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W kalendarzu żubrowym pod datą 28 lutego 1980 r. znajduje się 
krótka notatka:
„Z wolnego stada w Puszczy Białowieskiej odłowiono osiem żu-
brów w wieku 2-5 lat, przeznaczonych dla Nadleśnictwa Wałcz”.
Jest to początek pięknej opowieści, związanej z obecnością 
żubrów na Ziemi Wałeckiej i Pomorzu Zachodnim. Historii, w 
której splatają się losy zwierząt i ludzi, ale i moje jako lekarza 
weterynarii. 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu ludzi żubr jako gatunek 
nie zaginął. Aż trud0no uwierzyć, że w okresie międzywojennym na 
świecie zostały tylko 54 sztuki, a całą obecną populację odtworzono 
z kilkunastu.
Właśnie minęło 40 lat obecności tych pięknych zwierząt na naszym te-
renie. Kiedy w 1981 r. zostałem zaangażowany do rozpoznania, co się 
stało z żubrem, nie przypuszczałem, że to związek na zawsze. Żubry to 
moja praca, pasja i przygoda. Dzięki nim poznałem wielu wspaniałych 
ludzi z całego świata, a każda z tych postaci, to osobna księga.
40 lat to okazja, aby zagłębić się w „żubrowy” temat. Szmat czasu. 
Zjeździłem całą Polskę, odwiedzając wszystkie miejsca, gdzie znaj-
dują się żubry - od Wolina, przez Bieszczady, po Pszczynę i Puszczę 
w Białowieży. Dzięki temu dziś o żubrach wiem prawie wszystko, a 
każdy osobnik jest dla mnie bezcenny.

***
Dostałem kiedyś telefon, że na polu koło Próchnowa leży ranny cie-
lak żubra. Mała, ledwo miesięczna jałóweczka miała złamaną nogę, 
poobdzieraną skórę na głowie i uszkodzone, zapiaszczone oczy. 
Prawdopodobnie została nadepnięta przez innego żubra. Próbo-
wała wstać, ale nie mogła i tłukła głową o ściernisko. Stado odeszło. 
Matka również ją zostawiła, nie mogąc jej karmić.Odwodniona, osła-
biona została skazana na śmierć.
Po kilku telefonach z „ważnymi” osobami ustalono, że trzeba ją uśpić, 
bo pewnie została postrzelona i nie będzie mogła wrócić do stada. 
Stojąc razem z leśniczym Stanisławem Wiese nad biednym, bezbron-
nym zwierzakiem, spojrzeliśmy na siebie i już wiedzieliśmy, że zrobi-
my wszystko, aby go uratować. Zrozumieliśmy się w ułamku sekundy, 
a niech tam... Wbrew rozkazom, ale zgodnie z własnym sumieniem. 
Położyliśmy cielaka na kocu i wpakowaliśmy do „malucha”, Fiata 
126p - kto nie pamięta. Oczywiście trzeba było otworzyć szyby, po-
nieważ nie mieściły się nogi. I tak z wystającymi kopytami (to musiał 
być widok!) zawieźliśmy zwierzę do obórki w Kalinówce, gdzie kozy 
odstąpiły żubrowi jedną zagrodę.
Wróciłem do Wałcza do lecznicy po aparat Rtg i leki. Na miejscu pod-
łączyliśmy kroplówkę i oczyściliśmy oczy. Zrobiłem zdjęcia złamanej 
nogi, wróciłem do Wałcza, aby je wywołać, a potem z powrotem do 
Kalinówki, aby poskładać połamane kości. Udało się ustabilizować 
złamania i założyłem opatrunek z lekkiego gipsu. Potem codziennie 
dojeżdżałem do żubra z kroplówką, do czasu, aż zaczęła samodziel-
nie pobierać pokarm.
Pan Stasiu najpierw poił malucha herbatką z siana, a potem kozim 
mlekiem. Cierpliwie pielęgnował oczy, zapuszczając krople i maści 
przeciwgrzybicze. Leczenie trwało miesiąc.
Ostatecznie jałówka trafiła do ZOO we Wrocławiu, gdzie w czasie 
„wielkiej powodzi” w 1998r zginęło wiele zwierząt. Po wielu latach 
dowiedziałem się, że urodziła cielaka, a po złamaniach i chorych 
oczach nie było śladu.

***
To tylko jedna z wielu historii, jaka przytrafiła mi się podczas pracy 
z żubrami. Minęło 40 lat, a z tych pierwszych 8 zrobiło się pokaźne 
stado 350 sztuk.
Prawda, że to imponujące!!!
Jak było to możliwe, że stado jest w tej chwili tak duże - dowiecie się 
z kolejnych opowieści.                                                              Roman Lizoń



Prognozy są takie, że szczyt zachorowań w Polsce będzie dwa 
tygodnie po świętach. Ma to być pokłosie wielkanocnych spo-
tkań i zjazdów rodzinnych oraz powrotu międzynarodowych 
kierowców do Polski. 
Coraz częściej i głośniej obarcza się winą za koronę właśnie kie-
rowców tirów. Podczas, gdy oni siedzą za kółkiem, ich żony są w 
domu. Co przeżywają?
 

Monika Narodowska: Mąż w 
koronawirusie jeździ głównie 
do Szwecji, Norwegii i Danii. 
Wozi artykuły spożywcze i spi-
rytus. Jest w trasie 2-3 tygodnie 
i wraca na tydzień do domu. Ma 
zaświadczenie z firmy, że jest 
kierowcą zawodowym, więc nie 
obejmuje go kwarantanna. Na 
granicy nie mierzą mu też tem-
peratury, ale nie obawiamy się, 
bo jest bardzo dobrze zabezpie-
czony. Otrzymał od pracodaw-
cy profesjonalne środki ochro-
ny, takie jak maski, rękawiczki, 
płyny do dezynfekcji. Odbiorcy 
towarów, zanim wpuszczą go 
na rozładunek, sprawdzają, czy 
mąż jest odpowiednio zabez-
pieczony, mierzą mu tempera-

turę, dają mnóstwo dokumentów do wypełniania i oczywiście de-
zynfekują przejścia. 
Nie boję się o męża. Mówi, że tam życie toczy się normalnie. Że boi 
się do Polski zjeżdżać, bo jest przerażony tym, co u nas się dzieje. 
Polska musi być bogatym krajem, skoro zamyka sklepy i firmy. Tam 
funkcjonuje prawie wszystko, zabezpieczają się i pracują. Oczywi-
ście, wirus ich też zabija, ale nie na taką skalę, jak podaje nasza te-
lewizja. 
Nie boję się też o siebie, ani o swoją rodzinę. Mam troje dzieci w wie-
ku 21, 16 i 10 lat. Moje podejście jest takie, że wirusa mogę złapać 
również tu, na przykład na zakupach, bo ludzie nie chronią się do 
końca. Więc prędzej ja męża zakażę, niż on mnie, bo on w aucie jest 
sam. 

ŻONY KIEROWCÓW
Martwi mnie bardzo panika. Odbija się to na gospodarce. Jest źle, a 
będzie jeszcze gorzej. 
Święta spędzimy w domu i na pewno rodzinnie. 

