 
skierowano policjantów Wydziału Kryminalnego.
Podczas dojazdu we wskazane miejsce kryminalni zauwa-
żyli, idącego poboczem, młodego mężczyznę, który na 
widok radiowozu zaczął uciekać. Funkcjonariusze poje-
chali za nim i w rejonie pobliskiej stacji paliw zauważyli 

drugiego mężczyznę, który również na ich widok zaczął 
uciekać. Mundurowi natychmiast pobiegli za uciekiniera-
mi, których po chwili zatrzymali. 
Po wylegitymowaniu okazali się to być 15-laletni miesz-
kańcy Olecka.
Podczas podjętych czynności nieletni przyznali, że po-
dróżowali motorem, który wcześniej ukradli z garażu w 
miejscowości Świętajno. Ponadto policjanci ustalili, że 
mieli oni również na sumieniu kradzież motoroweru. 

Teraz 15-latkowie za swoje zachowanie będą odpowiadać 
przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka 

Justyna Sznel



Tygodnik Olecki 20/1007 - 2017 r.
to@borawski.pl8 Felieton

Zamiast
Zamiast pomników stawiajmy pytania i
starajmy się je głęboko zakopywać, bo

  po odpowiedziach, jakie krążą po III RP,
  słychać, że płytko orzą i byle czym sieją. 

Miejsce w pamięci
W powieści Aleksandra Sołżenicyna „Oddział chorych 

na raka” natrafiłem na cytat  który nie daje mi spokoju: 
„Które miejsce godne jest twojej miłości? Czy to, w któ-
rym przyszedłeś na świat jako wrzeszczący noworodek, 
nieświadom jeszcze niczego, nawet doznań własnych oczu 
i uszu? Czy to, w którym po raz pierwszy powiedziano ci: 
«Możecie iść bez konwoju. Idźcie s a m i!»”. 

Sołżenicyn pisząc sami, ma na myśli przypowieść bi-
blijną o paralityku, który nagle ozdrowiał i wstał, i wziął 
swoje łoże, i poszedł. To jest, oczywiście, życzeniowy 
przykład, którego w szpitalu nie spotkasz. Bo nie ma takie-
go ozdrowieńca. 

Dylemat miejsc, które pokochaliśmy. Czyli trudny 
orzech do zgryzienia, kiedy się ma lat 15 i 60+.  Jaki stąd 
wniosek? Ano taki, że do miejsc, które pokochaliśmy w 
dzieciństwie i młodości, nie powinno się powracać, bo 
można się rozczarować. Mam swoją literacka okolicę 
„Kwitnącej Jabłoni”. Z Kopaną, co między Tarczynem a 
Grójcem. Jest Grójec, w którym zawiązano mój pępek. I w 
którym zachorowałem. Mocno trzyma się Tarczyn, gdzie 
kilka razy byłem i na stare lata zostałem jego honorowym 
obywatelem. Po drodze mijam szkołę w Pamiątce, wybu-
dowaną w latach 1925-27. I jest też Busko-Zdrój ze słoń-
cem w herbie, gdzie w sanatorium dziecięcym „Górka”, 
wiosną 1970 roku, powiedziano, że mogę iść do ojca, któ-
ry przyjechał mnie zabrać do domu. Poczułem, że nagle 
wszystko, co tu było, ode mnie zaczęło się odklejać. Wy-
szedłem jak człowiek zdrętwiały. Czułem ciężar bagażu, 
jaki stąd zabierałem. Drzewiej o ludziach mawiali, że są 
„z ptoków” (czyli ci, co przylecieli, przyszli na „nowiznę”) 
albo „z krzoków”  (osiedleni na ziemi zwanej pępkowa). 
Taki był jasny podział jak cholera. 

Siewca
Zawsze zatrzymywałem się, kiedy widziałem w szcze-

rym polu siewcę. Czyli tego, „kto sieje (zwykle ręcznie) 
zboże, ziarno”. Szedł przewiązany płachtą worka, w której 
dostojnie zanurzał rękę i nabierał złote ziarno i rozrzucał 
w cierpliwą ziemię, „którą pług rozorał ostrym lemieszem” 
(Leopold Staff). Nie miałem takich 
zatrzymań, widząc tych, co wiosną 
sadzili ziemniaki. Ale siewca, to był 
widok. A kiedy jeszcze szedł bosy, 
to był widok nad widoki. Przysło-
wie arabskie mówi: „Kto chodzi 
boso, ten nie powinien siać kolców”, 
ale… zboża bez kąkolu i chwastów 
nie spotkasz na ziemi, niestety. Taka 
to jest pospolita prawda. To nie była 
hojna dłoń, jak pisał poeta Włodzi-
mierz Słobodnik. W dłoni siewcy 
musiał być umiar. Siewca nie mógł 
sobie pozwolić, żeby gubić ziarno za 
miedzą, czy na ścieżce. 

Było też ziarno gorszego gatun-
ku, tzw. „poślad”. Ignacy Kraszewski pisał: „Orano licho, 
siano pośladem, gnoju też nie mieliśmy, aby zjałowiałe za-
gony zasilić”. Czasami poślad mieszano z korcami „celnej 
pszenicy” (Henryk Rzewuski). Były zdrowe ziarna i po-
ślad, czasami plewy, których trudno było od ziaren odróż-
nić. 

Siewcą był mój dziadek, stryj, wujek, sąsiad. 
Ostatniego siewcę spotkałem w latach 80. XX w. na 

polach wilanowskich. Kiedy zacząłem pisać felietony pn. 
„Garść słów” na odwrotną stronę „Tygodnika Kulturalne-

go”, to zapytałem pana Jana Sońtę z Wolicy, jak powin-
na wyglądać taka garść. Odpowiedział, żebym zachował 
umiar garści. Patrzyłem jak szedł z płachtą i dostosowywał 
krok do umiaru ręki. Niespiesznie obsiewał pole. A potem 
to, co zasiał, zabronował, żeby ziemia przykryła ziarno i 
ślady. I było tak jak w przysłowiu hiszpańskim - „Plon bar-
dziej pochodzi z trudu, niż z pola”. 

Każdy kraj ma swojego siewcę, co sieje, żeby ziarno 
mogło wzejść i wykłosić się tak, aby źdźbło było suche jak 
t-shircik. Na  sam koniec odnotuję przysłowie argentyń-
skie: „Kto mówi, sieje, kto słucha, żniwuje”. 

Siewca, to słowo, w którym dojrzewa też żniwiarz. 
Siewca był po trochę tym, co zwało się pokłośnikiem, co 
zbierał kłosy, po koszeniu zbóż kosą, choć to było zajęcie 
dla kobiet (por. Księga Rut). Jego przesłaniem było - weź 
się w garść, a potem syp garść słów. Z umiarem. Aha! Pisząc 
o siewcy mam na myśli to, że w III RP powinno się izolo-
wać ludzi, którzy rozsiewają plewy nienawiści. Nie będę 
ich wyliczał, wystarczy, że każdy z nas takich znajdzie, co 
krzyczą, żeby wieszać, dławić, przyciskać, kłamać, straszą, 
nawołują do porachunków, mają pełną gębę Boga i pruderii, 
uprzykrzają życie, które i tak ma za dużo niepokoju. Nie są 
solą, choć pieprzą. Za co się zabiorą, to wiadomo – czeka 
nas przekleństwo i katastrofa. I wstyd przed Europą. 

