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Twardowski Jan (1915-2006) 

Urodził się 1 czerwca 1915 roku w 

Warszawie. Uczęszczał do gimnazjum 

im. Tadeusza Czackiego. W latach 1933 - 

1935 współredagował międzyszkolne 

pismo młodzieży gimnazjalnej "Kuźnia 

Młodych", gdzie piastował funkcję 

redaktora działu literackiego. Na łamach 

tej gazetki miał miejsce jego debiut 

poetycki i prozatorski. Maturę zdał w 

1936. W 1937 ukazał się pierwszy tomik 

jego wierszy pt. "Powrót Andersena" 

nawiązujący do poetyki Skamandra. W 

tym samym roku rozpoczął studia polo-

nistyczne na Uniwersytecie Warszaw-

skim, które ukończył dopiero po wojnie 

w 1947 pracą magisterską "Godzina 

myśli. Juliusza Słowackiego", napisana 

pod opieką prof. Wacława Borowego. W 

czasie II wojny światowej, podczas 

której zaginął cały jego wcześniejszy 

dorobek poetycki, był żołnierzem Armii 

Krajowej, uczestniczył w powstaniu 

warszawskim.  

W trakcie wojny w roku 1945 zaczął 

naukę w tajnym Seminarium Duchow-

nym w Warszawie. Naukę w seminarium 

kontynuował z przerwami do 1948 

roku, kiedy to 4 lipca przyjął święcenia 

kapłańskie. Zajął się nauczaniem religii 

w szkole specjalnej w Żbikowie. Przez 

wiele lat był rektorem kościoła sióstr 

Wizytek w Warszawie, gdzie głosił 

kazania dla dzieci, którym później zade-

dykował dwa zbiory: "Zeszyt w kratkę" 

oraz "Patyki i patyczki". Wcześniej, bo 

już pod koniec 1945 roku, powrócił do 

publikowania wierszy. Jego twórczość 

trafiła wówczas m.in. na łamy Tygodnika 

Powszechnego. 

Po wojnie wydał m.in. tomy: 

"Wiersze" (1959), "Znak ufności" (1970) 

- tom, który przyniósł poecie dużą 

popularność, "Zeszyt w kratkę. Rozmo-

wy z dziećmi i nie tylko z dzieć-

mi" (1973), "Niebieskie okulary" (1980), 

"Który stwarzasz jagody" (1983), "Na 

osiołku" (1986), "Nie przyszedłem pana 

nawracać. Wiersze 1939-85" (1986), 

"Sumienie ruszyło" (1989), 

"Niecodziennik" (1991) - to głównie 

zbiór anegdot okraszony kilkoma krótki-

mi wierszami, "Nie martw się" (1992), 

"Wiersze" (1993). 

 W 1980 roku uhonorowano Twardow-

skiego nagrodą PEN Clubu im. Roberta 

Gravesa za całokształt twórczości, w 

1996 roku Orderem Uśmiechu, w 2000 

roku nagrodą IKAR, a rok później TO-

TUS, która zwana jest również 

"katolickim Noblem". W 1999 roku 

Katolicki Uniwersytet Lubelski przyznał 

mu tytuł doktora honoris causa.  

Zmarł wieczorem 18 stycznia 2006 w 

Warszawie. Pochowany został w krypcie 

dla zasłużonych Świątyni Opatrzności 

Bożej, zgodnie z życzeniem prymasa 

Polski kardynała Józefa Glempa. Wolą 

księdza Twardowskiego było, aby po-

chować go na Powązkach. 

 

Liryka księdza Twardowskiego traktuje 

zarówno o Bogu, jak i o ludziach. Dobrze 

widoczne są liczne odwołania i metafory 

dotyczące przyrody (także, jako pochwa-

ła stworzenia). Wiersze tego autora 

często, poprzez apostrofy i inne środki 

stylistyczne, mają charakter modlitewny 

(np. słowa Boże po stokroć święty, 

mocny i uśmiechnięty w "Suplikacjach"). 

 

Zaczerpnięto z:  

http://www.twardowski.poezja.eu/

index2.html 

›› Jak żył ksiądz Jan Twardowski? 

   

OGARNIJ! 
Nr 2/2011 (luty 2011) cena: 1 

›› Kwestowali od rana do wieczora! 