Dorota (imię zmienione): - Mąż 
jest w trasie już od 24 lutego, 
jeździ tylko po Szwajcarii. Boi 
się zjechać do Polski, bo na 8,5 
miliona Szwajcarów choruje po-
nad 23 tysiące. Boi się głównie 
o nas: o mnie i dwoje naszych 
małych dzieci, ale też o sąsiadów 
i innych mieszkańców. Nie, nie 
ma żadnych objawów, ale wiesz 
dobrze, że choroba rozwija się 
do dwóch tygodni. Dostał od 
firmy mieszkanie i tam mieszka. 
A z nami zobaczy się prawdopo-
dobnie dopiero w czerwcu, jak 
wszystko się uspokoi. 
Większość kolegów męża, po-
dobnie jak on, nie wraca do Pol-
ski. Chłopaki tęsknią za rodzi-
nami, a rodziny za nimi. Mierzą 

sobie gorączkę, ale to nie daje im żadnej pewności. Co innego, gdy-
by były robione testy. Jest kilku „odważnych”. Zjeżdżają na tydzień 
do domu, a potem wracają. Moim zdaniem są nieodpowiedzialni. 
Przez takie osoby to się będzie ciągnęło i ciągnęło. Dlaczego ja mam 
cierpieć razem z dziećmi, bo mój mąż myśli, a inni nie? 
Ja się boję, że Tomka w ogóle nie zobaczę, bo młodsi też umierają. 
Oczywiście to jest czarny scenariusz, o którym staram się nie myśleć, 
ale strach siedzi z tylu głowy. Rozmawiamy codziennie na kamerce. 
Młodsza córka pyta, kiedy tata przyjedzie, ale nie pojmuje jeszcze 
czasu, tygodni. Starsza często płacze. Ona już wie, tym bardziej, że 
wszędzie piszą te straszne rzeczy. Wcześniej pytała, kiedy tato wróci, 
a teraz, czy na pewno wróci.
Prawda jest, że przez kierowców to się szybko nie skończy. Jeżdżą po 
całej Europie, mają kontakty ze wszystkimi, a jak wracają, nikt ich nie 
bada. Ale oni są Bogu ducha winni. To nasze państwo jest do bani. 
Kierowcy chcą wrócić do domu i mają do tego prawo, a państwo 
powinno zapewnić bezpieczeństwo im i ich rodzinom.

8 kwietnia w godzinach wieczornych w Dzikowie znaleziono 
zwłoki mężczyzny. Na ciele posiadał ranę kłutą. Jedna z przyję-
tych przez prokuraturę wersji zakłada zabójstwo. 

Jak udało się nieoficjalnie dowiedzieć, ciało mężczyzny znajdowało 
się w mieszkaniu. Prokuratura na tę chwilę nie ujawnia szczegółów. 
- Obecnie trwają czynności, ustalane są szczegóły zdarzenia i przy-
czyna śmierci - mówi prokurator rejonowy Piotr Łosiewski. - Dopie-
ro sekcja zwłok pozwoli na precyzyjne określenie przyczyny zgonu. 
Wiem, że denat ma ranę zadana jakimś ostrym narzędziem, ale póki 
nie poznamy wyników sekcji, zawsze istnieje choćby hipotetyczna 
możliwość, że mężczyzna zmarł z jakichś naturalnych powodów, a 
ranę zadano nożem czy innym ostrym przedmiotem już po śmierci. 
Dlatego jestem ostrożny z mówieniem na tym etapie o szczegółach. 
Rzeczywiście jednak, jedną z przyjętych wersji jest zabójstwo.
W Dzikowie na temat zdarzenia krąży wiele plotek. Podobno wcale 
nie musiało to być umyślne zabójstwo. Według jednej z wersji do 

Zabójstwo?

zdarzenia doszło w domu, przy stole. Podczas spotkania czy - jak 
twierdzą inni – imprezy, ofiara miała stwierdzić, że ma dość życia. 
Mężczyzna przyłożył sobie nóż do piersi. W tym momencie bliska 
ofierze osoba nie wiadomo z jakiego powodu pchnęła czy też ude-
rzyła w nóż. Zastrzegamy jednak, że jest to wersja nieoficjalna, której 
nie potwierdza prokurator.



Nasz świat, w którym żyliśmy do marca, zaczyna się ja-
wić jako kraina dobrobytu i szczęśliwości. Wstrząsnęła 
nim nie tyle pandemia koronawirusa, co podjęte środ-
ki zapobiegawcze. 

***
Zatrzymano decyzjami rządu pół gospodarki. Zwalniani są pracow-
nicy. Zamknięte są szkoły, sądy i hotele. Do urzędu dostać się trudno. 
Stanęły wszelkie usługi. Nawet opon nie można zmienić. By się poru-
szać, trzeba mieć ważki powód. Ba! Konieczne jest dobre zaplanowa-
nie trasy, aby ominąć, lasy, parki i inne tereny zielone oraz zachować 
dwumetrowy dystans od innych, też mających bardzo ważne powo-
dy do przemieszczania się. Fakt, poczta działa nieustannie, donosząc 
listy i przesyłki. Na ilość pracy nie narzekają też kurierzy. 
Zakazy i nakazy wydawane są rozporządzeniem, zamiast ustawą. Po-
licjanci (niedługo, jak wieść niesie, i terytorialsi) pilnują obywateli, by 
nie wychodzili z psem za daleko i nie myli samochodów antyepide-
micznie w myjniach samochodowych. Jeszcze trochę wolności mają 
posiadacze przydomowych ogródków. Jaja wielkanocne spożywać 
będziemy kwarantannowo, łącząc się rodzinami na fejsie. 

***
Epidemiczny stan nienadzwyczajny wzmacniany jest działaniami 
rządzących, prących do przeprowadzenia wyborów 10 lub 17 maja. 
Ustawą zmieniono reguły wyborcze kilka tygodni przed ich termi-
nem. Konstytucjonaliści nie mogą domknąć powiek ze zdumienia - 
toć oto rodzi się NOWA NAUKA PRAWA. Korespondencyjnie mamy 
przenosić wirusa za pomocą listonoszy i pracowników poczty. Mi-
nister zdrowia zapowiada wzrost zachorowań, ale nie widzi zagro-
żenia w korespondowaniu z komisjami wyborczymi, do których nie 
ma chętnych. Wcześniej podawano, że wirus na papierze utrzymuje 

A orkiestra gra dalej...
się około doby, a na plastiku nawet trzy. Premier podaje już Tarczę 
2.0, a Tarcza 1.0 jeszcze nie zadziałała. ZUS wykopuje się spod lawiny 
wniosków o zwolnienie ze składek, a przedsiębiorcy je pracowicie 
wypełniają. - Państwo działa - oświadczył jeden z podatników. Do-
wodem jest otrzymany właśnie zwrot nadpłaty podatku w kwocie 
1 zł. Prezydent Warszawy stwierdza, iż według aktów zgonu na ko-
ronawirusa zmarło 32 osoby, a komunikat rządowy stwierdza tylko 
8 zgonów.
W Wałczu stawiają pomarańczowy namiot przed Izbą Przyjęć w szpi-
talu do selekcji chorych. W lasach zwierzęta nie mogą nadziwić się 
ciszy. Na drogach tylko z rzadka pomiędzy tirami przemykają oso-
bówki. Jeden ze znajomych uszczęśliwił się widokiem korka na au-
tostradzie w Krakowie. 
Niektórzy szukają w podziemiu fryzjerów, a ponoć kosmetyczki i ma-
nikiurzystki już tam są. 
Tymczasem w innym podziemiu planuje się przeprowadzenie ko-
respondencyjnych wyborów na kilka dni przed 10 maja. Jeden z 
ministrów zapewne już szykuje rozporządzenia o wyglądzie pakie-
tu wyborczego, a podziemne drukarnie drukują jak kiedyś „bibułę”, 
kilkadziesiąt milionów pakietów wyborczych. Żołnierze ćwiczą na 
poligonach doręczanie. No cóż, przepisów nie ma, ale przecież trze-
ba zdążyć na dziesiątego... Marszałek Sejmu przybija do laski kolejny 
gwóźdź z nowym uprawnieniem do przesuwania wyborów. W Se-
nacie zaś zastanawiają się, czy 30 dni da się wydłużyć do 40, by do 
wyborów nie dopuścić. Na Nowogrodzkiej i w innych politycznych 
siedzibach polityczni szachiści planują, jak tu wyprzedzić przeciwni-
ka o następnych kilka ruchów. Z zamrażarki sejmowej wydostał się 
temat aborcji. Wicepremier „rejtani”, a antyszczepionkowcy przecie-
rają oczy, itd.