Słowem, ziarno musisz wysiać, żeby wzeszło. I czekać. 

Dziennikarstwo 
Jaki krótki jest żywot polskich gazet. Ich historia daje 

sporo do myślenia. Odwrotnie niż za oceanem. Ponad 
160 lat istnieje „The New York Times”, na którego mó-
wią „Grey Lady” (Szara Dama). Pod tytułem jest motto: 
„wszystkie informacje, które nadają się do druku”. Edycja 
papierowa ma rozmiar 12x22 ¾ cala (30,5x58 cm). Aż się 
nie chce wierzyć, że w przeciągu tylu lat graficy dokonali 
tylko kilku korekt w tytule, tj. zaostrzyli ogonek w „r” i 
„k”, zmienili ptaszka na romb w literce „t”, zaś w 1967 
roku zlikwidowali kropkę w tytule. O dzienniku krąży 
dowcip: „Co to jest: grube, sztywne i czerwone, kiedy się 
obudzisz?” Odpowiedź – „The New York Times”.  I pomy-
śleć, że kto przychodzi do pracy w „NYT” zaczyna od re-
dagowania notatek o ukradzionych, przejechanych kotach i 
psach, a potem pisze, ile świśnięto samochodów. Po latach 
dopiero zabiera się do pisania o tym, czym powinien zaj-
mować się dziennikarz. A w Polsce od razu młodym demo-
ralizuje się i drukuje. I mamy pisma, z których na pewno 
nie wyciśniesz z cytryny pomarańczy. 

Dziennikarze są jak rybacy z dowcipu: Gdzie najszyb-
ciej rośnie ryba? Odpowiedź – ryba-
kowi w ustach.  

Cisza
„Cicho, jak makiem zasiał” – 

mówiła matka. Nie widziałem o co 
jej chodzi. Myślałem, że ma na myśli 
to, że mak, podobnie jak inne ziarna, 
obumiera w ziemi. Oczywiście, że 
matka mówiła o tych, co sieją mak. 
Pomyliła ciszę, nie podszytą wia-
trem.  Nie trudno sobie wyobrazić, co 
by było, gdyby nagle podczas siania 
maku zerwał się wiaterek. Cisza jest 
potrzebna, żeby się skupić i zebrać 
myśli. Bez niej siebie się nie usłyszy. 

O zachowanie ciszy proszą na wszystkich blokach operacyj-
nych, OIM-ie albo w czytelni. Cisza niepokoi młode matki, 
gdy dziecko jest zbyt spokojne i nie odzywa się. 

Zauważyłem, że ludzie ledwo, co się obudzą, muszą włą-
czyć radio, telewizję. Zachowują się tak, jakby się ciągle bra-
tali z hałasem. Lubią, gdy ścianom puchną uszy. Można i tak, 
tylko po co. Wystarczy, że w ciszy zostanie szelest po nas. 

Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Marek Karpowicz, Siewca, rysunek cienkopisem.
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Łyk kultury
Klasa I a Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika 

wraz z opiekunami Magdaleną Siwko oraz Bogną 
Anną Makolą, wybrała się na wycieczkę do Suwałk. 

Pierwszym punktem programu był Suwalski 
Ośrodek Kultury, w którym obejrzeliśmy niesamowi-
te przedstawienie – „Alicję w krainie czarów”. Był 
to spektakl taneczny na podstawie książki, w którym 
ważną rolę odgrywała poruszająca zmysły muzyka. 
Przedstawienie zachwyciło również multimedialną 
scenografią, fantazyjnymi kostiumami                    i 
rekwizytami oraz wyjątkową choreografią. Każdy z 
widzów, niezależnie od wieku, mógł odkryć czarow-
ną magię opowieści o dzielnej dziewczynce, która 
znalazła w sobie odwagę, aby przeciwstawić się złu 
i przywrócić światu radość. Spektakl bardzo się nam 
podobał i w przyszłości chcielibyśmy wybrać się na 
podobny.

Kolejnym celem naszej wycieczki były warsztaty 
teatralne prowadzone przez Jolantę Hinc-Mackie-
wicz, na których wykonywaliśmy różne ćwiczenia 
aktorskie. Na początku była rozgrzewka, która przy-
gotowała nas mentalnie do dalszej pracy. Prowadząca 
warsztaty powiedziała nam słowa, które bardzo nas 
poruszyły: 

„W teatrze każdy może znaleźć swoje miejsce, 
musi tylko chcieć i pracować nad sobą, aby się otwo-
rzyć. Nie zrobię, nie umiem – nie ma takiej myśli w 
teatrze. Trzeba oswoić swoją fizyczność, nastawić się 
na poszukiwanie i nieszablonowe działania”. 

Dzięki tym słowom oraz wyzwaniom, którym mu-
sieliśmy sprostać zrozumieliśmy bardzo wiele rzeczy 
– nauczyliśmy się koncentrować na zadaniu, środkami 
artystycznymi oddawać emocje i komunikować to, co 
dla nas ważne oraz pojęliśmy, że odpowiedzialność za 

drugą osobę to cecha niezbędna do pracy zespołowej. 
Z warsztatów wynieśliśmy wiele, nauka ta przydać 
się może zarówno w życiu aktorskim jak i osobistym.

Następnie udaliśmy się do centrum handlowe-
go ,,Plaza”, gdzie nasze nauczycielki ogłosiły krót-
ką przerwę na odpoczynek i posiłek. Zjedliśmy tam 
pożywny obiad i odzyskaliśmy siły na kolejny etap 
naszej wycieczki.

Na samym końcu poszliśmy do kina „Cinema 
Lumiere” i obejrzeliśmy film pt. ,,Azyl”, w reżyserii 
Niki Caro. Film oparty jest on na faktach, opowiada 
niezwykłą historię małżeństwa Żabińskich, zoologów 
prowadzących zoo w międzywojennej Warszawie. W 
czasie niemieckiej okupacji najcenniejsze zwierzęta 
zostają wywiezione do Rzeszy, a ogród zmienia się 
w świńską farmę. Wszystko to jest tylko fasadą: pod 
przykrywką bliskiej współpracy z Wehrmachtem Ża-
bińscy zmieniają zoo w azyl dla Żydów. Pod okiem 
niemieckich żołnierzy, w podziemiach zabudowań 
ogrodu ukrywają się żydowscy mieszkańcy miasta. 
Czekają na aryjskie papiery, nową tożsamość i miej-
sce pobytu. Film bardzo nas wzruszył, ponieważ opo-
wiadał o historii, która miała miejsce w przeszłości. 
Uważamy że jest on godny polecenia.

Po zakończonym seansie pojechaliśmy autobusem 
do domu. Do Olecka wróciliśmy około osiemnastej. 
Mimo zmęczenia, byliśmy zadowoleni z pełnego 
wrażeń wyjazdu. Chcielibyśmy pojechać na równie 
ciekawą wycieczkę                                w przyszłości.

Joanna Jankowska, 
Emilia Antonowicz,
Brygida Góralczyk, 

Gabriela Narkiewicz, 
kl. I a

Umowa na budowę drogi 
w Sedrankach podpisana

Została podpisana umowa na budowę niemal 2,5 km 
drogi w Sedrankach, od drogi powiatowej za młynem do 
drogi wojewódzkiej Olecko - Bakałarzewo.

