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Polski Kościół jest systema-
tycznie targany skandalami 
natury kryminalno-oby-
czajowej. Coraz częściej 
okazuje się, że stoją za nimi 
purpuraci o najgłośniej-
szych nazwiskach. Ostatnio 
czarne chmury spiętrzyły się 
nad głowami kard. Henryka 
Gulbinowicza i wieloletnie-
go osobistego sekretarza 
papieża Jana Pawła II - 
kard. Stanisława Dziwisza.

KarDynalne 
błędy Kościoła

Abp Juliusz Paetz, abp Jó-
zef Wesołowski, abp Leszek 
Sławoj Głódź – lista hańby 
zawierająca najbardziej zna-
czące osobistości polskiego 
Kościoła została ostatnio uzu-
pełniona o nazwiska dwóch 
hierarchów, którzy stali się 
legendami jeszcze za swoje-
go życia. Ostatnio jednak na 
pomnikowych wizerunkach 
kardynałów: Henryka Gulbi-
nowicza i Stanisława Dziwisza 
pojawiły się rysy. Pęknięcia są 
tak poważne, że nie da się ich 
zatuszować tradycyjnie uży-
wanymi do tego sposobami, 
czyli oskarżeniem osób, które 
odważyły się ujawnić skan-
daliczne fakty, o działanie 
przeciwko jedności świętego 
Kościoła.

Kardynał 
Henryk Gubinowicz

Szczególnie głośny i bolesny 
okazał się upadek kard. Hen-
ryka Gulbinowicza. Oto wy-
jątek z Wikipedii, opisujący 
jego zasługi dla Kościoła od 
połowy lat 70-tych ub. wieku 
do czasów współczesnych: 
„15 grudnia 1975 został 
mianowany arcybiskupem 
metropolitą wrocławskim. 
(…) W archidiecezji wrocław-
skiej w latach 1985–1991 
przeprowadził synod, a w 
1991 kongres pracy. W 1989 
ustanowił archidiecezjalny 
oddział Caritas. Powołał dol-
nośląskie pismo katolickie 
„Nowe Życie” oraz Katolic-
kie Radio Rodzina. W 1981 
założył Arcybiskupi Komitet 
Charytatywny z zadaniem 
opieki nad internowanymi, 
więźniami i biednymi, a w 
1990 Komitet ds. Pomocy 
Parafianom z terenu Związku 
Radzieckiego. Ukończył bu-
dowę Domu Księży Emerytów 
we Wrocławiu. Dwukrotnie 
podejmował we Wrocławiu 
papieża Jana Pawła II w 
trakcie jego podróży apo-
stolskich do Polski – w 1983 
oraz w 1997 na zakończenie 

46. Międzynarodowego Kon-
gresu Eucharystycznego. Na 
przełomie lat 1989 i 1990 
był gospodarzem i patro-
nem Europejskiego Spotkania 
Młodych we Wrocławiu. W 
latach 1976–2004 sprawo-
wał urząd wielkiego kanc-
lerza Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocła-
wiu. Na tej uczelni w latach 
1977–1987 był profesorem 
teologii moralnej. Wszedł w 
skład Rady Pedagogicznej 
wrocławskiego wyższego se-
minarium duchownego. 3 
kwietnia 2004 papież Jan 
Paweł II przyjął jego rezy-
gnację z urzędu arcybiskupa 
metropolity wrocławskiego”. 

Do legendy przeszła bliska 
współpraca ks. kardynała z 
wrocławską Solidarnością, a 
zwłaszcza udział w brawuro-
wej akcji ukrycia i przechowa-
nia związkowych pieniędzy 
po wprowadzeniu stanu wo-
jennego. Wydarzenia te stały 
się kanwą filmu fabularnego 
pt. „80 milionów”. 

Kard. Gulbinowicz zawsze 
miał świetne relacje z dzien-
nikarzami - niekoniecznie 
katolickimi. Nie unikał wielo-
godzinnych rozmów, w czasie 
których sypał jak z rękawa 
ciekawostkami i anegdota-
mi z życia swojej Diecezji i 
Kościoła. Uchodził - nie bez 
podstaw - za człowieka dia-
logu i porozumienia.

„Postanowieniem prezyden-
ta RP Lecha Kaczyńskiego z 
17 października 2008 został 
odznaczony najwyższym pol-
skim odznaczeniem - Orde-
rem Orła Białego. Wcześniej 
postanowieniem prezydenta 
Lecha Wałęsy z 3 lutego 1995 
został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski”.