7 stycznia 2011 roku w Zespole 

Szkół w Olecku po raz kolejny 

zagrała Wielka Orkiestra Świą-

tecznej Pomocy. Celem tegorocz-

nej akcji było uzbieranie pienię-

dzy na zakup sprzętu dla dzieci z 

chorobami urologicznymi i ne-

frologicznymi.           ›› str. 2 

O sporcie z  
p. Markiem 
Stankonowi-
czem 
›› str. 3 
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Gabriela Raczykowska - redaktor tematyczny  

Karolina Fiećko - dziennikarz  

Klaudia  Rynkiewicz - dziennikarz 

Kinga Tez - dziennikarz 

Anna Torebko - dziennikarz 
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›› Sonda i kalendarium 

›› WOŚP 2011 
W ciągu dnia wolontariusze kwestowali 

z puszkami na korytarzach szkolnych. 

Na długich przerwach uczniowie podsta-

wówki i gimnazjum chętnie ciągnęli losy 

„Fantoliady” i cieszyli się z wygranych. 

Po południu zaś odbyła się dyskoteka, w 

której wzięli udział uczniowie Zespołu 

Szkół. Poprowadził ją DJ Kamiss.  

Uczestników zabawy spotkała niespo-

dzianka. Po tańcach wszyscy dziarskim 

krokiem udali się na ognisko przygoto-

wane na szkolnym boisku. Wygłodzone 

towarzystwo ustawiło się grzecznie w 

kolejce po smakowicie wyglądające 

kiełbaski ufundowane przez oleckie 

Stowarzyszenie „Pomarańcza”. 

W tym samym czasie można było podzi-

wiać nasze szkolne ,,Światełko do Nie-

ba”, czyli pokaz fajerwerków zasponso-

rowanych przez Radę Rodziców Zespołu 

Szkół w Olecku. Niebo rozświetlały 

piękne sztuczne ognie, a to dzięki p. 

Fabianowi Szóstkiewiczowi i Kamilowi 

Stefanowskiemu,  którzy okazali się 

prawdziwymi specami od efektownych 

wybuchów… 

W tym roku pobiliśmy kolejne rekordy. 

Na dyskotece bawiło się ok. 100 osób, 

które zjadły kilka razy więcej kiełbasek. 

Zebraliśmy 851 zł – najwięcej spośród 

szkół i instytucji na terenie miasta, 

gminy i powiatu. Mamy szczęście, że 

uczennicą naszego Zespołu jest Dorota 

Kondratowicz, która wraz z dziadkiem - 

Kazimierzem Słomkowskim - w ciągu 

roku nazbierała drobniakami 512 zł. 

Pieniądze te trafiły do puszki WOŚP. 

Nad sprawnym przebiegiem akcji w 

Zespole Szkół w Olecku czuwała p. 

Katarzyna Fiećko, która jest związana z 

organizacją WOŚP w naszym mieście od 

19 lat, a także p. Jarosław Bagieński. 

Anna Klimasara i Rafał Jurewicz 

 

PODZIĘKOWANIE: 

Organizatorzy szkolnej akcji XIX Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

składają serdeczne podziękowania 

Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Olec-

ku za zasponsorowanie ,,Światełka do 

Nieba” i oleckiemu Stowarzyszeniu 

„Pomarańcza” za organizację ogniska z 

pysznymi kiełbaskami, a także p. Kazi-

mierzowi Słomkowskiemu i Dorocie 

Kondratowicz za wielkie serca i jeszcze 

większą hojność. 

Czy masz dziewczynę/chłopaka? 

NIE 

60% 

TAK 

40% 

Co robisz w walentynki? 

- Razem z moim chłopakiem idzie-

my na zakupy, a potem siedzimy w 

domu i bijemy rekord w "Tekkena"- 

Mała. 

- Marzę, żeby pójść na randkę z 

Jaśkiem - kochany wielbiciel szkoły. 

-Umawiam się z Czarkiem na balko-

nie Siego - cichy wielbiciel. 

 

Jakie jest twoje postanowienie 

noworoczne? 

- Poprawię się w nauce i będę 

grzeczna - Natalka. 

- Będę się lepiej uczyć i postaram 

się zdobyć chłopaka - Niedziela. 

- Będę jadła mniej słodyczy - Ano-

nim. 

 

KALENDARIUM 

1 lutego - urodziny pani Marzeny 

Jasińskiej 

14 lub 15 lutego - dyskoteka 

walentynkowa 

20 lutego - urodziny pani Renaty 

Januszczyk 

23 lutego - urodziny dyrektora 

Stanisława Kopyckiego 

 

Olga Wojnowska 

 

Masz pomysł na Dzień Wiosny? 