W ramach prac wykonawca, czyli Oleckie Przedsię-
biorstwo Drogowo-Mostowe sp. z. o.o. powinien wykonać, 
poza jezdnią asfaltową również przepust, bariery stalowe 
ochronne, ścieżkę pieszo-rowerową, wjazdy z kostki be-
tonowej oraz linię oświetleniową kablową i napowietrzną  
wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi LED.

Warto wspomnieć, że na budowę tej drogi otrzymali-
śmy dofinansowanie w wysokości 976 749 złotych z Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej na lata 2016-2019.

Rada Powiatu w Olecku udzieliła gminie Olecko po-

mocy finansowej na ten cel w wysokości 498 142,80 zł
Wartość projektu wynosi 1 953 499,58 zł.
Inwestycja powinna zakończyć się latem.

newsletter UM
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Aleksander Radzaj

Miło szaleć kiedy czas po temu

Jako że w Prusiech w używaniu są trzy języki, niemiec-
ki, polski i litewski, i nabożeństwa się w nich odprawia, 
brakowało niekiedy ludzi, wymaganych na urzędy kazno-
dziejskie, posady szkolne i do innych służb w miejscowo-
ściach... Dla zaradzenia temu brakowi trzeba było założyć 
trzy duże szkoły w trzech różnych prowincjach, aby tym, 
którzy chcieli siĘ nauczyć jednego czy drugiego z tych ję-
zyków, dać ku temu sposobność [...]. Pierwsza szkoła zo-
stała założona w Ełku dla Polaków, druga w Zalewie dla 
Niemców, trzecia w Tylży dla litwinów.” *)

1.
Tak pisał w 1886 roku w Koningsberg pruski kronikarz 

Georg Christoph Pisanski o powstaniu pierwszych szkół 
prowincjonalnych, które 16 lutego 1599 roku otrzymały 
tytuł szkół książęcych, zrównujący je rangą z gimnazja-
mi. (1). Szkolnictwo powszechne w Prusach zaistniało za 
rządów Fryderyka Wilhelma I, gdy w latach 1717 i 1718 
ogłoszono tak zwane edykty szkolne, które w historiografii 
pruskiej uważano za akty podstawowe w tworzeniu zrębów 

Matura klasy B/1967 LO w Olecku

powszechnej edukacji jako obowiązkowej.

2.
Historia Liceum Ogólnokształcącego w Olecku ma 

swój początek w 1946 roku. Powołano wtedy Państwowe 
Koedukacyjne Gimnazjum Ogólnokształcące, którym kie-
rowała Maria Brzeska. Początkowo mieściło się w budyn-
ku przy ul. Słowiańskiej, gdzie dzisiaj Gimnazjum nr 2. W 
1948 roku, już jako zreorganizowana, przyjęła nazwę Pań-
stwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia podstawowe-
go. A w 1960 roku – Liceum Ogólnokształcące, z siedzibą 
na ul. Lenina 23 (dzisiaj ul. Kolejowa 33). Jej dyrektorem 
został Aleksander Nesterczuk, a od 1966 r. Jan Gastołek. 
Spośród nauczycieli znanych maturzystom z 1967 roku dy-
rektorem tej szkoły w latach 1951-52 był profesor historii 
Marian Plichtowicz. W roku szkolnym 1950/51 w oleckim 
jeszcze gimnazjum po raz pierwszy odbyły sie egzaminy 
maturalne (poprzedni rocznik zdawał egzaminy w Ełku).

3.
Gdy rozpocząłem naukę w oleckim LO w 1963 roku, 

w mojej klasie B było zdaje się 43 studentów. Do matu-
ry w 1967 roku przystąpiło 39. Na kartach zapisanego po 
brzegi archiwalnego już dziennika lekcyjnego „klasy jede-

Na pamiątkowej fotografii z 1967 roku profesorowie i 
abiturienci. Spośród profesorów rozpoznaję albo wspomi-
nam: Baćkun (matematyka), Bielenica Helena (biologia, 
higiena), Kamiński Jan (WF), Krzykwa Adam (fizyka, 
astronomia), Matecka Janina (język polski, lekcje wycho-
wawcze), Norel Stanisław (język francuski), Plichtowicz 
Marian (hist.oria, wiadomości o Polsce i świecie wspólcze-
snym), Siennicki Julian (propedeutyka filozofii, przyspo-
sobienie wojskowe), Śniadach Ireneusz (język rosyjski), a 
także Gastołek Jan (dyrektor, polonista) 

Listę maturzystów podaję z odnotowaniem ich pozycji 
w dzienniku z roku szkolnego 1966/67, a to:

1 - Borowy Ireneusz, 2 - Burzyńska Zofia, 3 - Chmie-
lewski Jan, 4 - Cicha Zdzisława, 5 - Dąbrowska Alina, 6 
- Gasińska Krystyna, 7 - Jadeszko Halina, 8 - Jakubowska 

Teresa, 9 - Juszkiewicz Halina, 10 -Juszkiewicz Teresa, 11 
- Kirejczyk Wojciech, 12 - Kiszycki Eugeniusz, 13 - Klu-
czewska Teresa, 14 - Korenkiewicz Alicja, 15 - Kotnarow-
ski Feliks, 16 - Krupa Halina, 17 - Kuczyńska Hanna, 18 
(zrezygnował), 19 - Kulbacka Teresa, 20 - Kuranowska 
Bożena, 21 - Leończyk Wacław, 22 - Łapińska Maria, 23 - 
Maksimowicz Tadeusz, 24 - Moroz Janina, 25 - Mrozowski 
Edward, 26 - Pawełkiewicz Krystyna, 27 - Radzaj Aleksan-
der, 28 - Roszkowska Barbara, 29 - Rybakiewicz Krystyna, 
30 - Sienkiewicz Leszek, 31 - Sobolewska Krystyna, 32 - 
Szczodruch Henryka, 33 - Szeremeta Andrzej, 34.Tomkie-
wicz Teresa, 35 - Tylenda Teresa, 36 - Waszkiewicz Kry-
styna, 37 - Wiszowaty Edward, 38 - Wiszniewska Elżbieta, 
39 - Witkowska Janina, 40 - Żukowska Agnieszka.
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nastej B” z ostatniego roku nauki 1966/67 odnajduję imio-
na 39 geniuszy. Z bogato udokumentowanymi postępami 
w nauce z historii, matematyki, fizyki, chemii, geografii, 
biologii, astronomii, propedeutyki filozofii oraz z języków 
francuskiego, rosyjskiego a nade wszystko polskiego. Też 
z wiadomości o Polsce i świecie współczesnym, przyspo-
sobienia obronnego i sprawności fizycznej (wychowanie 
fizyczne). 

4.
Co do tych „postępów w nauce” posłużę się własnym 

przykładem. Moją edukację z języka francuskiego profe-
sor S. Norel, który z podróży do Francji serem nas często-
wał - nota bene mocno spleśniałym - skwitował notą „3” 
z trzema minusami. O tym francuskim serze opowiadał, 
że im bardziej spleśniały w środku, nawet zielonkawy, to 
najlepszy spośród kilku tysięcy francuskich serów. Po la-
tach sprawdziłem osobiście, że Francja to kraina serów i 
wina. Gościłem w Alzacji. Też w Strasburgu (z Orkiestrą 
Reprezentaycjną WP, w strojach Księstwa Warszawskiego, 
byliśmy w Parlamencie Europejskim).