***
Naprawdę potrzebne nam są wybory w tym wszystkim? Wystarczy 
przecież ogłosić stan klęski żywiołowej, przewidziany w art. 232 
Konstytucji, by odsunąć wybory na 90 dni do czasu jego zakończe-
nia. Może on być przedłużany, by uzyskać czas na załatwienie naj-
ważniejszego problemu od lat 90 ubiegłego wieku, a może i od 1945 
r. - zwalczenia epidemii. Tym się powinniśmy zająć, a nie tym, czy 
rządząca partia umocuje prezydenta na kolejne 5 lat i utrzyma wła-
dzę do kolejnych wyborów parlamentarnych.
Zdrowia Czytelnikom życzę i wytrwałości!

Adwokat Cezary Skrzypczak



Po zamknięciu linii produkcyjnych, związanych 
z wykryciem przypadku zarażenia koronawiru-
sem u jednej z pracownic z biura, sytuacja w fir-
mie Victoria Cymes stopniowo wraca do normy.

Dla przypomnienia kilka faktów. Kilka tygodni 
temu Wałcz lotem błyskawicy obiegła informacja 
o tym, że jedna z pracownic firmy Victoria Cymes 
jest zarażona koronawirusem. W niedzielę 22 mar-
ca służby sanitarno-epidemiologiczne potwierdzi-
ły, że na terenie powiatu wałeckiego jest pierwsza 
osoba zarażona koronawirusem. 
Kobieta była z wizytą u córki z Wielkiej Brytanii. 
Nie naruszyła obowiązujących wtedy rygorów, na-
łożonych przez rząd w celu zahamowania rozwoju 
pandemii. Po powrocie poddała się profilaktycznie 
dobrowolnej kwarantannie, a następnie z własnej 
inicjatywy doprowadziła do wykonania testu na 
obecność koronawirusa w jej organizmie. Dał on 
niestety wynik pozytywny. Służby sanitarne uzna-
ły wtedy, że stan zdrowia kobiety był na tyle dobry, 
że nie wymagała ona hospitalizacji, a jedynie tak 
zwanej izolacji domowej. Kilka dni później została 
umieszczona w szczecińskim szpitalu, z którego 
po obserwacji została wypisana.
Dodatkowy problem polegał na tym, że w Victo-
rii Cymes pracuje również mąż zarażonej wirusem 
COVID-19 kobiety.
Linie produkcyjne w firmie musiały więc zostać 
zatrzymane aż do czasu otrzymania informacji o 
wyniku testu, przeprowadzonego u męża zainfe-
kowanej pracownicy. Wynik okazał się negatywny, 
czyli mężczyzna nie był zarażony koronawirusem. 
Ta informacja dotarła do Victorii Cymes w piątek 
27 marca, a produkcja została uruchomiona w po-
niedziałek 30 marca o 7 rano. Firma musiała speł-
nić wiele warunków, ściśle określonych przez wła-
dze sanitarne. Ze wznowienia produkcji cieszyli się 
właściciele i pracownicy Victoria Cymes.
- To była oczywiście znakomita wiadomość, zarów-
no ze względu na zdrowie dwójki naszych pracow-
ników, jak i z uwagi na dobro całej firmy - mówi 
współwłaściciel Victorii Cymes Lech Krukowski. - 
W tej chwili obydwoje wrócili już do pracy: moja 

Cymes wraca do normy
asystentka wykonuje swoje obowiązki w systemie 
zdalnym, a jej mąż po odbyciu kwarantanny wrócił 
na produkcję. Firma wraca do w miarę normalne-
go funkcjonowania, oczywiście z uwzględnieniem 
panujących warunków. Chciałbym podkreślić, że 
przez cały okres przestoju nikt u nas nie stracił pra-
cy, a zarobki zostały utrzymane na takim poziomie, 
jakby firma cały czas produkowała. Biuro funkcjo-
nuje przez cały czas w systemie home office. W 
przypadku konieczności pojawienia się kogoś w 
pracy, odbywa się to tak, aby nie dochodziło do 
wzajemnych kontaktów. Ograniczenie kontaktów 
pomiędzy pracownikami stało się priorytetem 
również na produkcji, która odbywa się w syste-
mie dwu lub nawet trzyzmianowym. A skoro mó-
wimy o produkcji, to oczywiście odbywa się ona 
z bezwzględnym zachowaniem ściśle określonych 
procedur, które gwarantują bezpieczeństwo za-
równo klientów, kupujących nasze wyroby, jak i 
pracowników, którzy je wytwarzają. To oczywiste, 
że nasze produkty posiadają wszystkie niezbędne 
certyfikaty: HACCP oraz IFS, a związanych z tym 
warunków rygorystycznie przestrzegamy od za-
wsze i wybuch pandemii niczego w tym zakresie 
nie zmienił. Jesteśmy regularnie poddawani au-
dytom zarówno przez sieci handlowe, z którymi 
współpracujemy, jak i nadzór sanitarny. Bardzo nas 
to cieszy, bo nie mamy nic do ukrycia, a bezpie-
czeństwo jest przecież najważniejsze. Oprócz la-
boratorium, w Victorii Cymes funkcjonuje również 
coś takiego, jak archiwum produktowe, w którym 
przechowujemy próbki wszystkich serii naszych 
wyrobów, schodzących z taśm produkcyjnych. 
Są one przechowywane aż do upływu terminu 
ważności. Ciekawostką jest to, że archiwum pro-
duktów w naszej firmie jest większe od archiwum 
księgowego. Oprócz tego, prowadzimy również na 
bieżąco kartotekę produktów. Dzięki temu może-
my w każdej chwili udostępnić audytorom wszyst-
ko, czego potrzebują: zarówno dokumentację, jak 
i gotowy produkt.
Współwłaściciel Victorii Cymes w zamieszaniu, któ-
re dotknęło jego firmę, znajduje również jaśniejsze 
strony.

- Moim zdaniem cała ta sytuacja uświadomiła 
nie tylko moim pracownikom, ale również innym 
mieszkańcom Wałcza i okolic, powagę sytuacji 
związanej z pandemią - mówi L. Krukowski. - Nic 
tak nie wpływa na wyobraźnię ludzi jak to, że coś 
złego dzieje się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 
Nie gdzieś tam, nie bardzo wiadomo gdzie, tylko 
tu i teraz, a nazajutrz taki sam kłopot może do-
tknąć ich bezpośrednio. Nasz przypadek mocno 
uwrażliwił ludzi na punkcie pandemii, co w su-
mie jest przecież czymś pozytywnym. Oczywiście 
pomijam tu różnych hejterów albo osoby, które 
zaczęły przesadzać ze środkami ostrożności. Sły-
szałem nawet, że na widok nadchodzącego pra-
cownika Victorii Cymes niektórzy przechodzili na 
drugą stronę ulicy...
Sytuacja związana z wykryciem koronawirusa u 
jednej z pracownic Victorii Cymes odbiła się na wi-
zerunku firmy.
- Nie rozumiem, dlaczego tak się stało - dziwi się 
L. Krukowski. - Uważam, że moja pracownica za-
chowała się w tej sytuacji bardzo odpowiedzialnie, 
dokładnie tak, jak powinna się zachować.
Lech Krukowski mówi też o działaniach, podejmo-
wanych w ramach społecznej odpowiedzialności 
biznesu.
- Zaledwie kilka dni temu podarowaliśmy trzy ty-

siące masek do 107 Szpitala Wojskowego - opo-
wiada współwłaściciel wałeckiej firmy. - Przekaza-
liśmy tam również pewne ilości naszych wyrobów, 
oczywiście również nieodpłatnie. Wspomagamy 
także w różny sposób inne organizacje pomoco-
we. Uważam, że wobec sytuacji, która dotyka nas 
wszystkich, są to działania oczywiste.
Współwłaściciela Victorii Cymes martwią sympto-
my nadciągającego kryzysu gospodarczego.
- Myślę, że ucierpi na tym wiele firm, ale przede 
wszystkim ludzie, którzy stracą pracę i będą 
ograniczać swoje wydatki - mówi L. Krukowski. 
- Osłabnie popyt wewnętrzny, ucierpieć może 
również eksport. Liczę jednak na to, że rynek bę-
dzie się stopniowo odbudowywał, a my nie stra-
cimy w nim pozycji, na którą ciężko pracowaliśmy 
przez długie lata. Razem z moją żoną Aleksandra 
chcielibyśmy tutaj podziękować wszystkim pra-
cownikom Victorii Cymes, którzy kolejny raz dali 
dowód swej odpowiedzialności i lojalności w sto-
sunku do firmy. W imieniu własnym i Aleksandry, 
a także pracowników Victorii Cymes składamy 
również podziękowania dla całego personelu 
medycznego: od lekarzy po panie salowe, który 
troszczy się o zdrowie mieszkańców Wałcza i po-
wiatu wałeckiego.