Wizerunek księdza kardyna-
ła zaczął się sypać w ostatnich 
miesiącach. Na jaw wyszło 
bowiem, że „w latach 1969-
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Przy akompaniamen-
cie przesadnie smutnej 
muzyki, z którymś dzi-
siaj kieliszkiem białego 
wina w dłoni siedzę 
i gapię się w ekran. 
Na wyświetlaczu ta 
sama wiadomość. Była 
tam wczoraj, kiedy ją 
zobaczyłam przypad-

kiem, była też pięć dni wcześniej, kiedy została 
opublikowana na stronie popularnego polskie-
go konwentu fantastyki.

Najpierw zobaczyłam jej zdjęcie, czarno-bia-
łe, a potem blok tekstu pod spodem. Piękne 
słowa od organizatorów dla organizatorki, ale 
też - a raczej przede wszystkim - dla barwne-
go, pełnego pasji człowieka-petardy. Dwudzie-
stopięcioletniej dziewczyny nie do zdarcia, 
która zarażała wszystkich uśmiechem i nie 
przejmowała się absolutnie niczym, czym nie 
należało się przejąć. Pamiętam, miała kiedyś 
obie nogi w gipsie. Dla niej to nie był powód 
do płaczu, tylko rewelacyjny temat do żartów. 
Kiedy trochę przypadkiem dowiedziała się, że 
się u mnie waliło i sypało, zostawiła kilka mi-
łych, ciepłych słów w wiadomości prywatnej. 
Nie byłyśmy ze sobą tak znowu blisko - nie 

Przy smutnej muzyce i białym winie 
na brzegu kanapy siadłam i płakałam

wiedziałam gdzie dokładnie pracuje ani jakiej 
muzyki słucha, ale to przecież nie powód, żeby 
odpuścić napisanie „jestem, myślę, wiem że ci 
ciężko i chcę pomóc”. 

Kiedy przeprowadziłam się z dużego miasta do 
większego miasta, umówiłyśmy się na wspólny 
weekend. Miała przyjechać, skoczyć ze mną do 
teatru na musical, a potem zagrać wspólną sesję 
RPG. Nie wyszło, bo zaczął się lockdown. A po-
tem… A potem jakoś odpuściłyśmy ten temat, bo 
w końcu kiedyś na pewno jeszcze uda się złapać. 
Jest czas.

I wspólną kampanię RPG miałyśmy kończyć. 
Spotykałyśmy się przecież tyle razy, regularnie, 
ze wspólnymi znajomymi, i tworzyłyśmy coś 
naprawdę pięknego. Wiem że bardzo jej zależało 
na dokończeniu tej historii - była zżyta z nami 
na tyle, żeby w trakcie płakać ze wzruszenia czy 
trząść się delikatnie w co bardziej emocjonują-
cych momentach. Została nam ta jedna, ostatnia 
sesja do końca.

Miałyśmy się umówić, ale…
Ale już nigdy razem nie zagramy.
Pomimo tego, że minęło już kilka dni, nie 

udało mi się jeszcze otrząsnąć z silnego poczu-
cia niesprawiedliwości. Jak wytłumaczyć sobie, 
że młoda, ciepła, pogodna dziewczyna umiera 
nagle? Odmeldowuje się z tego świata bez słowa 

pożegnania, szansy na zrealizowanie marzeń, 
jeszcze jednego wieczora z dwójką ukochanych 
kotów, finałowej sesji RPG, starości w bujanym 
fotelu?

Przy akompaniamencie przesadnie smutnej 
muzyki, z którymś dzisiaj kieliszkiem białego 
wina w dłoni siedzę i próbuję odsunąć na bok 
przerażającą myśl, że wszystko w życiu jest na 
chwilę. Tę lekcję odrabiałam już wielokrotnie, 
a wniosek znam na pamięć. Nie wolno się do 
niczego przyzwyczajać. Nie wolno niczego 
odkładać na później. Jak pisał ksiądz Jan Kacz-
kowski, zamiast ciągle na coś czekać - zacznij 
żyć, właśnie dziś. Jest o wiele później, niż ci się 
wydaje...