5.
Czas jakiś potem geografię zgłębiałem w otoczeniu 

egipskich piramid (też w ich wnętrzu). W Italii (San Remo) 
poznawałem tajniki prawa humanitarnego (seminaria od-
bywały się w autentycznej Wilii Alfreda Nobla). O hi-
storii studia czyniłem też w gmachu przy ulicy Sorbonne 
(rue 18, Pari - Paryż). Pokoju (pax) broniłem na Bliskim 
Wschodzie, w ramach operacji pokojowej INZ UNEF-
-II (po wojnie izraelsko-arabskiej z 1973 roku), za co na-
wet medal dostałem (In the srvice of peace). Unverstatis 
Vrartislaviensis zwiedziłem od piwnic po strych, aby już 
w pięknej Auli Leopoldina w 1983 roku odebrać zwinię-
ty w rulon dyplom doktora nauk prawnych. Mój promotor 
prof. Jan Kolasa trzy dni mnie musztrował, abym wstydu 
mu nie przyniósł na oficjalnej obronie swojego dzieła, czyli 
rozprawie publicznej. Jego córki chichotały w pokoju obok 
jego gabinetu, gdy mnie traktował niby sztubaka. Profesor 
z rodowodem lwowskiej szkoły prawa traktatów (prawo 
narodów – prawo publiczne międzynarodowe, moja na-
ukowa specjalność).

6.
Spośród tych 39 geniuszy LO w Olecku, którzy dotrwa-

li matury w maju 1967 roku i są widoczni na pamiątkowej 
fotografii, większość pochodziła z Olecka i okolicznych 
miejscowości (paru z sąsiednich powiatów: augustowskie-
go i suwalskiego). Prym w klasie wiedli od początku An-
drzej Szeremeta, Tadeusz Maksimowicz i Wacław Leoń-
czyk. Janina Moroz uczoność wielką wykazywała podczas 
lekcji z języka polskiego, Janek Chmielewsski był geniu-
szem z matematyki. Felek Kotnarowski był najwyższy w 
klasie a Edward Wiszowaty najmniejszy. Za filozofa po-
ważany był Henryk Sienkiewicz. Papierosami w „kiblu” 
(toaleta na dole – dzisiaj szatnia) częstował Ireneusz Bo-
rowy (kubańskie Kenty albo mocne Ligerosy). Alicja Ko-
renkiewicz mój maturalny biret haftem opatrzyła, przędząc 
kolorową nitką olimpijskie koła. W stronę Janiny Witkow-
skiej zerkałem podczas lekcji (miała miejsce przy oknie), 
w której się zakochał najwyższy wzrostem student z klasy 
A tego samego rocznika. Zdaje się Hołownia. O nim Kry-
styna Zieniewicz z klasy A-67 mi opowiadała po latach na 
Bemowie w Warszawie, że włóczył się po Chinach.

7.
Już po maturze Krystyna Sobolewska na ucho mi szep-

nęła w autobusie słowa sercu bliskie. Krystyna Waszkie-
wicz wabiła skarbami natury, które sprowadziła do Polski 
królowa Bona Sforza. Zdzisławy Cichej dom znalazłem w 

Olecku, po 50 latach. Nieco niżej, nad strumykiem – pokój, 
w którym miałem pierwszą stancję. Tuż obok romantyczne 
wejście do domu rodziców koleżanki z klasy A, dla której 
pałac zbudowałem. Z prawdziwych zapałek. Kolorowych, 
czerwonych jak miłość. Z wyznaniem wiary w środku, spi-
sanym na brzozowej korze. Pozostałe koleżanki mi wyba-
czą, że nie będę tutaj zdradzał sekretnych amorów. Dostoj-
ni koledzy, tutaj nie wspomniani, nadal takimi pozostają 
w mojej pamięci. Niezależnie od tego, czy w zwyczajnym 
pojmowaniu są wśród żywych czy martwych.

8.
O profesorach książki można pisać. Tą pierwszą – 

Księgę Pamiątkową Janiny Mateckiej (potem zamężna Le-
onarczyk) – przywlokę na jubileuszowe spotkanie. Jej syn 
Wojciech użyczył mnie pamiątek z jej kuferka. Na samym 
jego dnie znalazłem stary brulion. Zapisany od dechy do 
dechy zeszyt w kratkę, w którym nasza wychowawczyni 
sekrety języka polskiego i literatury ukrywała. Jak się wy-
daje notatnik zapoczątkowany podczas studiów z filologii 
polskiej w Uniwersytecie Gdańskim (znajduję w nim rok 
1964). Po ukończeniu których już jako magister filologii 
polskiej dostała posadę profesora w LO w Olecku. Gdzie 
i mnie wiatry przygnały w 1963 roku. Wiele lat potem z 
Mitologii Parandowskiego dowiedziałem się, że w opi-
sanej przez Homera historii jego podróży pomagały lub 
przeszkadzały cztery wiatry. A to: Boreus (wiatr pólnocy), 
przez Parandowskiego nazwany jako Boreasz, Zefir – wiatr 
zachodu (gdzie dzisiaj Europa), Norton, czyli południe 
oraz. I gdzie magnetyczna północ. A wreszcie Euros. Dzi-
siaj bliski i daleki wschód. Gdzie Azja, Syberia i Chiny. Z 
Tybetem i Indiami włącznie. Też Korea. Konfucjusz i Mur 
Chiński nie są dla mnie tajemnicą. Ameryka się kłania... Z 
Christoferem Columbus.

9.
Początkowo na zamieszkanie przyjęła mnie starsza sio-

stra Krystyna. Która ze swojego mieszkania (pokoju) w 
Olecku przy ul. Lenina 28 wydzieliła dla mnie miejsce za 
szafą. Nie mogłem pojąć wyglądając z okna, że koledzy z 
podwórka piłkę kopią bezkarnie. W mojej szkole podstawo-
wej w Jabłońskich była tylko jedna piłka – do gry we dwa 
ognie. Pojęcie futbolu (piłka nożna) było wtedy dla mnie 
zupełnie nie znane. Pierwsze radio do mojego domu we 
wsi Mikołajówek przywiozła siostra Krystyna dopiero pod 
koniec mojej nauki w szkole powszechnej (podstawowej). 
Elektryczność tam zawitała, gdy byłem już podchorążym 
na studiach w szkole wojskowej (1967-71 r., WSOWOPl 
w Koszalinie), gdzie uzyskałem tytuł inżyniera-dowódcy. 

10.
Z podróży historycznych utkwiły mi w pamięci wy-

prawa do Warszawy i sztuka Dziadów Adama Mickiewi-
cza grana na żywo. W Teatrze Wielkim. Którą zwyczajnie 
przespałem w wygodnym fotelu, czując dotkliwy ból w 
łydkach po odbytej wcześniej wędrówce schodami z 30-
go piętra Pałacu Kultury i Nauki. Aby na parterze obić się 
o zaryglowane drzwi do wyjścia na zewnątrz tego pałacu. 
Pamiątki „po wsie czasy”, ufundowanej Polakom przez J. 
W. Stalina (inskrypcja istniejąca do dzisiaj, ukryta pod na-
pisem Pałacu w Warszawie). 