Tomasz Chruścicki



Wydaje się nieprawdopodobne, żeby obsesyjna chęć zemsty 
całkowicie zmieniła życie jednego człowieka. A jednak okazało 
się to możliwe. Paweł R. poświęcił dla niej normalne życie. 

Paweł R. przez kilka lat był zawodowym żołnierzem. Zerwał jednak 
z mundurem i postawił na własny biznes. Kiedy jeszcze służył naj-
pierw w Wałczu, a potem w Bydgoszczy, poznał Anitę. Dziewczyna 
była koleżanką żony jego kumpla. Spotykali się początkowo tylko 
na wspólnych imprezach, ale dość szybko stali się parą. Po dwóch 
latach znajomości pobrali się. Paweł nie był już wtedy w wojsku. Po-
czątkowo zamieszkali w Bydgoszczy, ale po około pół roku przenieśli 
się do Wałcza. Tu Paweł zaczął rozwijać swoją firmę. Był świetnym 
fachowcem i dzięki temu zdobywał klientów, a ci polecali go innym. 
Trafił doskonale, bo spora część fachowców akurat wyemigrowała za 
granicę i dobrzy rzemieślnicy byli rozchwytywani. 
- Anita zaszła wtedy w ciążę – opowiada Paweł. - Ja pracowałem od 
rana do wieczora. Planowaliśmy zakup większego mieszkania. Wzię-
liśmy kredyt i zrealizowaliśmy swoje plany. Tylko, że właśnie wtedy 
zaczęły się problemy. Roboty jakie ja robiłem, to była głównie wy-
kończeniówka: malowanie, szpachlowanie, kafelki, jakaś niewielka 
hydraulika, przesunięcie gniazdek elektrycznych i takie tam... I ja i 
moi pracownicy znaliśmy się na tym, co robiliśmy. I raptem zaczęło 
się coś dziać. Wyobraź sobie mieszkanie pomalowane prawie na go-
towo do odbioru. Wieczorem wychodzimy, wracamy rano, a tu cała 
farba się łuszczy. Albo kafelki: położone co do milimetra, wchodzimy 
następnego dnia i ... kilka z nich odpadło, spadło na ziemię: parę roz-
bitych, inne ledwie ukruszone. W końcu klienci zaczęli kręcić nosami. 
Rozumiałem ich, bo nie udawało nam się dotrzymać terminów, ale 
my sami nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Zbiegło się to z rozpuszcza-
nymi na temat firmy informacjami: że jesteśmy niesolidni, że kno-
cimy robotę, że jesteśmy kiepskimi fachowcami... Po jakimś czasie 
namierzyłem tego plotkarza. To był Janusz. Podobno niedawno 
sprowadził się do Wałcza i miał firmę remontową. Pomyślałem, że 
to tylko wredna konkurencja. Nie przyszło mi ani przez moment do 
głowy, że to znacznie głębsza sprawa.

***
Paweł miał problemy w pracy, bo od pewnego momentu łapał tylko 
małe roboty. Grubsze podbierał mu Janusz. Jak to robił - do dziś nie 
wiadomo. Anita po porodzie była na urlopie macierzyńskim. Musia-
ła jednak wcześniej wrócić do pracy, bo zwyczajnie brakowało im 
pieniędzy. Mieli małe dziecko i kredyt na mieszkanie, a Paweł ledwie 
wiązał koniec z końcem. 
- Anita pracowała w sklepie – opowiada Paweł. - Było nam lżej z 
dwoma pensjami. Ja zacząłem nawet rozważać powrót do wojska. 
Miałem zgodę, ale... raptem już jej nie miałem i nie miałem pojęcia 
dlaczego. Po czasie dowiedziałem się, że Janusz robił remont u pew-
nego oficera i sądzę, że musiał mu nagadać o mnie różnych głupot. 
Po dwóch miesiącach żona wróciła z pracy. Okazało się, że ktoś kupił 
sklep, w którym pracowała. Jak się okazało, był to Janusz. Pierwszą 
decyzją, jaką podjął, było zwolnienie Anity. Znów zostaliśmy bez pie-
niędzy. Nie było innego wyjścia: musiałem jechać za granicę. Byłem 
tam przez 3 miesiące urządzając się i pracując. Każdy cent, jaki mi 
zostawał, wysyłałem żonie.
Samotność była męcząca. Paweł rzadko gdzieś wychodził. Któregoś 
dnia dostał jednak podwyżkę i chciał to uczcić. Poszedł do pubu i 
usiadł przy barze. Początkowo nie zauważył, że dosiadła się do niego 
kobieta. Nie pasowała do tego miejsca. Z jej urodą powinna w wie-
czorowej sukni siedzieć w barze kilkugwiazdkowego hotelu lub w 
top restauracji. Tymczasem siedziała obok niego, w dodatku - jak się 
okazało - była Polką, i to bardzo sympatyczną. Miała na imię Dorota, 
choć tego Paweł pewny nie był. 

Pech o imieniu Janusz
- Co mam powiedzieć – rozkłada ręce Paweł. - Spędziliśmy tam sporo 
czasu, a potem poprosiła, żebym ją odprowadził do domu bo trochę 
wypiliśmy. Potem zaproponowała, żebym wszedł na górę, na górze 
zaproponowała drinka i... film mi się urwał. Obudziłem się nago w 
jej łóżku. Nie planowałem tego, że zdradzę żonę. Nie chciałem tego, 
mimo, że Dorota była piękna. Za dwa dni zadzwoniła do mnie z pła-
czem żona. Wykrzyczała, że chce rozwodu. Dostała na maila film, 
na którym uprawiam seks z Dorotą. Jakim cudem i od kogo?! To nie 
mieściło mi się w głowie.