natalia Chruścicka

WÓJT GMINY WAŁCZ

informuje, że zostały wywieszone
na tablicy Urzędu Gminy Wałcz 

oraz na stronie BIP Gminy Wałcz 
wykazy oraz ogłoszenia

nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia, 

najmu i dzierżawy.
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Ja tu się przejmuję jakimiś, za przeproszeniem, piedołami typu 
kaszelek i główka, a tu cała zachodnia cywilizacja stoi podobno 
na skraju przepaści. Co tam zresztą stoi - niektórzy kładą nawet 
głowę pod topór, że uczyniła już znad tego skraju wielki krok 

do przodu. A wszystko z tego powodu, że Donald Trump przegrał 
z Joe Bidenem wybory prezydenckie w USA. No koniec świata po 
prostu, bo oto kandydat demokratów pogonił Nikodema Dyzmę 
amerykańskiej i światowej polityki! 

Mnie, nieodrodnego syna krainy między Bugiem i Odrą położo-
nej, w naturalny sposób najbardziej obchodzi własne podwórko, 
choć czerpiąc nauki z bolesnej historii mojego kraju nie tracę także 
z pola widzenia globalnej wioski. Kiedy sobie sąsiad kupi nowego 
Rosomaka, to śpieszę mu gratulować, ale tak na wszelki wypadek 
patrzę, czy zaparkował go przodem czy tyłem do naszego wspólnego 
płotu. Potakuję jego zapewnieniom, że ta inwestycja będzie służyć 
wyłącznie naszemu wspólnemu bezpieczeństwu, ale stosuję zasadę 
ograniczonego zaufania. Uczciwie jednak mówiąc, bardziej matwi 
mnie to, co robi Putin od tego, kto jest aktualnym prezydentem USA.

Moim zdaniem, w USA nie stało się nic takiego, co mogłoby wy-
wrócić światowe rynki do góry nogami. Zachwieją się one może, 
wartość dolara albo spadnie, albo wzrośnie (długofalowo), ale 
tragedii nie będzie. Jeśli o mnie chodzi, to prezydenturę Trumpa 
doceniłem i zapamiętam głównie w związku ze zniesieniem wiz dla 
Polaków, których zdobywanie - choć sam się do USA nie wybierałem 
i nie wybieram - uważałem za upokarzające. Zapamiętam ją jednak 
również z tego, że prezydent Andrzej Duda na stojaka podpisywał 
dokumenty w Białym Domu, w obecności rozpartego wygodnie 
w fotelu prezydenta Donalda Trumpa. Racja: to drobny szczegół, 
ale dla mnie znamienny, gdyż nie lubię, kiedy ktoś traktuje mnie 
protekcjonalnie.

Jaki dodatkowy wymiar ma dla mnie porażka Trumpa? Mam otóż 
nadzieję, że rodzima machina propagandy przestanie przedsta-
wiać Polskę jako najważniejszego sojusznika USA. Owszem, nasze 
połołożenie na mapie świata sprawia, że nie jesteśmy punkcikiem 
bez żadnego znaczenia, ale stawianie nas przez aktualnie rządzącą 
partię w równym szeregu choćby tylko z europejskimi hegemonami, 
było dla mnie żenujące. Owszem, z punktu widzenia Amerykanów 
PiS-owska Polska, wpatrzona w USA jak w obrazek, była całkiem 
spoko i dało się tu zrobić parę całkiem niezłych interesów, pytanie 

jest jednak takie: dla kogo te interesy okazały się niezłe. Ja myślę, że 
jeśli za dużo na nich jako kraj nie straciliśmy, to już jest jakiś powód 
do radości, bo to nie o nasz zysk przecież chodziło.

Jakim prezydentem będzie Joe Biden? To się dopiero okaże. Z 
tego, że jest demokratą, a nie konserwatystą, nie wyciągam na razie 
żadnych wniosków. Jedno jest pewne: świata nie podpali, bo nikt 
nie ma w tym żadnego interesu. Ale problemów do rozwiązania 
na pewno mu nie zabraknie: Covid-19, terroryzm, rosnąca potęga 
Chin, odbudowa imperialistycznnych dążeń Rosji - to tylko pierwsze 
z brzegu przykłady tego, z czym przyjdzie mu się zmierzyć. A gdzie 
jest na tej liście Polska? Myślę, że daleko...