11.
Ten powrót i tymi samymi schodami, aby wejść do 

windy na górę pamiętam do dzisiaj. Drugą podróż, też pod 
opieką naszej Profesor Janiny Mateckiej odbyłem wraz z 
klasą daleko za Olecko. Miał to być obóz wędrowny...\

c. d. nastąpi
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V04503

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V02709

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B59004

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V03905
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SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31 
(szosa na Giżycko). 
Tel. (87) 520-14-98

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V04105

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02311

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V03507

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V03238

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...
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* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B58605

* Opel Meriva, 1,6, 16V, B, srebrny, 2004, relingi, 9500 
zł, Olecko, zarejestrowany, opłacone ubezpieczenie, tel.  
507-858-030 K25803

* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS,  nawigacja, półskó-
ry, tel. 693-647-169 V02918

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B58206

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B59204

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B59702

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B56508

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B59104

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V04403

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 

B60201

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B59901

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B59602

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V06305

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 L00801

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B59303

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B58805

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B59403

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03228

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                   V02809
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5 Popołudniowa Szkoła EduCare

OFERTA
- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i 

matematyki na wszystkich poziomach (szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, liceum, uczelnie wyższe)

- Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla uczniów 
z dysleksją, dysortografią, dysgrafią

- Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
- Logopedyczne
- Język niemiecki – wszystkie poziomy, zajęcia w 

grupie
- Łacina – poziom podstawowy zajęcia w grupie
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów 

(egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy popraw-
kowe)

- Odrabianki – pomoc w pracach domowych

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie 
zajęć.

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony 
– ostatnie miejsca.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473

L0
07

02
K

25
60

3



13
Tygodnik Olecki 20/1007 - 2017 r.

to@borawski.pl

V0
64

02   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V03808

V0
29

08

ZAKŁAD KAMIENIARSKI,  Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V04605

PROMO-

CJA w KEY
Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V06711

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług,        DERMATOLOG, 
MEDYCYNA ESTETYCZNA
plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
25

21
0

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V04314

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, tel. 662-414-006, B59802

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B58106

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B60301

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B60101

* szczenię (suczka) poszukuje domu. Podobna jest do 
owczarka kaukaskiego. inf. pod nr 504-653-152

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V03248

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604-
557-693 K24610

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K25310

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120ua

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B56608

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b30

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B60101

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Goł-
dapska, tel. 602-793-432 K25109

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K25009

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B55210

KUPIĘ
V

03
00

8

* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K25410

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B59502

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B57607

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b38

* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR, 
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V03218* 

V
07

11
0p

siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V03818

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 L00504

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V02819
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Krzyż przydrożny w Danowie
Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko - Połom - Gorłówko - Stare Juchy - Da-
nowo

Wielka Puszcza – średniowieczne określenie kronikarzy 
na puszczański obszar, położony na kresach państwa za-
konnego, graniczący od południowego wschodu z Litwą 
i Mazowszem. W większości dawniej zamieszkany przez 
Galindów oraz na wschodzie przez Jaćwingów. 
Obszar Wielkiej Puszczy obejmował komturie, a później 
starostwa: piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgo-
borskie (węgorzewskie). Kolonizacja Wielkiej Puszczy 
odbywała się w XV i XVI w., głównie ludnością polską z 
Mazowsza

W Danowie (powiat piski) tuż przy przystanku autobu-
sowym znajduje się ciekawy krzyż przydrożny - żelazny, 
odlany. Końce jego ramion w formie gałek. Krzyż osadzo-
ny jest na prostokątnym kamieniu (granit) pomalowanym 
na niebiesko z niewielką wnęką na figurkę (obecnie donicz-
ka ze sztucznymi kwiatami). Kolorowe wstążki zwisające z 
ramion krzyża i przymocowane do ogrodzenia symbolizują 
promienie słoneczne.

Najwięcej krzyży przydrożnych na ziemiach polskich 
wzniesiono w XVII wieku. 

Wieś Danowo powstała w ramach kolonizacji Wielkiej 
Puszczy. Historia jej powstania sięga XV w. 

W deszczową sobotę, 8 października 2016 r. krzyż 
przydrożny w Danowie widzieli: Cezary Lasota, Konrad 
Radzewicz i Andrzej Malinowski.

Maturzysto, zostań 
stypendystą Funduszu 

Stypendialnego 
przy Fundacji Batorego

Termin składania wniosków o stypendia dla niezamoż-
nych maturzystów z mniejszych miejscowości w Fundu-
szach Stypendialnych przy Fundacji Batorego to 1 czerwca 
2017. Zachęcamy do składania wniosków. 

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko
Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 na-

leży składać do 1 czerwca 2017 roku. O stypendia mogą 
ubiegać się tegoroczni maturzyści zamierzający studiować 
na warszawskich, państwowych uczelniach wyższych. 
Fundusz oferuje stypendystom comiesięczne stypendia 
w wysokości 700 zł na I rok studiów, pomoc i wsparcie 
w Warszawie w trakcie roku akademickiego, możliwość 
ubiegania się o stypendia na II rok. Od 2008 roku Kapitu-
ła Funduszu przyznała stypendia 40 studentom na łączną 
kwotę 223 400 zł. Rocznie Fundusz wspiera 9 osób. Wię-
cej: 
http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/winiar-
skiej_feleszko 

Fundusz „Rozwiń Skrzydła” 
im. J. i J. Putka

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 na-
leży składać do 1 czerwca 2017 roku. O stypendia mogą 
ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy bez pomocy 

stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na 
uczelniach wyższych w całej Polsce. Fundusz oferuje sty-
pendystom stypendia na pokrycie kosztów związanych z 
procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyj-
nej, dojazdu na egzaminy itp.), comiesięczne stypendia w 
wysokości 630 zł miesięcznie na I rok studiów, możliwość 
ubiegania sie o stypendia na II i III rok. Od 2011 roku Ka-
pituła Funduszu przyznała 327 stypendiów na łączną kwo-
tę 845 898 zł. Rocznie Fundusz wspiera 15 osób. 
Więcej: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/
rozwin_skrzydla

Funduszu Stypendialny 
Grupy Pracuj

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 
należy składać do 31 lipca 2017 roku. Fundusz dla nie-
zamożnej młodzieży planującej studia informatyczne na 
państwowych uczelniach. Fundusz został utworzony z da-
rowizny Grupy Pracuj w wysokości 300 000 zł i oferuje 
comiesięczne stypendia w wysokości 630 zł, doradztwo 
i szkolenia w zakresie planowania kariery zawodowej, a 
także pomoc w znalezieniu praktyk i staży. W 2016 roku 
Kapituła Funduszu przyznała stypendia 11 studentom na 
łączną kwotę 69 300 zł. Rocznie Fundusz wspiera 11 osób.