***
Paweł wrócił do Wałcza, żeby naprawić relacje z żoną, ale ta nie 
chciała go nawet słuchać i wyniosła jego rzeczy do rodziców. Zapo-
wiedziała, że po rozwodzie wróci do Bydgoszczy. Paweł wrócił do 
Niemiec szukać Doroty, i dość szybko ją znalazł. Tak, jak podejrze-
wał, była prostytutką, ale kategorii VIP. Przyznała, że wynajął ją jakiś 
mężczyzna. Miała upić Pawła, uprawiać z nim seks i nagrać film. To 
miał być taki żart.
- Z opisu ten facet wyglądał mi na Janusza, ale zastanawiałem się, 
jaki on miałby mieć w tym cel i jak mnie znalazł? – opowiada Pa-
weł. - Po co zresztą coś takiego miałby zrobić? Poprosiłem Anitę, 
żeby zrobiła telefonem zdjęcie Januszowi i mi przesłała. Zgodziła 
się. Dorota od razu go poznała. Poprosiłem ją, żeby zadzwoniła do 
mojej żony i opowiedziała jej wszystko. Na szczęście nie robiła żad-
nego problemu. Przysięgała Anicie, że byłem pijany i więcej w tym 
było udawania, niż seksu. Przeprosiła ją i na tym zakończyliśmy zna-
jomość. Wróciłem do Wałcza. Razem z żoną poszliśmy do Janusza. 
Nie był zaskoczony. Chłodno i spokojnie oświadczył, że będzie nas 
prześladował na każdym kroku. Zniszczy nam życie i że zawsze bę-

dzie w nim obecny. Ale dlaczego? Okazało się, że ojciec Anity miał 
zabić jego ojca. Janusz stracił osobę, którą kochał nad życie. Anita 
nic o tym nie wiedziała.
Porozmawialiśmy z ojcem Anity. Z jego opowieści wynikało, że to 
był nieszczęśliwy wypadek. Doszło do niego, kiedy Anita była jesz-
cze mała. Jej ojciec nie poniósł za to żadnej kary, ale Janusz ubzdurał 
sobie, że zamordował jego ojca. 
- Po rodzicach Janusz odziedziczył ogromny majątek – opowiada Pa-
weł. - Stać go było na wszelkie fanaberie. Potem doszliśmy do tego, 
że miał wgląd w nasze komputery, więc wiedział i o klientach, i o 
tym, gdzie jestem w Niemczech. Po tej rozmowie zniknął z Wałcza i 
zatarł wszelkie ślady. Chcieliśmy pójść z tym na policję, ale najpierw 
zasięgnęliśmy porady prawnika. Jasno nam powiedział, że nie mamy 
żadnych dowodów. Co prawda od dwóch lat jest spokój, ale kiedy 
dzieje się coś niedobrego, nie myślimy że to pech. Rozglądamy się, 
szukając Janusza...



Mam dziś w mieszkaniu, dostarczone dzięki ciężkiej 
pracy kurierów i magazynierów, rzeczy niezbędne 
do prowadzenia spokojnego, dobrego życia w do-
mowym zaciszu. Na już uginającej się biblioteczce 
pojawiły się cztery nowe tytuły - wszystkie wyselek-

cjonowane starannie pod kątem zanurkowania we własne wnętrze 
i uporządkowania spraw, które od dawna spędzają mi sen z powiek. 
Moje wypożyczone z biura krzesło zostało wyposażone w ortope-
dyczną poduszkę. Długie dni spędzone przy kuchennym stole z lap-
topem stały się dzięki temu bardziej znośne, a wieczorami nie doku-
cza mi przeraźliwy ból pleców. 
W lodówce nie ma już produktów „na odwal”. Szuflada na warzywa 
naprawdę zawiera warzywa, półkę wyżej ułożyłam hummus, ser 
mozzarella, rukolę, jogurty naturalne i awokado. W ciągu ostatnich 
dwóch tygodni schudłam już dwa kilogramy, a jeśli wierzyć wszel-
kim znakom na niebie i ziemi (to jest prognozom wskazującym, że 
szczyt pandemii przypadnie na maj), czeka mnie takich tygodni jesz-
cze z osiem, może dwanaście. 
Kiedy jadę po paczkę do Paczkomatu, nie jadę tylko tam i z powro-
tem. Skręcam w prawo, w lewo, jeszcze dwa razy w prawo, a potem 
tam, gdzie na znaku spodoba mi się nazwa miejscowości – i tak zdal-
nie zwiedzam świat, chociaż przez szybę, chociaż tylko w promieniu 
dwudziestu czy trzydziestu kilometrów od własnego domu. Wracam 
zachwycona widokiem kwitnących jabłonek i krów, które mają zu-
pełnie gdzieś wirusa, bo trawa na łące jest w zasadzie tak samo, jeśli 
nie bardziej, zielona.
Przynajmniej trzy wieczory w tygodniu spędzam na rozwijaniu swojej 
największej od lat pasji: gram w sesje RPG, które - z braku innych moż-
liwości - pierwszy raz w życiu prowadzę online. Odkrywam nowe na-

Z nudów zajęłam się życiem
rzędzia, zmuszam się do testowania innych sposobów angażowania 
graczy, bo bez kontaktu wzrokowego trudniej jest utrzymać koncen-
trację przy wirtualnym stole. Poznałam przy tej okazji kilku nowych 
ludzi. Jedna z tych osób zostawi mi pod drzwiami słoik domowego 
żurku na pierwszą w życiu samotną Wielkanoc. Magia, prawda?
Raz w tygodniu na Skype zdzwaniam się z przyjaciółkami. Otwiera-
my wtedy butelkę wina i rozmawiamy ze sobą tak, jak pięć lat temu, 
kiedy jeszcze pracowałyśmy w jednej firmie i w tym samym biurze. 
Może nie da się już wyjść na drinki z brokatem, a wszystkie jesteśmy 
w kompletnie różnych miejscach (w życiu i geograficznie), ale czas 
dla naszej trójki dużo łatwiej jest znaleźć, kiedy nie wychodzi się z 
domu.
Zacieśniam kontakty w ludźmi, o których wcześniej mówiłam „zna-
jomi”. Zdarzają mi się niespodziewane, ale niesamowicie dobre go-
dzinne rozmowy przez telefon, podczas których przechodzimy od 
wspólnych zainteresowań do osobistych problemów, a to wszystko 
szalenie zbliża. W czasach społecznej izolacji łatwo mi wyłapać różni-
ce pomiędzy znajomościami, które wlokłam ze sobą jak kulę u nogi, 
a tymi, które sprawiają, że błyszczą mi oczy i chcę więcej.
Chciałabym już wyjść. Kupić w osiedlowym pod domem butelkę 
wina, pojechać nad rzekę i wypić ją samej albo z kimś, z książką na 
kolanach, patrząc na ludzi, którzy biegną, idą, jadą Bóg wie dokąd i 
Bóg wie po co. Marzę o tanich biletach lotniczych i kawałku świata, 
którego nie widziałam nigdy wcześniej, albo o Tel Avivie, który dwa 
lata temu odkryłam z siostrą. I kiedy to wszystko się skończy, na pew-
no zrobię jedno i drugie.
A do tego czasu z nudów zajęłam się życiem, i wychodzi mi to chyba 
na dobre.

Natalia Chruścicka

Czy na balkonie w centrum miasta można upra-
wiać pomidory? Czy obok kwiatów mogą stać do-
niczki z ziołami? - na te i inne pytania odpowiada 
Agnieszka Bednarek, właścicielka firmy BEDNAR.

Pomidor z własnego balkonu? 
Tak, to możliwe! Na każdym coś urośnie. Ważne jest tylko, by odpo-
wiednio dobrać rośliny do stanowiska. Pomidory lubią na przykład 
miejsca nasłonecznione. Ale jeśli nasz balkon jest całkowicie zacie-
niony, np. przez rosnące w pobliżu drzewo, to zawsze możemy spró-
bować uprawiać miętę lub inne zioła. Ich smak będzie nieporówny-
walny do tych suszonych, z torebek. 
Podsumowując: jedyne co nas ogranicza, to miejsce i nośność bal-
konu. Jeśli ustawimy duże pojemniki z ziemią, to możemy uprawiać 
nawet niektóre odmiany drzewek owocowych.
Jak wybierać rośliny jadalne na balkon?
Wybierać możemy w zasadzie ze wszystkich roślin jadalnych. Może-
my mieć pod ręką pomidory, paprykę, całą gamę ziół, rzodkiewkę, 
marchewkę, buraki, kalarepę, groszek, fasolę, porzeczki, agrest, bo-
rówkę amerykańską, truskawki, poziomki. Na balkonie urośnie też 
zielenica - sałata, szpinak, jarmuż, roszponka. 
Jak dbać o nasz warzywno-owocowy balkon?
Najwięcej czasu uprawie balkonowej poświęcamy w maju, kiedy 
trzeba wszystko posadzić. Każdego dnia trzeba też rośliny podle-
wać. Pamiętajmy, że balkon nie jest naturalnym środowiskiem dla 
roślin. Jest ekstremalny - panują tu często bardzo wysokie tempe-
ratury i ziemia w donicach szybko wysycha. Dobieramy wówczas 
odpowiednie doniczki, najlepiej białe, bo one odbijają promienie 
słoneczne i tak mocno się nie nagrzewają.