Mam już po dziurki w nosie przymusowego siedzenia w 
domu. Owszem, o odpoczynku marzyłem od dawna, 
ale z jednej strony nie lubię działać na rozkaz (zwłaszcza 

taki, którego nie rozumiem), a z drugiej - to zdecydowanie nie jest 
w moim życiu najlepszy moment na odpoczynek. Areszt domowy 
odbywany ze świadomością, że powinienem zająć się milionem 
różnych spraw,, grubych i drobnych o fundamentalnym znaczeniu - a 
nie mam jak! - jest wysoce frustrująca. Na usta cisną mi się słowa, 
których nie powstydziłyby się protestujące przeciwko zaostrzaniu 
ustawy antyaborcyjnej kobiety, ale skutek byłby podobny. Bo co 
zrobisz, jak nic nie zrobisz?

Szczególnie mocno irytująca jest aplikacja, którą podobno musi so-
bie ściągnąć każdy domowo zaaresztowany przez Covid-19 osobnik. 
Państwo mnie wystraszyło, że to mój ustawowy obowiązek, więc 
ściągnąłem i robię to, co mi każą. Przyznaję, że za dużo nie oczekują, 
bo w sumie mam sobie zrobić dwa selfiki dziennie i wysłać je do tej 
ich cholernej Centrali. No tak, ale robienie sobie zdjęć to dla mnie 
jest udręka, masakra, obciach czy jakkowiek ktoś chce to nazwać. W 
dodatku na wykonanie tych wiekopomnych konterfektów dostaję 20 
minut, a polecenia przychodzą o jakichś nieludzkich porach, kiedy 
odsypiam nocne zabijanie nudy filmem czy serialem. Ale boję się, 
że jak raz czy drugi nie wyślę zdjęcia na czas, to mi zamienią areszt 
domowy na taki bardziej stacjonarny, a tego to już bym w ogóle 
nie chciał. Z dwojga złego wolę jednak selfiki...

I samopoczucia wcale nie poprawia mi to, że według wszelkich 
znaków na ziemi i niebie, już za parę dni Covid pozamyka nas w 
domach prawie wszystkich...

OTWARTYM 
TEKSTEM

W domowym areszcie
Reduktor

MIeJSCe na 
TWOJĄ reKlaMĘ

ZaDZWOŃ: 662 041 438
nasze ceny spadają szybciej 

od liści...
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1985 kardynał Gulbinowicz współ-
pracował ze Służbą Bezpieczeństwa 
jako TW „Henryk” (początkowo jako 
kontakt operacyjny). Decyzję tę pod-
jął po licznych szantażach oficerów, 
którzy wiedzieli o jego kontaktach 
homoseksualnych z dorosłymi męż-
czyznami, co zostało potwierdzone na 
drodze postępowania prowadzonego 
przez Stolicę Apostolską. Oficjalnego 
werbunku Gulbinowicza dokonał ppłk 
Józef Maj, który został jego oficerem 
prowadzącym.

To jednak nie koniec. W związku z 
podejrzeniem tuszowania przypad-
ków pedofilii niektórych duchownych 
i brakiem reakcji na ich poczynania 
na terenie archidiecezji wrocławskiej, 
wobec kardynała Gulbinowicza zostało 
wszczęte dochodzenie kanoniczne. 
Obejmowało ono również inne zarzu-
ty, dotyczące przeszłości kardynała i 
możliwych nadużyć seksualnych doko-
nanych również przez niego (chodziło 
tutaj o zakazane przez Kościół katolicki 
akty homoseksualne, w tym z nieletni-
mi). Nuncjatura Apostolska w Polsce w 
swoim komunikacie z dnia 6 listopada 
2020 poinformowała, że Stolica Apo-
stolska zastosowała wobec kardynała 
następujące decyzje dyscyplinarne:

- zakaz uczestniczenia w jakiekolwiek 
celebracji czy spotkaniu publicznym,

- zakaz używania insygniów bisku-
pich,

- pozbawienie prawa do nabożeń-
stwa pogrzebowego w katedrze i 
pochówku w katedrze,

- wpłacenie przez kardynała odpo-
wiedniej sumy pieniędzy na działal-
ność Fundacji św. Józefa, powołanej 
przez Konferencję Episkopatu Polski 
w celu wspierania działań Kościoła na 
rzecz ofiar nadużyć seksualnych, po-
mocy psychologicznej oraz prewencji 
i kształcenia osób odpowiedzialnych 
za ochronę nieletnich”.