Więcej: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzo-
ne/fundusz_stypendialny_grupy_pracuj 
Więcej informacji: Agnieszka Zowczak, Program Równe 
Szanse i Fundusze Powierzone, Fundacja im. Stefana 
Batorego, tel.: 22 536 02 09, email: azowczak@batory.
org.pl, www.batory.org.pl, www.facebook.com/Fundacja-
Batorego



15
Tygodnik Olecki 20/1007 - 2017 r.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

17 maja 
Brunony, Miry, Weroniki, Wery, 
Wrocisławy
Bruna, Brunona, Chwalimira, Felik-
sa, Heraklesa, Herakliusza, Paschali-
sa, Paschaliusa, Sławomira, Sławo-
sza, Stanisława, Torpeta, Wiktora, 
Wilhelma
18 maja (godz. 1. Merkury w 
maksymalnej elongacji porannej 
25,57°)
Aleksandry, Aleksy, Ali, Alicji, Ery-
ki, Iriny, Nataszy, Sandry
Aleksandra, Bohdana, Edwina, 
Eryka, Feliksa, Jana, Myślibora, 
Wenancjusza
19 maja (Dzień Dobrych Uczyn-
ków) (Księżyc ostatnia kwadra)
Celestyny, Emiliany, Iny, Iwony, 
Iwy,  Patrycji
Augustyna, Celestyna, Emiliana, 
Iwa, Iwona, Krzesomira, Lwa, 
Mikołaja, Milana, Pękosława, Piotra, 
Urbana
20 maja 
Bernardy, Efrydy, Elfrydy, Krystyny, 
Sawy, Wiktorii, Wiktoryny

Aleksandra, Anastazego, Bazylego, 
Bazylisa, Bernarda, Bernardyna, Bro-
mimierza, Bronimira, Iwona, Teodora
21 maja 
Donaty, Gizeli, Konstancji, Moniki, 
Przecławy
Donata, Jana, Juliusza, Konstantyna, 
Kryspina, Nepomucena, Przecława, 
Przesława, Tymoteusza, Walentego, 
Wiktora, Wszemira
22 maja (Dzień Praw Zwierząt) 
Heleny, Julii, Rity, Roksany, Romy, 
Ryty, Wiesławy, Wisławy
Emila, Emiliusza, Jana, Krzesisława, 
Krzemisława, Romana, Wiesława
23 maja (Światowy Dzień Żółwia) 
Emilii, Flory, Iwony, Iwy, Leontyny, 
Renaty
Budziwoja, Chociana, Dezyderego, 
Dezyderiusza, Jana, Juliana, Kryspi-
na, Leoncjusza, Michała, Wilhelma 
24 maja (Dzień Działacza Kultury) 
(Dzień Parków Narodowych)
Cieszysławy, Dagmary, Dagny, Es-
tery, Joanny, Marii, Milany, Mileny, 
Tomiry, Zofii, Zuli, Zuzanny 
Cieszysława, Jana, Wincentego, 
Zdenka

W każdym fachu wygląda to 
podobnie. Prędzej czy później 
ktoś uznaje, że konieczna jest or-
ganizacja. A wtedy tylko jednego 
można być pewnym: że organiza-
torzy nie są tymi ludźmi, którzy 
w powszechnej opinii osiągnęli 
szczyty zawodowej umiejętności. 
Ci ludzie zbyt ciężko pracują. 
Trzeba uczciwie przyznać, że 
organizowaniem nie zajmują się 
także ci najgorsi. Oni również 
zbyt ciężko pracują. Nie mają 
innego wyjścia.
Nie, do takich spraw zabierają 
się ludzie mający dość czasu oraz 
skłonność do biegania i krzątani-
ny. I znów trzeba uczciwie przy-
znać, że świat potrzebuje ludzi, 
którzy krzątają się i biegają. Tyle 
że niekoniecznie trzeba ich lubić. 

Terry Pratchett, Mgnienie 
ekranu 

...ornament powinien być wzbo-
gaceniem podstawowej konstruk-
cji budynku. 

Augustus Welby Pugin, 
The True Principles of Pointed 

or Christian Architecture)
Ornament (...) powinien w przed-

miocie dekorowanym pełnić 
funkcję drugorzędną. August 

Welby Northmore Pugin
Ornament powinien ... być 
dostosowany do zdobionego 
przedmiotu. 
August Welby Northmore Pugin
Ornament umożliwia każdej 
epoce włączyć jej twory w 
sposób widoczny do wielkiego 
ciągu tradycji, a równocześnie 
wykształcić własna odmianę. 

Peter Meyer, Historia sztuki 
europejskiej

Mokry maj, rośnie żytko jako gaj.
Kto się w maju urodzi, dobrze się mu 
powodzi.
Na św. Urbana (19 maja) wszystka rola 
zasiana.
Jak przy zachodzie słońca niebo czy-
ste, nazajutrz słońce będzie bystre.
Kobiety to są ujeżdżacze i pogromcy 
męskiego rodu.
Gdy Zuzanna (24 maja) poleje, na duże 
plony rolnik ma nadzieję.
Gdy Zuzanna (24 maja) stułą zwiąże, 
będzie zgoda i pieniądze.
Gdy w Zuzannę burze (24 maja), jesie-
nią pełne podwórze.

Grzane piwo 
po staropolsku

Litr jasnego piwa, kawałek cyna-
monu, 4 goździki, 2-3 żółtka, 4 łyżki 
cukru

Piwo mocno podgrzewamy z cy-
namonem i goździkami.

Żółtka ucieramy na puszystą 
masę kremową z cukrem.

Stale ucierając wlewamy powoli 
do masy gorące piwo.

Po tej czynności naczynie przy-
krywamy i podgrzewamy na malut-
kim ogniu. Nie wolno doprowadzić 
do wrzenia. Podgrzewamy do czasu 
aż napój lekko zgęstnieje. 

Podajemy w porcelanowym 
dzbanku lub w kubkach albo filiżan-
kach z grubego szkła.

Klasycznym dodatkiem do grza-
nego piwa jest twaróg pokrojony w 
kostkę.

Nadziewane ciasteczka 
chińskie

 2 szklanki mąki ryżowej, niepełna 
szklanka cukru pudru 15 dag masła, 
olejek migdałowy, łyżka obranych 
migdałów

Z mąki ryżowej, cukru pudru i 
masła wyrabiamy ciasto. 

Dodajemy olejek migdałowy i 
mieszamy.

Migdały obieramy ze skórek i 
kroimy na duże cząstki.

Z niewielkich kawałków ciasta 
formujemy kulki i do każdej wciska-
my kawałem migdała.

Nagrzewamy piekarnik do 165°C.

Blaszkę wykładamy pergaminem 
i układamy na nim kulki tak aby cia-
sto się nie połączyło, gdy będzie rosło. 
Pieczemy na złoty kolor.

Po ostygnięciu przekładamy do 
szczelnych pojemników.

Pieczeń najprostsza
2 kilogramy karkówki wieprzowej, 
słoik ogórków konserwowych, słoik 
kukurydzy, pieprz

Mięso płuczemy i dokładnie su-
szymy. Suche oprószamy pieprzem. 
Tak przygotowane pieczemy przez 2 
do 2,5 godziny w temperaturze 174°C. 
W trakcie pieczenia co jakiś czas po-
lewamy mięso dwoma szklankami 
wody. Pół godziny przed wyjęciem 
okładamy mięso pokrojonymi w pla-
stry ogórkami konserwowymi. Na kil-
ka minut przed wyjęciem posypujemy 
pieczeń kukurydzą.