Przekaż go dla Samorządu Uczniowskiego! 
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›› Świątecznie w II i III a 
Czyli wigilie klasowe  

3  

›› Każdy uczeń reprezentuje nie tylko szkołę 

Skąd Pan pochodzi? 

Pochodzę z miejscowości położonej 

niedaleko Olecka. Do szkoły podstawo-

wej chodziłem w Dworackich, koło 

Świętajna. Natomiast jako szkołę średnią 

ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w 

Olecku. Dziś na miejscu mojego liceum 

mieści się Szkoła Podstawowa nr 3 w 

Olecku.  

 

Jaki pozytywny moment z dzieciń-

stwa najmocniej Pan zapamiętał? 

Najbardziej w pamięci utkwił mi okres, 

gdy uczyłem się w klasach najmłod-

szych. To były czasy, kiedy miało się po 

3, czasem 4 lekcje dziennie, a w plecaku 

miało się jedynie dwie książki, kilka 

zeszytów oraz gumkę i pióro lub ołówek.  

 

Kim chciał pan zostać, będąc dziec-

kiem? 

Tak jak każdy chłopak, marzyłem, żeby 

zostać strażakiem, milicjantem (obecna 

nazwa zawodu: policjant), czy żołnie-

rzem. W późniejszych latach jednak  

najbardziej realna była ostatnia propo-

zycja, ponieważ po ukończeniu LO w 

Olecku miałem zamiar iść na Akademię 

Wychowania Fizycznego lub Wyższą 

Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowa-

nych we Wrocławiu. Ostatecznie podją-

łem studia na AWF w Katowicach. 

 

Dlaczego wybrał Pan wychowanie 

fizyczne? 

Już w szkole podstawowej niesamowicie 

lubiłem sport. Bardzo chętnie startowa-

łem w zawodach szkolnych, zarówno w 

podstawówce, jak i w liceum.  W ogól-

niaku zacząłem również wyczynowo 

grać w piłkę nożną. W swojej karierze 

reprezentowałem barwy takich klubów 

jak: 

 Czarni Olecko — początek gry, 

 Unia Racibórz, 

 Słowian Katowice, 

 Husar Nurzec, 

 Wigry Suwałki, 

 Czarni Olecko — powrót i zakoń-

czenie czynnego uprawiania sportu. 

Ten nawyk przeważył , żeby swoją pracę 

związać ze sportem. 

 

Ile lat pracuje Pan jako nauczyciel? 

Czy od początku pracował Pan w 

naszej szkole? 

Jako nauczyciel pracuję już 30. rok. 

Przez pierwsze 3 lata uczyłem w Szkole 

Pedagogicznej w Suwałkach, następnie 

wróciłem do swojego LO w Olecku, a 

teraz pracuję w Zespole Szkół w Olecku. 

Czy jest Pan dumny ze swoich 

uczniów? 

Z większości tak, choć zawsze znajdzie 

się  czarna owca, za którą wstyd mi, że ją 

uczę. Każdy uczeń reprezentuje nie tylko 

naszą szkołę, lecz całe środowisko 

lokalne. 

 

Jaki jest Pana największy sukces? 

Najmilej wspominam dwutygodniowy 

poligon rezerwistów. Pomimo że oficjal-

nie nie można tego nazwać sukcesem 

sportowym, to ja ten czas do takich 

zaliczam. Nocowaliśmy w 10-osobowych 

namiotach, był luty, gdzie dzienna tem-

peratura wahała się w granicach od -24°

C do -17°C. Było to ciekawe doświadcze-

nie, gdyż intrygujące jest to, jak człowiek 

może zaaklimatyzować się w tak ekstre-

malnych warunkach. Jednak, żeby po-

prawnie odpowiedzieć na pytanie, 

wspomnę o ukończeniu biegu narciar-

skiego na 50 km w Biegu Piastów, który 

odbył się w Jakuszycach. To uczucie, 

kiedy przekroczy się linię mety, że 

jeszcze żyję i nawet pamiętam jak się 

nazywam... Osiągnąłem wtedy 165. 

miejsce na 600 uczestników. 

 

 

Kinga Anna Tez 

Można było się spodziewać, że pan Marek Stankonowicz od zawsze jest związany ze sportem. 

Jednak my wiemy coś więcej. . .  

Wiążesz swoją przyszłość z muzyką?  

Wiążę. Jeżeli uda mi się dostać na studia 

muzyczne, to chciałbym zrobić licencję 

DJ-a, ponieważ wtedy mógłbym założyć 

firmę. 

 

Co daje Ci bycie DJ-em?  