Tyle za Wikipedią. Komunikat w 
sprawie kar nałożonych na kardynała 
jest suchy i ogólnikowy, ale jednocze-
śnie nie pozostawia on wiele miejsca 
na obronę poczynań purpurata. Dość 
powiedzieć, że decyzja Watykanu jest 
de facto wyrokiem kanonicznej śmier-
ci, wydanym na 97-letniego purpura-
ta. Można nawet odnieść wrażenie, 
że Stolicy Apostolskiej zależało, aby 
zdążyć z osądzeniem kard. Henryka 
Gulbinowicza, zanim stanie on przed 
Sądem Ostatecznym. 

Skądinąd wiadomo, że ksiądz kardy-
nał przebywa teraz w szpitalu.

Kardynał Stanisław Dziwisz
Druzgocące zarzuty pod adresem 

kardynała Stanisława Dziwisza poja-
wiły się natomiast w reportażu TVN24 
„Don Stanislao”. Wynika z nich, że 
hierarcha jako sekretarz papieża Jana 
Pawła II miał przez lata tuszować pe-
dofilię na całym świecie, a także m.in. 
za grube pieniądze załatwiać wejścia 
na prywatne msze JPII dla bogaczy 
związanych z Legionami Chrystusa.

Sprawę opisujemy za portalem Wir-
tualna Polska.

Dziennikarz Marcin Gutowski za-
daje kluczowe pytania: czy kardynał 
Dziwisz przez lata tuszował pedofilię, 
czy brał za to pieniądze i czy odcinał 
od tej wiedzy Jana Pawła II?

Gutowski opiera się na dwóch przy-
kładach: księdza Jana Wodniaka, który 
przed laty miał molestować i odbywać 
stosunki z nastoletnim Januszem 
Szymikiem oraz księdza Stefana D., 
który miał molestować ministranta. 
Obaj podlegali kardynałowi służbowo.

Według Gutowskiego, kardynał Dzi-
wisz miał wiedzieć o zarzutach wobec 
podległych mu księży, ale zaniechał 
działań, bądź podjął je za późno i bez 
wymiernych efektów.

Nazwisko Dziwisza pojawia się także 
przy okazji innych głośnych polskich 
skandali, m.in. poznańskiego abp Ju-
liusza Paetza, który miał molestować 
kleryków, oraz proboszcza Michała 
M., który molestował sześć dziew-
czynek w Tylawie. Tu też są zarzuty o 
tuszowanie i krycie pedofilów.

Co na to kardynał Dziwisz? W słynnej 
rozmowie z Piotrem Kraśko mówił: 
- Nie widziałem, nie wiem, nie pa-
miętam, nie orientuję się, wiedzy nie 
miałem, byłem poza tym.

Sprawa wychodzi jednak daleko 
poza Polskę. Francuski dziennikarz 
Frédéric Martel, autor „Sodomy”, 
mówi w reportażu TVN24:

- Meksyk, Irlandia, USA, Argenty-
na... Gdy tylko pojawia się pytanie o 
tuszowanie pedofilii, zawsze pojawia 
się nazwisko Dziwisza. On wiedział. 
Tajemnicą pozostaje, czy informował 
Jana Pawła II.

Marcin Gutowski przypomina też 
sprawę Legionistów Chrystusa. Za-
łożyciel tej organizacji meksykański 
ksiądz Marcial Maciel oraz inni wpły-
wowi legioniści mogli wykorzystać 
przez lata nawet 200 nieletnich, w 
tym sam Maciel ponad 60.

Ofiary z Meksyku pisały do papieża 
Jana Pawła II już w 1997 roku, kiedy 
to Watykan mianował Maciela człon-
kiem kościelnej Komisji Rodziny. Ale 
postępowanie w Watykanie zostało 
przerwane. Polski papież nazywał 
meksykańskiego pedofila „drogim oj-
cem Macielem” i życzył mu „obfitości 
darów Ducha św. w dalszej posłudze 
kapłańskiej”.

Maciela odsunął dopiero papież 
Benedykt XVI.

Gutowski dociera do amerykańskie-
go dziennikarza Jasona Berry’ego, 
który twierdzi, że Dziwisz i kardynał 
Angelo Sodano otrzymywali duże 
sumy pieniędzy od Legionistów Chry-
stusa. Dziwisz miał dostawać po 50 
tysięcy dolarów, żeby wprowadzać 
zamożnych ludzi na papieskie msze 
w prywatnej kaplicy Jana Pawła II w 
Pałacu Apostolskim.