Pomidor z balkonu
Ile to kosztuje? 
Koszty uprawy można 
zminimalizować, kupując 
nasiona i przygotowując 
własne rozsady. Jeśli nie 
chcemy tego robić, to wy-
damy od kilku do kilkuna-
stu złotych za sadzonkę. 
Jeśli chodzi o pojemniki, 
możemy wykorzystać to, 
co mamy lub kupić doni-
ce. Do wyboru są różne, te 
najdroższe mają systemy 
automatycznego nawad-
niania.
Czy balkony w pobliżu 
ruchliwych ulic to dobre 
miejsce na uprawę roślin 
jadalnych? 
Jeśli balkon czy taras znaj-
dują się blisko ruchliwej 
ulicy, to faktycznie nie polecam uprawiać tam warzyw czy owoców. 
Jeśli jednak oddziela nas od niej blok lub kilkunastometrowy szpaler 
drzew to nasze plony będą bezpieczne. Pamiętajmy też, że im wyżej, 
tym powietrze jest czystsze. Plusem jest też to, że hodując warzywa 
w donicach mamy całkowitą kontrolę nad podłożem i tym, co do 
niego dodajemy. Mamy też wielką satysfakcję, że sami coś wyhodo-
waliśmy.
Dziękuję za rozmowę.

Roman Lizoń zaczaił się w środę z aparatem na księżyc, bo ten 
miał być wyjątkowo piękny: większy niż zwykle, pomarańczowy 
i różowy. 

- Akurat późnym popołudniem, wracając od chorego psa w Czapli, 
przejeżdżałem przez nowy wiadukt w Witankowie. Uznałem, że jest 
to dobre miejsce do obserwacji - opowiada. - W internecie podawali, 
że wschód księżyca będzie o 19.45, więc pomyślałem, że chwilę za-
czekam. Obejrzałem piękny zachód słońca, minęła godzina 20, po-
tem 20.30, a księżyca ciągle nie ma. Ukradli? Wreszcie dostrzegłem, 
tuż nad horyzontem nad Nową Łubianką, w pobliżu masztów tele-
komunikacyjnych, łunę. Była ledwo widoczna. Zagęszczenie pyłów 
nad ziemią nie pozwoliło na ustawienie idealnej ostrości, ale to, co 
udało mi się uchwycić, jako zjawisko było ciekawe. 
Księżyc wydawał się większy, niż zwykle, ponieważ kiedy patrzymy 
na horyzont, atmosfera działa jak soczewka. A dlaczego był raz po-
marańczowy, a raz różowy? Nad ziemią, w warstwie tzw. inwersji, 
gromadzą się pyły i gazy, tworząc specyficzny filtr, który zmienia 
barwę oglądanych przez niego obiektów. Ale słyszałem też teorię, że 
po drugiej stronie globu w Ameryce masowo kwitną pomarańczowe 
kwiaty i ich odbite światło zabarwia księżyc na taki piękny kolor...

Kto mi ukradł
 KsIęŻYC?



CUKIERNIA JAGÓDKA
WYPIEKI DOMOWE 

ciasta, torty, toffi, serniki, babki ...

tel. 693 141 021, Wałcz, Kościelna 1A

www.sulinski.pl

ORTOPEDA

tel. 67 349 46 44 
     505 345 558

NA TERENIE MIASTA 
DOWÓZ GRATIS!

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel.  67 387 37 30 kom. 609 88 20 88

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

TANIE PRANIE, 
SPRZĄTANIE TAPICERKI 

samochodowej, meblowej

518 245 080
Wałcz, ul. Wojska Polskiego 50

Gabinet Logopedyczny
mgr Małgorzata Białosz

tel. 668 212 359

Na Końcu Języka

15 lat
pośrednictwo, zarządzanie, wycena, 

kredyty, ubezpieczenia
Wałcz, ul. Okulickiego 10-14/12
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HOROSKOP
Baran: Poczujesz siłę i pewność sie-
bie niezbędną do doprowadzenia 
do końca sprawy, która od dłuższe-
go czasu mocno Cię niepokoiła. Idź 
za ciosem i nie pozwól sobie na wa-
hania. Dzięki temu zapewnisz sobie 
spokojniejszą resztę roku.

Byk: Uważnie słuchaj plotek - niektóre 
z nich zawierać będą dużo prawdy, któ-
rej nie poznałbyś w inny sposób. To, jak 
z nimi postąpisz to już Twoja sprawa. 
Pamiętaj tylko, by nie wciągać innych 
przesadnie we własne problemy.

Bliźnięta: Zajmiesz się prywatnymi 
sprawami i odnowisz dawne zna-
jomości - dzięki temu poczujesz się 
naprawdę dobrze! W relacjach ro-
mantycznych szykuje się za to drob-
ny kryzys. Nie pozwól temu zepsuć 
sobie humoru.

Rak: Uda Ci się w końcu opanować 
problemy z koncentracją, a przez to 
poczujesz się w pracy pewniej i spo-
kojniej. To najwyższy czas, by zabrać 
się za zaległe projekty, zanim opóź-
nienia dadzą się mocno we znaki.

Lew: Będziesz miał doskonały humor 
– czas, który uda się wygospodaro-
wać dla siebie, da Ci poczucie za-
opiekowania i relaksu. Zaangażujesz 
się mocniej w sprawy rodzinne i za-
czniesz zauważać rzeczy, które wcze-
śniej umykały Twojej uwadze.

Panna: Na Twojej drodze pojawi się 
osoba, za którą wcale nie przepadasz. 
Konflikt wisi w powietrzu - jeśli nie 
uda się go uniknąć, ucierpią na tym 
wszyscy Twoi bliscy. Jeśli to możliwe, 
poszukuj pokojowych rozwiązań.

Waga: Czeka Cię wielki powrót do 
dobrej formy psychicznej i fizycznej. 
Zainspirujesz swoich znajomych do 
podjęcia nowych działań. Nie odrzu-
caj żadnych propozycji naukowych - 
szkolenia i warsztaty online wkrótce 
bardzo Ci się przydadzą.

Skorpion: Przed Tobą dni pełne 
przede wszystkim zamieszania. Po-
może zapisywanie ważnych spraw w 
notesie lub telefonie, dzięki czemu 
nie umknie Ci nic ważnego. Święta 
będą dla Ciebie mocno nerwowym 
okresem. Pamiętaj o czasie dla siebie.

Strzelec: Dopadnie Cię pandemicz-
na chandra, ale z pomocą przyjdą 
bliscy i rodzina. Szybko uda się wró-
cić na dawne, zrównoważone tory. 
Spędź więcej czasu na własnych 
przyjemnościach, by szybciej odzy-
skać spokój.

Koziorożec: Będzie o Tobie głośno! 
Twój sukces stanie się tematem do 
rozmów dla całej rodziny i znajo-
mych. Uważaj na sprawy związane ze 
zdrowiem - odezwie się stara kontu-
zja lub dolegliwość, która może sku-
tecznie pokrzyżować plany.

Wodnik: Bądź ostrożny w otwieraniu 
się na nowe znajomości. W obecnych 
czasach trudniej Ci będzie ocenić, czy 
nowa osoba ma wobec Ciebie dobre 
intencje. Łatwo będzie się wzruszyć i 
połączyć ze swoją emocjonalną stroną.

Ryby: Doznasz przykrości, których 
długo nie zapomnisz. Na szczęście 
Twój mocny charakter pozwoli szyb-
ko opanować straty. W miłości będzie 
Ci sprzyjać niezwykłe szczęście. Wy-
darzy się też coś, co poprawi Twoją 
sytuację finansową.

