Władysław Żurowski - lodowisko,, Bajka”
Urodził się on 8 stycznia 1914 roku na Wileńszczyźnie. Po ukończeniu
Seminarium Nauczycielskiego im. Tomasza Zana w Wilnie, rozpoczął pracę jako
nauczyciel w Szkole Powszechnej nr 2 w Słonimie. W dniu 10 kwietnia 1939
powołany został do wojska do jednostki w Brześciu nad Bugiem, a następnie
przeniesiony na Pomorze. Podczas kampanii wrześniowej (3 wrzesień) dostał się
do niewoli niemieckiej, gdzie spędził okres całej wojny. Po wojnie w 1945
rozpoczął pracę w Opolu. Do Olecka przeniósł się w 1947 roku, pracując
początkowo przez cztery lata jako instruktor wychowania fizycznego powiatu
olecko-gołdapskiego, a od 1 września jako nauczyciel przy ulicy Słowiańskiej.
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Po raz pierwszy lodowisko przy Szkole Podstawowej nr 2 zostało wylane
w roku szkolnym 1955/56. Od 1957 roku pieczę nad lodowiskiem sprawowała,
założona w dniu 12 lutego tego roku spółdzielnia uczniowska ,,Jutrzenka” pod

opieką Władysława Żurowskiego. W roku tym ulepiono na lodowisku bałwana
wielkości sali gimnastycznej, a w środku powstała kawiarenka. W kawiarence
można było napić się za drobną opłatą gorącej kawy, czy herbaty. Od tej pory, co
roku były budowane kawiarenki o różnych kształtach. Kolejne z nich nosiły
następujące nazwy: ,,Pod Pingwinem” , ,,Eskimos” , ,,Pod rakietą”, ,,Czar
Zimy”, ,,Cafe Bajka”, czy ,,Chatka Baby Jagi”
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Lodowisko było wielką pasją Władysława Żurowskiego. Potrafił tą
pasją zarazić wielu ludzi. Jednym z nich był Narcyz Ciborowski, uczeń pana
Władysława, a następnie pracownik poczty. To on był twórcą oświetlenia, które
o każdej porze pokazywało świetność lodowiska. Inną osobą zasłużoną dla
,,Bajki” był wieloletni przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Wacław
Urbanowicz. Dzięki jego staraniom przy lodowisku wybudowano społecznie
zaplecze, magazyn sprzętu, wypożyczalnie łyżew. Zadanie te wykonała
Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
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O lodowisku ,,Bajka” było głośno w całej Polsce. Co roku w zimie przyjeżdżały
największe gwiazdy polskiego łyżwiarstwa. W 1960 roku zorganizowano rewię
na lodzie z udziałem łyżwiarzy i łyżwiarek Kadry Narodowej. Obecna była min.
mistrzyni Polski Barbara Jankowska, para wicemistrzowska Anita Wasilewska i
Stryjecki. Największą gwiazdą lodowiska była wicemistrzyni olimpijska Halina
Pilejczyk, która gościła wraz z całą drużyną narodową w 1965 roku.
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Oprócz łyżwiarzy zawodowych z lodowiska korzystało wiele innych
osób. Podczas ferii zimowych w 1964 roku odbywał się kurs łyżwiarski dla
nauczycieli z całego województwa. Przy lodowisku istniał także zespół
,,Śnieżynki”, który co roku wystawiał przedstawienia.
Władysław Żurowski odniósł wiele sukcesów jako nauczyciel
wychowania fizycznego. Prowadzona przez niego młodzież w drużynach
,,Złotego Krążka’’ i ,,Błękitnej Sztafety” wielokrotnie triumfowała w zawodach
wojewódzkich, a następnie z powodzeniem reprezentowała województwo na
Ogólnopolskich Igrzyskach Harcerskich m.in. w Nowym Targu, Toruniu,
Krynicy. W 1963 roku w zawodach w Toruniu województwo białostockie,
w skład, którego wchodziło Olecko zajęło głównie dzięki uczniom Szkoły
Podstawowej nr 2 III miejsce w Polsce.
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kilkakrotnie był nagradzany. W dniu 9 listopada 1967 roku odznaczony został
przez Radę Państwa - ,,Złotym Krzyżem Zasług”. W dniu 11 listopada 1971 roku
otrzymał wyróżnienie ,,Zasłużony Białostocczyźnie”. Natomiast 2 października
odznaczony został medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wreszcie 27 listopada
1978 roku, gdy nie był już czynnym nauczycielem, otrzymał nagrodę im. Jędrzeja
Śniadeckiego za wybitne zasługi położone dla rozwoju sportu szkolnego
ufundowane przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania. W 1974 roku pan
Władysław Żurowski odszedł na emeryturę, lecz nie przeszkodziło mu to nadal
współpracować ze szkołą i udoskonalać lodowisko ,,Bajka”.
W 1965 roku relację z lodowiska ,,Bajka” przeprowadził w
,,Kronice Filmowej” pochodzący z Olecka operator filmowy pan Jerzy Gościk.
W 1981 roku ,,Bajka” wygrała feryjny konkurs na ,,Najpiękniejsze Lodowisko w
Polsce”. Kilkakrotnie lodowisko odwiedzała ekipa telewizyjnego ,,Teleranka”.