Bycie DJ-em daje mi to, że mam satysfak-

cję z tego, że ludzie bawią się na moich 

dyskotekach i po prostu - można tak 

powiedzieć - że słyszą o mnie. 

 

Co jest dla Ciebie najważniejsze, 

kiedy prowadzisz dyskoteki? Pienią-

dze, czy pasja? 

Moim zdaniem pieniądze nie są ważne. 

Pasja liczy się najbardziej, ponieważ 

mogę robić to, co lubię. Pieniądze może i 

też są ważne, ale pasja i zaangażowanie 

są najważniejsze.  

Jakie masz marzenia? 

Moje marzenia są szerokie, ponieważ 

kiedyś chciałem być policjantem, aczkol-

wiek zmieniłem zdanie, bo służby mun-

durowe nie są szanowane w społeczeń-

stwie młodych ludzi, ponieważ naduży-

wają władzy i karzą za to, czego się nie 

zrobiło lub zatrzymują bezpodstawnie. 

Moim największym marzeniem jest to, 

żeby zostać sławnym DJ-em w całej 

Polsce. 

 

Do jakiej szkoły wybierasz się po 

gimnazjum? 

Wybieram się na Rolniak, ponieważ chcę 

pracować w straży, bo lubię pomagać 

potrzebującym i daje mi to satysfakcję. 

 

Jak to się stało, że zainteresowałeś się 

didżejką? 

Kiedyś byłem na dyskotece w klubie i 

zainteresowało mnie to, i pomyślałem, 

jaką może dawać satysfakcję to, że 

prowadzi się dyskoteki. 

 

Jaką muzyką lubisz grać najbardziej? 

Najbardziej lubię grać muzykę reggae, 

dancehall, R’n’B i muzykę, która leci w 

polskich klubach - czyli muzykę klubo-

wą. Ale zawsze jestem przygotowany na 

propozycje klienta. 

 

Olga Wojnowska 

›› Wywiad z Kamilem Stefanowskim 



4  

›› Jan Paweł II 
Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko 

dziś jest twoje.  

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. 

Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie 

zginie.  

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza 

modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie 

potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od 

wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.  

Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić 

kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.  

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.  

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 

przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 

czym dzieli się z innymi.  

Powstań, ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań, ty, 

który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił 

ci swoją miłość i przechowuje dla ciebie nieoczekiwa-

ną możliwość realizacji.  

Musicie  od siebie wymagać choćby inni od was nie 

wymagali. 

Najsłynniejsza polska pielęgniarka, 

Helena Warszawska, przez wiele lat 

pracująca w Poradni Sportowo-

Lekarskiej w Centralnym Ośrodku 

Sportowym w Zakopanem tak wspomi-

na spotkanie z biskupem Karolem Woj-

tyłą (Karol Wojtyła w góralskiej anegdo-

cie), spisane przez Wojciecha Jarzębow-

skiego.  

Ojciec Święty, gdy jeszcze jako biskup 

Karol Wojtyła przyjeżdżał zimą na narty 

do Zakopanego, lubił oglądać skoki 

narciarskie na Wielkiej Krokwi. Nigdy 

nie siedział na trybunach, lecz stał z 

boku, na przedzie trybun, tak aby wi-

dzieć lot skoczka z profilu (...).  

No i pewnego razu, a był wtedy podczas 

konkursu skoków pieroński mróz, 

właśnie rozdaję w tekturowych kubecz-

kach herbatę podchodzącym skoczkom i 

dostrzegam przy barierce jakiegoś 

kibica narciarskiego, w skafanderku, w 

czapeczce 'marusarce' na głowie. 

Zmarzł, bo przytupywał butami. Był 

przystojny, lecz tą przystojnością taką 

onieśmielającą. Krótko mówiąc, poczu-

łam do niego okolicznościową sympatię. 

Do kubka nalałam gorącej herbaty, 

podchodzę i mówię: - Napij się synku, bo 

mróz po dupkach szczypie. Uśmiechnął 

się, powiedział, że z przyjemnością się 

napije, miło jakoś tak podziękował.  

Ja, gdy kogoś lubię, to bez względu na 

jego rangę, mówię, albo „syneczku”, albo 

„laleńko”. Kiedyś do ministra zdrowia 

powiedziałam: - „Nałóż kapcie, laleńko” i 

grzecznie nałożył, gdy przyszedł obej-

rzeć przychodnię.  

Do tego sympatycznego kibica miałam 

chęć coś jeszcze powiedzieć, a raczej 

zakląć na ten mróz, po mojemu, że uszy 

więdną: ale przeczuł to Stasiu Bobak, 

najlepszy wówczas nasz skoczek, który 

znał mój repertuar góralski i odciągnął 

na bok. Mówi: Czy siostra wie, kto to jest? 