Danie podajemy z ziemniakami 
lub chlebem. Jako dodatki stosujemy 
ogórki konserwowe i kukurydzę. Po 
wystudzeniu doskonale nadaje się do 
kanapek.

Sałatka z cykorii 
i pomarańczy

30 dag cykorii, 3 łyżki oleju sojowe-
go, 10 dag włoskich orzechów, pół 
pomarańczy, 2 łyżki posiekanej natki 
pietruszki, sól, pieprz, cukier i sok z 
cytryny do smaku

Cykorię czyścimy z uszkodzonych 
liści i dokładnie myjemy. Oddzielamy 
każdy z listków i odsączamy. Następ-
nie drobno kroimy. Pół pomarańczy 
kroimy w plastry o grubości około 

jednego centymetra. Usuwamy pestki i 
znów kroimy w kostkę. 

Cykorię, pomarańcze, drobno po-
siekane orzechy, olej, natkę pietruszki 
mieszamy. Skrapiamy sokiem z cytryny 
i doprawiamy do smaku solą, pieprzem 
i cukrem.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B58006

18
maja

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Otwarty Turnieju 
Tenisa Ziemnego 

- Otwarcie Sezonu 2017
Na kontach MOSiR odbył się Otwarty Turnieju 

Tenisa Ziemnego - Otwarcie Sezonu 2017
Organizatorem był Miejski Ośrodek Sportu i Re-

kreacji w Olecku, a sędzią głównym Bartosz Cieśluk.

Kategoria do 12 lat
1. Piotr Filipkowski (Ełk)
2. Szymon Machnikowski(Olecko)
3. Kornel Romotowski (Olecko)
4. Mateusz Łazarski (Olecko)

Kategoria OPEN

1. Karol Szymański (Bakałarzewo)
2. Tomasz Szyszkowski (Gołdap)
3. Krzysztof Jaskuła (Ełk)
4. Robert Karniej (Olecko)

Jak co roku 1 maja oleckie korty otwarły swe 
podwoje i turniejem, w którym wzięło udział aż 30 
tenisistów zainaugurowany został nowy sezon 2017. 

W najbliższym czasie czeka nas kilkanaście tur-

niejów tenisa ziemnego zwyczajowo rozpoczyna-
nych w niedzielne poranki.

W kategorii open rywalizowały 24 osoby z całe-
go regionu (m.in Augustowa, Ełku, Gołdapi Łomży 
i Sejn). Mecze toczyły się w przyjacielskiej atmosfe-
rze i obfitowały w wiele ciekawych zagrań. 

Rywalizowali w nim stali bywalcy oleckich 
kortów. Słoneczna pogoda wspierała ich w trudach 
sportowej walki jednak po 10 godzinach zmagań 
wiele osób było solidnie zmęczonych lub przemar-
zniętych. 

W finale Karol Szymański z Bakałarzewa, po 
zażartym meczu, pokonał Tomasza Szyszkowskie-
go z Gołdapi. Jego przewaga początkowo była wy-
raźna jednak przeciwnik złapał dobry rytm i ze stanu 
7/3 doprowadził niemal do wyrównania. Mecz za-
kończył się rezultatem 9/7. Równie wyrównany był 
mecz o 3 miejsce. Po blisko godzinnej walce, naj-
lepszy olecczanin turnieju, Robert Karniej musiał 
uznać wyższość młodszego lecz solidnie już ograne-
go Krzysztofa Jaskuły z Ełku.   

W kategorii do lat 12 rywalizowało 6 młodych 
adeptów tenisa. Niepokonany z kortu zszedł Piotr 
Filipkowski, który w finale pokonał ubiegłoroczne-
go zwycięzcę, Szymona Machnikowskiego. 
 

Bartosz Cieśluk
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„Kręci mnie bezpieczeństwo”
Oleccy policjanci wraz z żandarmami amerykańskimi, brytyjskimi oraz rumuńskimi spotkali się z 
uczniami szkół podstawowych. Dzieci nie tylko mogły zapoznać się ze sprzętem ale również  usłyszały 
kilka porad na temat bezpiecznego zachowania. Spotkania odbyły się w ramach działań „Kręci mnie 
bezpieczeństwo”.

W miniony piątek 13 maja, mając na 
uwadze bezpieczeństwo najmłodszych 
oleccy policjanci zorganizowali spotka-
nia z uczniami szkół podstawowych. 
Specjalnymi gośćmi wizyt w oleckich 
placówkach byli żandarmi amerykań-
scy, brytyjscy oraz rumuńscy. Żołnierze 
NATO zaprezentowali uczniom swoje 
pojazdy oraz sprzęt wykorzystywany w 
codziennej służbie. Każdy mógł przy-
mierzyć kamizelkę kuloodporną, hełm 
czy wsiąść do wozu bojowego.

Była to również dobra okazja do 
przypomnienia najmłodszym o zasadach 

bezpiecznego zachowania. 
Spotkania zostały zorganizowane w ramach działań 

„Kręci mnie bezpieczeństwo”.
rzeczniczka prasowa KPP 

młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Królowie maratonu 
30 kwietnia powiększyło się grono zawodników Sto-

warzyszenia Olecko Biega, którzy mogą być dumni ze zdo-
bycia tytułu Korony Polskich Maratonów. 

Przypomnijmy ideę tej prestiżowej nagrody dla mara-
tończyków. Uzyska-
nie tytułu zdobywcy 
Korony Maratonów 
Polskich przysługuje 
każdemu, kto przy-
stąpił i ukończył pięć 
maratonów: Maraton 
Dębno, Cracovia Ma-
raton, Maraton Wro-
cławski, Maraton 
Warszawski i Poznań 
Maraton w ciągu 
24 miesięcy, licząc 
od daty pierwszego 
ukończenia marato-
nu. Do Marcina Pio-
trowskiego, pierw-
szego oleckiego 
laureata tego tytułu, 
przekraczając linię 
mety krakowskiego 
biegu dołączyli: Jan 
Bagiński, Stanisław 
Warykowski, Sła-
womir Sienkiewicz i 
Gerard Rożek. 

Janek Bagiński 

po zakończeniu zawodów powiedział: „Życie naprawdę 
zaskakuje. Podczas pierwszego biegu na 10 km w War-
szawie zobaczyłem zmęczonego do granic maratończyka i 
pomyślałem, że nigdy nie będę biegał maratonów. Minęło 
5 lat i ja w przeciągu 1,5 roku przebiegłem 5 zdobywa-
jąc Koronę Maratonów Polskich! To było w moim pojęciu 
nie do pokonania. Nie jest to tylko moja zasługa, ale za-
wdzięczam ten tytuł moim przyjaciołom biegaczom, któ-
rzy mimo różnicy wieku zaakceptowali mnie jak równego 
sobie, rodzinie, a szczególnie mojemu „prowodyrowi” pre-
zesowi Wojtkowi Jeglińskiemu. 

To od niego wszystko się zaczęło. Nie jest to tylko mój 
sukces, ale wszystkich. Do tego dochodzi systematyczność 
i konsekwencja w realizacji założeń treningowych. Na ten 
rok planuję jeszcze przebiec 2 maratony oraz 2 triathlony. 