Kardynał uważa, że jest ofiarą „po-
lowania na czarownice”.

Legioniści mieli też w 1998 roku 
sfinansować kardynałowi Dziwiszowi 
przyjęcie na kilkaset osób w rzymskim 
hotelu z okazji jego święceń biskupich. 
O tej sprawie mówi m.in. ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski oraz Jason Berry. 
Na przyjęciu miała grać meksykańska 
kapela el mariachi, złożona z legioni-
stów Chrystusa. Legioniści finansowali 
też Dziwiszowi kolejne przyjęcia. To za 
sprawą kardynała działają dziś w Polsce.

Thomas Doyle, były dominikanin i 
pracownik nuncjatury w Watykanie: - 
Dziwisz był głównym rozgrywającym, 
jeśli chodzi o pieniądze wysyłane 
przez Legiony do papieża.

Co wiedział Jan Paweł II? Dziwisz w 
tej sprawie milczy. Gdy autor reporta-
żu próbuje się z kardynałem umówić, 
Dziwisz unika go. Rzecznik Dziwisza 
tłumaczy swojego szefa, twierdząc, 
że „pytania podnoszą mu ciśnienie”.

Sam kardynał tłumaczy w reportażu: 
- Służyłem Polsce, służyłem Kościo-

łowi, służyłem papieżowi. A teraz w 
mojej ojczyźnie taki atak na mnie? Na 
miłość boską...

Stanisław Dziwisz wydał w ponie-
działek specjalne oświadczenie, w 
którym domaga się powołania nieza-
leżnej komisji do wyjaśnienia kwestii 
poruszonych w filmie.

- Ponawiam propozycję, by spra-
wami oceny działań podjętych przez 
stronę kościelną w kwestiach porusza-
nych w filmie TVN24 „Don Stanislao” 
zajęła się niezależna komisja – apeluje 
Dziwisz w oświadczeniu przekazanym 
PAP. Zadeklarował także gotowość do 
współpracy z taką komisją.

- Kardynał miał ogromną wiedzę 
i nic z nią nie zrobił, księża, którzy 
byli oskarżeni o pedofilię nie zostali 
odsunięci od pracy, jakby się nic nie 
stało - mówi w filmie ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski.

Sprawa – choć Watykan jeszcze jej 
nie osądził – nie wydaje się wyssana 
z palca i wraca jako temat publicznych 
dyskusji systematycznie, co kilka lat.

Pozostaje mieć nadzieję, że tym ra-
zem nikt nie będzie próbował zamieść 
jej pod dywan.

Wniosek
Obydwie sprawy wydają się mieć 

wspólny mianownik: w Kościele – za-
równo polskim, jak i powszechnym 
– zaczął się okres weryfikacji postaci 
z pomników. 

Lepiej późno, niż wcale.
Tomasz Chruścicki

KarDynalne 
błędy Kościoła
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Od dnia 1 listopada 2020 r., miesz-
kańcy Wałcza (pasażerowie) mogą 
zapłacić za bilety komunikacji miej-
skiej w aplikacji SkyCash. W ramach 
usługi, kupić można zarówno bilety 
jednorazowe, jak i okresowe. 
SkyCash, polska aplikacja płatni-
cza, udostępnia największą liczbę 
usług mobilnych w Polsce i posiada 
ponad 3 mln. zarejestrowanych 
użytkowników.

Od czego zacząć?
Aby móc szybko i bezpiecznie ku-

pować bilety komunikacji miejskiej, 
należy zacząć od zainstalowania apli-
kacji SkyCash na swoim urządzeniu 
mobilnym. Aplikację pobrać można 
z zaufanych źródeł: Google Play, Ap-
pStore oraz AppGallery. Następnie w 
kilku krokach należy założyć konto 
uzupełniając swoje dane oraz wy-
bierając metodę płatności - zasilając 
konto lub podpinając kartę płatniczą. 
Płatność za bilety można również 
doliczyć do rachunku operatora tele-
fonii komórkowej, aktywując usługę 
„Dolicz do rachunku Orange”, „Zapłać 
z Play” lub „Zapłać z Plus”. 