To jest biskup Wojtyła z Krakowa. Ja na 

to Staszkowi: Gdyby ten biskup był nawet 

papieżem, też na mrozie w dupki by 

marzł i od Warszawskiej herbatkę pił.  

Niedaleko staliśmy od barierki i widzę 

kątem oka, jak mój biskup uśmiecha się. 

Słyszał rozmowę. Nie zrażona wołam do 

niego: - Podać drugą? Kiwnął głową. 

Mówię do Bobaka: - Widzisz? I nie po-

gniewał się! 

Michał Janiszewski 
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›› Słodkie nagrody w konkursie o JP2 
Drodzy Przyjaciele, w związku z 

ogłoszeniem daty Beatyfikacji 

Jana Pawła II  przez Papieża Be-

nedykta XVI ogłaszam konkurs 

wiedzy o Janie Pawle II. 

Pytania ukazywać się będą w 

kolejnych wydaniach naszej ga-

zetki. 

Odpowiedzi proszę składać trzy 

dni po ukazaniu się kolejnego 

numeru gazety  u organizatora, 

decyduje data wpłynięcia odpo-

wiedzi. 

Pytania będą ukazywać się do 

wydania kwietniowego gazetki, 

ogłoszenie wyników na majowym 

apelu szkolnym, dla zwycięzcy 

„słodka” nagroda.  

Życzę powodzenia. 

I etap: 

1. Data urodzin i chrztu Karola 

Wojtyły...? 

2. Który z świętych stał się 

patronem Karola Wojtyły? 

3. Podaj imiona rodziców oraz 

nazwisko rodowe matki Ka-

rola Wojtyły. 

4. Rodzicami chrzestnymi Karo-

la Wojtyły byli...? 

5. Chrzest święty został udzielo-

ny Karolowi Wojtyle w ko-

ściele pw. Ofiarowania Naj-

świętszej Maryi Panny w 

Wadowicach przez księdza...? 

6. Rodzeństwem Karola Wojtyły 

byli...? 

7. Podaj nazwę szkoły i datę 

zapisania Karola Wojtyły do 

szkoły powszechnej. 

8. Jaką nazwę nosiło gimnazjum 

do którego uczęszczał Karol 

Wojtyła? 

9. Jakich języków obcych uczył 

się Karol Wojtyła w gimna-

zjum? 

10. Gdzie pracował miesiącach 

czerwiec, lipiec 1938 Karol? 

11. Podaj  daty śmierci najbliż-

szych członków rodziny Ka-

rola Wojtyły. 

12. Zaznacz nazwy uczelni, na 

których studiował Karol 

Wojtyła. 

13. Jak nazywała się podziemna 

organizacja powiązaną ze 

środowiskiem katolickim, z 

którą związał się Karol Woj-

tyła? 

14. Jakie wydarzenie miało miej-

sce w Krakowie, w Uroczy-

stość Wszystkich Świętych 

1946 r.? 

15. Podaj imię i nazwisko kardy-

nała, który  wyświęcił Karola 

Wojtyłę na księdza. 

16. Gdzie odbyły się prymicje 

Karola Wojtyły? 

17. Komu dnia 11 XI 1946 r. 

ksiądz Wojtyła po raz pierw-

szy udzielił sakramentu 

chrztu świętego? 

18. 28 IX 1958r. w katedrze na 

Wawelu metropolita krakow-

ski i lwowski, arcybiskup 

Eugeniusz Baziak  udzielił 

święceń biskupich Karolowi 

Wojtyle. Podaj imię i nazwi-

sko biskupów współkonse-

kratorów.  

19. Kiedy Karol Wojtyła przyjął 

hasło przewodnie swej posłu-

gi „Totus Tuus” (łac. „Cały 

Twój”)? 

20. 26 VI 1967 r. Karol Wojtyła 

został nominowany kardyna-

łem. 29 czerwca 1967 r. 

otrzymał w Kaplicy Sykstyń-

skiej od papieża Pawła VI 

czerwony biret, a jego kościo-

łem tytularnym stał się...? 

21. Podaj pseudonimy literackie   

Karola Wojtyły. 

22. Podaj dokładną datę i godzi-

nę wyboru Karola Wojtyły na 

Papieża. 

23. Kto był poprzednikiem Jana 

Pawła II na Stolicy Piotrowej?  

Michał Janiszewski 