Wróżka Anastazja

Czytelniku, do pióra!

 W czasie zarazy (3)
Jeden z bloków w Wałczu. Dokładnie pięćdziesiąt miesz-
kań i pięćdziesiąt pozornie obcych sobie ludzi. Obcych...? 
Kwarantanna w czasie zarazy może to zmieni
... Blok przygotowuje się do Świąt Wielkanocnych.

Pogotowie pod blokiem... Migające światła „koguta” przycią-
gnęły do okien chyba wszystkich mieszkańców. Ratownicy, 
odziani w ochronne kombinezony i maski, wynosili kogoś na 
noszach. Było oczywiste - ktoś w bloku ma korona-
wirusa. KTO?! Ale za moment podjechał radiowóz i 
zobaczyli, jak policjanci wyprowadzają w kajdan-
kach Michała, za którym biegnie zanosząca się od 
płaczu Agata. 
- Zabiłeś go, ty idioto! Zabiłeś go! - wrzeszczała. 
Chwilę później pojawiła się matka Kamila, którą 
Agata powiadomiła telefonicznie o wypadku. Naj-
pierw rzuciła się z płaczem na leżące na noszach 
ciało syna: - Synku! Nie umieraj! - szlochała. Potem, 
nie bacząc na obecność policjantów, dopadła z 
pięściami do Michała: - Ty bandyto, coś ty zrobił!!
Michał dalej dyszał z wściekłości i - tylko dzięki 
temu, że był skuty - nie rzucił się na swoją dziew-
czynę. 
- Nie będziesz mi rogów doprawiała, ty k.... - nie do-
kończył, bo policjant go uciszył. 
Wtedy mieszkańcy mieli już jasność. Odetchnęli 
z ulgą, że to jednak nie wirus, tylko... samo życie. 
Chłopak zastał swoją dziewczynę z kochankiem. I szczerze 
mówiąc, większość współczuła Michałowi. Agata zrozumiała, 
że po takim przedstawieniu w tym domu nie ma życia. Sąsiad 
podwiózł matkę Kamila do szpitala, a kiedy ta wracała póź-
nym wieczorem do domu, Agata wybiegła do niej, żeby do-
wiedzieć się co, z Kamilem. Matka nie chciała z nią rozmawiać. 
W końcu powiedziała tylko, że przeżyje...
Rano policja puściła Michała. Przyjechał do domu, spakował 
swoje rzeczy i wyszedł bez słowa...

***
Kilka minut po wyjściu Michała Agata usłyszała dzwonek do 
drzwi. Otworzyła zaskoczona widokiem sąsiada z bloku. 
- O co chodzi? - spytała.
- Przyszedłem powiedzieć, żebyś się nie denerwowała o Ka-
mila - mówił młody mężczyzna. - Nie poznajesz mnie? Ja 
byłem tu wczoraj, tylko że w masce i okularach ochronnych. 
Wiem, że nikt ci nic nie powie, bo nie jesteś rodziną. Możesz 
być spokojna. On ma tylko wstrząs mózgu i jest trochę poobi-
jany, ale dziś lub jutro wyjdzie. 
Agata podziękowała i zaprosiła Piotrka do domu, bo tak miał 
na imię ratownik. Chciała się dowiedzieć, co może grozić jej 
- zapewne - już byłemu chłopakowi. Czuła się winna. Piotr tłu-
maczył, że dużo będzie zależało od Kamila. Chwilę pogadali. 
Piotrek widział, w jakim stanie jest dziewczyna i było mu jej 
żal. Zaproponował pomoc, jeśli tylko będzie czegoś potrze-
bować. 

***
Kilka dni po wydarzeniach, którymi żył już nie tylko blok, 
ale i całe osiedle - bo afera z kochankiem rozeszła się lotem 
błyskawicy - Renata jak zwykle z rana wyskoczyła po zakupy 
dla siebie i dla Karola. Wypili kawę i obejrzeli Ranczo, którego 
oboje - jak się okazało - byli fanami. 
- Będziesz mieć gości na święta? - zapytała. Już od jakiegoś 
czasu byli na ty.

- Niestety, nie. Siostra z rodziną ma kwarantannę, a z dalszej 
rodziny w zaistniałej sytuacji nikt się nie wybierze w podróż 
- odpowiedział. - A ty?
- Też niestety będę sama. Zawsze jeździłam do brata, ale w 
tym roku nie pojadę. 
Rozmawiali jeszcze chwilę, w końcu Karol zaproponował 
pierwszy, aby spędzili święta razem, u niego. Będzie sympa-
tyczniej, a przede wszystkim sam nie da rady przygotować 

wszystkiego. Ustalili więc świąteczne menu i listę zakupów, 
a już wieczorem zaczęli przygotowywać pierwsze potrawy. 
Śledzie w kilku postaciach przegryzały się w słoikach. W ga-
rze pyrkał bigos, który - jak się okazało - uwielbiali oboje i bez 
którego nie wyobrażali sobie jakichkolwiek świąt czy uroczy-
stości. Renata upiekła nawet ciasto. Popijali przy tym whisky 
z colą, a w tle przygrywała muzyka – stary, dobry jazz. 
- Już dawno nie spędziłem tak wspaniałych dni - przyznał 
Karol.
- Ja też - odpowiedziała Renata. Nie wiedziała, kiedy i jak zna-
lazła się na jego kolanach. Chwilę potem już się całowali. - 
Uważaj na nogę - wyszeptała. Ale Karola noga nie bolała...

***
Kiedy Karol i Renata zajęci byli sobą, w klatce obok rozgrywał 
się prawdziwy dramat. Płacz kobiety i dzieci oraz krzyki wy-
goniły na klatkę niemal wszystkich sąsiadów.
- Tatusiu, zostań! - płakała dziewczynka.
- Tatooo! - wtórował jej chłopczyk. 
- Widzisz, ty sk....synu, co robisz dzieciom - przeklinała kobie-
ta. - Pomyśl o nich, bydlaku, a nie tylko o tej k...
Za sekundę, jakby przełączała się w niej płyta, z agresji prze-
szła gładko w błaganie. 
- My cię kochamy - szlochała. - Nie możesz przekreślić tylu lat 
małżeństwa. Błagam, nie odchodź, nie przed świętami. Pro-
szę cię, wróć, porozmawiajmy.
Piotr, kierowca tira, był jednak nieugięty. Odkąd podjął de-
cyzję, że przeprowadza się do Anny K., realizował ją konse-
kwentnie. Wiedział, że będzie na początku afera, ale powoli 
wszystko ucichnie. Wynosił z mieszkania torby informując, że 
po resztę rzeczy wróci po świętach. Żona wyrywała mu torby 
z rąk i wrzucała z powrotem do mieszkania, a on spokojnie 
po nie wracał i wynosił na klatkę. Uspokajał przy tym dzieci, 
tłumacząc, że dalej je kocha i chociaż nie będzie mieszkał z 
nimi, będzie utrzymywał kontakt, że zawsze mogą na niego 

liczyć. 
- Nie zobaczysz już dzieci - wrzeszczała 
żona. - Pozbawię cię praw rodzicielskich! 
Niech ci ta twoja kochanka urodzi, a od 
moich wara!
- Nie ośmieszaj się i uspokój - mówił 
Piotr. - Niczego nie zmienisz. Ja już cię 
nie kocham...