Jak kupić bilet?
Zakup biletu powinien nastąpić 

przed wejściem do środka komunikacji 
miejskiej. Aby dokonać zakupu, należy 
postępować zgodnie z następującymi 
krokami: 

1. Na ekranie głównym aplikacji 

Bilety ZKM w SkyCash
SkyCash wybierz kafelek „Komunika-
cja miejska”.

2. Podczas pierwszego zakupu, 
aplikacja poprosi Cię o wybranie z 
listy miasta, w którym chcesz dokonać 
zakupu biletu - WAŁCZ. 

3. Wybierz swoje miasto, aby przejść 
do szczegółów oferty biletowej prze-
woźnika - Zakładu Komunikacji Miej-
skiej Sp. z o.o. w Wałczu. Miasto 
możesz zawsze zmienić, używając 
przycisku „Zmień” dostępnego w 
dolnej części ekranu.

4. W procesie zakupu należy wpro-
wadzić parametry biletu. 

5. Po wybraniu odpowiednich para-
metrów, na ekranie podsumowania na-
leży zweryfikować, czy wszystkie dane 
są zgodne, a następnie potwierdzić 
zakup wybranego biletu, wybierając 
preferowane źródło płatności i wpisu-
jąc PIN (4 cyfry), który został nadany 
podczas rejestracji w systemie SkyCash.

6. Po udanej transakcji zakupu, 
otrzymasz notyfikację o prawidłowo 
przeprowadzonej transakcji, a Twój bi-
let będzie dostępny w zakładce „Moje 
bilety”, którą znajdziesz na głównym 
ekranie aplikacji. Bilet znajdziesz tu 
również w trybie offline, bez dostępu 
do Internetu. 

Szczegółowe zasady zakupu Biletów 
Telefonicznych w Systemie SkyCash 
oraz dokonywania płatności za Bilety 
Telefoniczne za pomocą Instrumentu 
SkyCash i kart płatniczych określa 

Regulamin Użytkownika Systemu 
SkyCash dostępny na stronie: http://
skycash.com/regulamin.html. 

Bilety komunikacji miejskiej w Wał-
czu dostępne od 1 listopada 2020 
roku w aplikacji SkyCash: 

Jednorazowe (ulgowe i normalne): 
miejski;
pozamiejski do 10 km;
pozamiejski powyżej 10 km. 
Okresowe (ulgowe i normalne):
30-dniowy miejski;
30-dniowy obowiązujący w dniach 

od poniedziałku do piątku;
30-dniowy pozamiejski do 10 km;
30-dniowy w jedną stronę, do 10 

km;

30-dniowy pozamiejski w jedną 
stronę, powyżej 10 km;

30-dniowy pozamiejski powyżej 
10 km. 

Ceny biletów jednorazowych wahają 
się od 1,30 zł (bilet ulgowy, miejski) 
do 6 zł (bilet normalny, pozamiejski 
powyżej 10 km). Bilety okresowe 
kosztują od 34,50 zł (bilet ulgowy, po-
zamiejski w jedną stronę, do 10 km) 
do 156 zł (bilet normalny, pozamiej-
ski, powyżej 10 km). Powyższe ceny 
są zgodne z obowiązującą Uchwałą Nr 
VI/SLIV/324/14 Rady Miasta Wałcz z 
dnia 5 listopada 2014 r. oraz z Zarzą-
dzeniem Nr 1/2019 Prezesa ZKM Sp. z 
o.o. w Wałczu z dnia 13 marca 2019 r.
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Podczas ostatniej sesji 
rady Gminy Wałcz radni 
jednogłośnie poparli pro-
pozycję wójta, dotyczącą 
zwiększenia dotacji na 
gminne szkoły niepubliczne 
do 115 procent obecnie 
przyznanych środków. 

Pomysł już przed sesją był 
dość żywiołowo komento-
wany przez radnych. Wszyscy 
doskonale pamiętali, że wcze-
śniejsza propozycja radnych o 
zwiększenie środków na szko-
ły niepubliczne nie spotkała 
się z aprobatą wójta. Można 
powiedzieć, że wówczas radni 
postąpili wbrew włodarzowi 
gminy, zwiększając dotacje 
dla 3 szkół niepublicznych 
prowadzonych przez Stowa-
rzyszenie Lider Wałecki. 