Bardzo dziękuję wspaniałej grupie kibiców „Olecko-
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Biega”, to był prawdziwy power do mety”. 
Janku, życzymy Ci realizacji sportowych planów i 

zamierzeń. Swoją postawą „zarażasz” nas niezłomnością 
woli, która jest źródłem prawdziwej siły i wytrwałości. 
Udowadniasz, że wszystko jest możliwe. Trzymaj tak da-
lej!

Naszym KRÓLOM serdecznie gratulujemy!!!
Pozostałymi udanie finiszującymi zawodnikami Stowa-

rzyszenia Olecko Biega byli: Ewa Muster-Drażba, Ewa i 
Kamil Przemielewscy (chyba pierwsze i jedyne małżeń-
stwo maratończyków w oleckim powiecie), Paweł Sucho-
dolski, Robert Markowski i Wojciech Jegliński. Brawo 
olecczanie !

Cracovia Maraton odbywa się od 2002 roku pod hasłem 
„Z historią w tle”. Nie jest to przypadkowa nazwa, ponie-
waż trasa zawodów przebiega przez najważniejsze miej-
sca Krakowa. Start i meta przygotowane zostały na Ryn-
ku Głównym. Biegacze przemierzali historyczne centrum 
miasta, Krakowskie Błonia, mijali Centrum Kongresowe 
ICE oraz Tauron Arenę Kraków. 

Nie zabrakło oczywiście kilku dobrych kilometrów 
nadwiślanymi bulwarami. Należy podkreślić, że z uwagi na 
kilka podbiegów, miejscami wąskimi ulicami oraz niezbyt 
równą asfaltową nawierzchnią, trasa krakowskiego biegu 
nie należy do łatwych. Dodatkowo od początku rywalizacji 

czyli od godz. 9.00 do około 12.00 maratończycy zmagali 
się z intensywnym deszczem oraz chłodem.

„Skrzydeł” dodał żywiołowy doping fan klubu w skła-
dzie - Bożenka Bagińska, Kasia i Boguś Łapińscy, Do-
rotka Chmielewska, Edytka Suchodolska z bratem, Fi-
lip Drażba i Kamil Jegliński. 

Dziękujemy Wam bardzo.

16. PZU CRACOVIA MARATON UKOŃCZYŁO 5648 
biegaczy. Wyniki zawodników Olecko Biega:
Kamil Przemielewski 677 open, 266 w kat. M30, 
03:23:12 (życiówka)
Paweł Suchodolski 822 open, 311 w kat. M30, 03:26:28 
(wymarzony debiut)
Gerard Rożek 1116 open, 388 w kat. M40, 03:30:50 
(życiówka)
Robert Markowski 1794 open, 608 w kat. M40, 
03:43:55 (życiówka)
Jan Bagiński 3883 open, 8 w kat. M70, 04:17:59 (ży-
ciówka)
Stanisław Warykowski 3896 open, 364 w kat. M50, 
04:18:22 (życiówka)
Sławomir Sienkiewicz 4699 open, 1445 w kat. M40, 
04:38:43 
Ewa Muster-Drażba 4701 open, 232 w kat. K40, 
04:38:44
Wojciech Jegliński 5025 open, 1520 w kat. M40, 
04:49:49
Ewa Przemielewska 5316 open, 353 w kat K30, 05:03:56 
(udany debiut)

Wojciech Jegliński,
prezes Stowarzyszenia Olecko Biega
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Majowe

Anomalia, czy mamy taki klimat?
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Według starej legendy Bóg Ojciec stworzył świat 
w maju. I każdego dnia przekonuję się, że tak wła-
śnie było. Majowa zieleń jest zniewalająca i te pola 
mleczy… Wracałam z koncertu samochodem i mo-
głam do woli nasycić oczy wiosennymi wspaniało-
ściami świata. 

W samochodzie siedziały kobiety: pięć różnych 
dat urodzin, pięć zawodów, pięć oczekiwań wobec 
świata i jedna wspólna wrażliwość – wrażliwość 
na słowo. Tym razem  była to poezja śp. Wojciecha 
Młynarskiego. Nie doceniałam go. Gdzieś mi ule-
ciał między Osiecką, Koftą, Krajewskim, a Grechu-
tą. Muszę to naprawić.  

Według innej legendy żyła kiedyś rzymska bo-
gini przyrody, od której imienia wziął nawę piąty 
miesiąc roku. Jeśli bogini Maja była choć w połowie 
tak piękna, jak miesiąc maj, to musiała być… wyjąt-
kowo zjawiskowa.

Przy jednym z mijanych krzyży zebrała się grup-
ka kobiet. Wszak majowe. I przyleciał do mnie tekst 
piosenki, którą w maju śpiewała moja babcia, też 
już świętej pamięci. A było to tak: 

„Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!”

Nie bardzo wtedy wiedziałam, co to te „gaiki”, 
„ciernie” i „umajone”, a nie miałam odwagi zapytać 
o to babcię, bo wydawało mi się, że powinnam wie-
dzieć. Nie wiedziałam, ale śpiewałam, bo tak trzeba, 
bo babcia tak śpiewała.

Sama nie doświadczyłam  majowego przy przy-
drożnym krzyżu, bo tam, gdzie mieszkałam, był ko-

ściół. Codziennie chodziłyśmy z babcią na „majo-
we” do kościoła. Wstydzę się dziś tego, ale co dnia 
chciałam, żeby litania była odmawiana, a nie śpie-
wana, bo było dłużej. I kiedy przypomniałam sobie 
o tym majowym, to przybiegło do mnie wspomnie-
nie z kościoła. 

Każdego dnia, na tym majowym właśnie, babcia 
dawała mi drobne pieniądze. Połowę zostawiała na 
ofiarę, a połowę dawała mi do drobnej rączki i szep-
tem mówiła, komu mam je dać. 

Staruszka siedziała po drugiej stronie kościo-
ła. Nie pamiętam jak była ubrana, ale dedukuję, 
że biednie. Kiedy jej dawałam te drobne pieniądze 
(może równowartość chleba?), nie pytała od kogo, 
może nawet nie mówiła dziękuję, ale ja wiedziałam, 
że ona wie. 

Nigdy babci nie zapytałam, kto to. 
Czułam, że babcia wie, że potrzebna jej pomoc. 

Po mszy babcia nigdy nie podchodziła do niej, nie 
rozmawiała. Nie wiem, czy ją znała osobiście. Dziw-
ne, ale dopiero teraz sobie uzmysłowiłam, że nigdy 
też o tym nie powiedziałam mamie. Uznałam, że tak 
trzeba – może grosiaki, ale po cichu. Pamiętam też, 
że byłam taka dumna, że uczestniczyłam w czymś 
niezwykłym, niezrozumiałym wtedy dla mnie. 

I się teraz sama wzruszyłam na wspomnienie 
babci, dzieciństwa, staruszki, majowego w koście-
le... 

Wszystko wtedy było takie proste, a świat wyda-
wał się mieć niepodważalne zasady. 

Boże, jak to było dawno… 
„Świecie nasz - Daj nam radość, której tak szu-

kamy!” (M. Grechuta).
I chyba już nic nie chcę dodać, nie potrafię wy-

myślić jakiejś udanej pointy. 
Babciu… przychodź do mnie nie tylko w maju. 
A dzisiaj zanucę „Chwalcie łąki umajone…”

Marusia