***
Rano na spacerze z psami dwie sąsiadki, 
stojąc w niezbyt przepisowej odległości 
od siebie, plotkowały zawzięcie. 
- Zobacz, co tu się wyprawia - mówiła 
właścicielka troszkę skundlonego yorka. 
- Ludzi zamknąć w domach i wariują.
- Masz rację. Wygląda na to, że tu żadne 
małżeństwo nie przetrwa - przyznała jej 
rację właścicielka sznaucerka miniaturki.

cdn

Zapraszamy Czytelników do napisa-
nia kolejnego odcinka. Historia fajnie 
się rozkręca. Umieramy z ciekawości, 
co zdarzy się w ciągu najbliższego 
tygodnia. Teksty można przysyłać na 
adres chruscicka@pojezierze.com.pl



JAJKA Z KIEłKAMI 
Niby nic wielkiego, a wartość posiłku zwiększa się 
przynajmniej dziesięciokrotnie. 
Zdecydowanie najlepsze będą kiełki samodzielnie 
wyhodowane w domu. Do czego gorąco zachęcam!

Składniki: 6 jajek, szczypta soli, szczypta pieprzu, 50g kiełków 
(mogą to być kiełki rzodkiewki, lucerny, soczewicy czerwonej, rzod-
kwi japońskiej, cebuli, słonecznika, brokuła lub każde inne o smaku 
komponującym się z jajkiem), 1 łyżka majonezu, 1 łyżka jogurtu na-
turalnego, 1 łyżeczka musztardy, kilka kropel soku z cytryny
Przygotowanie: jajka ugotować na twardo, ostudzić, przeciąć na po-
łowę i wyjąć żółtko.
Żółtka rozrobić ręcznie widelczykiem lub blenderem z pozostałymi 
składnikami (bez kiełków). Kiedy powstanie jednolita masa, łączymy 
ją z posiekanymi kiełkami, małą ilość zostawiamy do dekoracji. Far-
szem wypełniamy białka i ozdabiamy kiełkami.
Pyszne i szybkie w przygotowaniu. 

CHRZANOWO-JAJECZNy SOS DO KANAPEK 
Składniki: 6 jajek, 40-50 g chrzanu tartego, sól (duża szczypta do 
smaku), 1,5 - 2 łyżek jogurtu naturalnego, 1,5 łyżki majonezu.
Ugotować 6 jajek na twardo, ostudzić dobrze pod zimną wodą, 
obrać, oddzielić białka od żółtek. Białka rozdrobnić delikatnie. 
Żółtka, chrzan, jogurt naturalny i majonez przyprawić solą i zmikso-
wać. Wymieszać z rozdrobnionymi białkami. Sos dobrze jest umie-
ścić w lodówce, aby lepiej się przegryzł. 
Podawać do chlebków pita lub kanapek. Można użyć też jako polski 
sos do nachosów. Świetnie też sprawdzi się na wielkanocnym stole.

SERNIK BEZ SERA Z BRZOSKWINIAMI (błyskawiczny)
Ciasto: 330 g mąki pszennej typ 500-650, 160 g masła (zimne) lub 

(od biedy) margaryny, 30 g cukru, 10-15 g cukru waniliowego, 3 żółt-
ka, płaska łyżeczka proszku do pieczenia, mała szczypta soli, dodat-
kowo 2 łyżeczki kakao do wierzchniej warstwy. 
Miksujemy wszystkie składniki (poza kakao) na gładką masę. Wyro-
bione ciasto dzielimy na 2 równe części. Jedną wylepiamy dno tor-
townicy lub blachy do pieczenia. Formę natłuszczamy kaszą manną 
i masłem. Wypiekamy 12 minut w rozgrzanym do 180 stopni C pie-
karniku.
Pozostałą część ciasta umieszczamy ponownie w naczyniu miksują-
cym, dodajemy 2 łyżeczki kakao i dokładnie mieszamy i przekłada-
my do miseczki. Użyjemy je do wierzchniej części sernika. 

Dodatki: brzoskwinie z puszki, około 8 połówek owoców dobrze 
odsączonych z zalewy.  
Kroimy na kawałki około 2 cm i układamy na całej powierzchni ciasta 
w formie. Brzoskwinie można zastąpić innymi owocami, np. malina-
mi czy borówkami.

Masa jogurtowa: 800 g jogurtu typu greckiego, 150-200 g ugoto-
wanych ziemniaków (mogą być z poprzedniego dnia), 15-20 g cukru 
waniliowego, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 180 g cukru, 80 g masła (w 
temp. pokojowej), 3 białka, mała szczypta soli.
Miksujemy składniki na gładką, prawie płynną masę. Delikatnie 
przelewamy do formy z ciastem i brzoskwiniami tak, aby brzoskwi-
nie nie wypływały na wierzch.
Pozostałą częścią ciasta posypujemy górę naszego wypieku, rozkru-
szając, jeżeli podczas wyrabiania nie utworzyły się bryłki samoistnie.
Ciasto umieszczamy w rozgrzanym do 180 stopni C piekarniku i pie-
czemy około 60 minut. Po tym czasie wyłączamy pieczenie i pozosta-
wiamy ciasto w piekarniku z lekko uchylonymi drzwiczkami na około 
30 min. Wyjmujemy, a kiedy jest całkowicie zimne, umieszczany w 
lodówce i tam przechowujemy aż do podania.

sławomir Zabawa poleca na świąteczny stół

Nie znam dokładnej daty postawienia w Wałczu pomnika ku czci ce-
sarza Fryderyka III.
Fryderyk III był synem pierwszego cesarza zjednoczonego Cesar-
stwa Niemieckiego, które powstało w 1871 roku. Był inteligentny, 
starannie wykształcony, dużo podróżował, cieszył się społecznym 
uznaniem.
W tym czasie głównym politykiem, obok cesarza, był słynny Bi-
smarck, który prowadził bezwzględną politykę w stosunku do sa-
mych Prus, a potem zjednoczonych Niemiec. Bismarck dość niechęt-
nie patrzył na przyszłego następcę tronu, może dlatego, że Fryderyk 
III był liberałem, czyli jego zupełnym przeciwieństwem.
Fryderyk III, zanim został cesarzem, brał udział w wojnach, które w 
tym czasie prowadziły Prusy, a których efektem było zjednoczenie 
Niemiec. Dowodził też częścią wojsk w walce z Danią, Austrią i Fran-
cją. Cieszył się opinią dobrego dowódcy, co było cenione w pań-
stwie pruskim.
Objął tron cesarski w marcu 1888 roku po śmierci swojego ojca ma-
jąc 57 lat, ale już schorowany i cierpiący. Wykryto u niego guz gardła, 
który na tamte czasy był nieuleczalny. Zmarł w czerwcu 1888 roku, 

Refleksje o pomniku Cesarza Niemiec
Fryderyka III w Wałczu

po 99 dniach panowania. Śmierć lubianego i tak krótko panującego 
cesarza Fryderyka III została przyjęta z żalem przez społeczeństwo 
pruskie. Dlatego w wielu miejscowościach stawiano pomniki ku 
jego czci. Jeden z nich powstał w Wałczu, prawdopodobnie wkrótce 
po jego śmierci. Nie w centralnym miejscu miasta, ale na wzgórzu, 
na wysokości mostu, blisko ówczesnej kawiarni, restauracji i muszli 
koncertowej na Bukowinie. Prowadziły do niego dwie aleje spacero-
we: jedna od strony promenady nad jeziorem, druga od strony bu-
kowińskich zabudowań.
Pomnik był zbudowany z brył kamiennych. W części frontowej znaj-
dowała się płaskorzeźba z epitafium poświęconym Fryderykowi III.
Natomiast to moje zdjęcie pochodzi z 1960 roku, kiedy z kolegami 
byliśmy na spacerze. Już wtedy płaskorzeźby i orła pruskiego nie 
było. Co się z nimi stało, nie wiem. Może zostały zniszczone, może 
ktoś je sobie przywłaszczył. A sam pomnik z biegiem lat popadał w 
ruinę. Kilka lat temu z ciekawości poszedłem tam, aby znaleźć jakiś 
ślad. Było tylko kilka kamieni, pochodzących prawdopodobnie z 
tego pomnika. Ale jak się wydaje, pozostał w pamięci wielu miesz-
kańców Wałcza                                                                          Leszek Jóźwik