W efekcie szkoły niepublicz-
ne miały być zlikwidowane - 
tyle, że stało się to zbyt późno 
aby można było przekształcić 
je w szkoły publiczne, co 
jasno deklarował wójt. W 
efekcie procedurę przekształ-
cenia szkół niepublicznych w 

Wolta wójta w sprawie 

nIePuBlICZnyCH SZKół
publiczne przełożono na rok 
szkolny 2021/22. 

Nikt jednak wtedy nie prze-
widział pojawienia się pan-
demii. 

- Przygotowałem uchwałę o 
zwiększeniu dofinansowania 
szkół niepublicznych - po-
twierdza wójt gm. Wałcz Jan 
Matuszewski. - Jest to dzia-
łanie podyktowane troską o 
gminną oświatę. W sytuacji 
pandemii jest to działanie za-
sadne. Chodzi mi również o 
to, aby w warunkach pande-
mii organ prowadzący szkoły, 
którym jest Stowarzyszenie 
Lider Wałecki, nie wszedł 
zbyt głęboko w likwidację 
szkół. Po prostu procedura 
przekształcania szkół w sytu-
acji, jaką mamy obecnie, jest 
dodatkowo skomplikowana 
i myślę, że warto się nad 
tym zastanowić. Generalnie 
z czasem zmienia się pogląd 
na pewne kwestie, a także 
zmieniają się pewne uwarun-
kowania zewnętrzne. Myślę, 
że szef Lidera Wałeckiego 
może być jednak zaintere-

sowany dalszym prowadze-
niem szkół.

Radni jednogłośnie przy-
chylili się do wniosku wójta 
i zwiększyli dofinansowanie. 
Realnie jest mowa o zwięk-
szeniu środków o około 800 
tysięcy złotych. Radni z kolei 
w nieoficjalnych rozmowach 
zastanawiają się czy nie jest 
to próba wycofania się przez 
wójta z deklaracji przekształ-
cenia szkół niepublicznych 
w publiczne. Wystarczy po-
równać finanse. Ze szkół 
gminnych najlepszą do po-
równania będzie placówka 
w Gostomi (wielkościowo jest 
porównalna choćby z Witan-
kowem czy Dębołęką). Bu-
dżet szkoły w Gostomi wynosi 
około 2,5 mln. złotych rocz-
nie. Na 3 niepubliczne szkoły 
łącznie Gmina przekazywała 
około 3,2 mln. złotych, czyli 
około 1,4 mln. zł na szkołę. 
W przypadku przekształcenia 
w szkoły publiczne do szkół 
niepublicznych w Dębołęce, 
Witankowie i Szwecji trzeba 
byłoby dopłacić minimum 

1,2 mln. zł, czyli kolejne 3,6 
mln złotych.

r. Orlikowski

PS.  Pewne jest jedno: 
oświata wykańcza finanse 
samorządów i jest to problem 
w skali całego kraju. Subwen-
cja oświatowa nie wystarcza 
na pokrycie stale rosnących 
kosztów i trzeba dokładać 
pieniądze z własnego budże-
tu. W tym wypadku Gmina 
Wałcz i tak wygląda na tle 
innych okolicznych samorzą-
dów całkiem nieźle. Co nie 
znaczy wcale, że wygląda 
doskonale. Nikt tego oficjal-
nie nie powie, ale trzymanie 
na siłę szkół w ilości większej 
niż wymaga tego ilość dzieci 
na danym terenie jest eko-
nomicznym samobójstwem. 
Co znów wcale nie oznacza, 
że decyzję o ich zamknięciu 
podejmuje się lekko, łatwo i 
przyjemnie. W grę wchodzą 
bowiem czynniki nie tylko 
ekonomiczne, ale i czysto 
ludzkie czy społeczne. Li-
kwidacja szkół łączy się ze 

zwolnieniami nauczycieli, łą-
czy się też z oporem społecz-
nym, bo mieszkańcy rzadko 
kiedy bez walki godzą się na 
likwidacje szkół w ich miej-
scowościach. Dlatego wiele 
samorządów obawiając się 
oporu społecznego utrzymuje 
sieć szkół większą od tej, któ-
ra jest rzeczywiście niezbędna 
i uzasadniona ekonomicznie. 
Jakimś wyjściem jest właśnie 
przekształcanie takich placó-
wek w szkoły niepubliczne, 
co skutkuje wymiernym efek-
tem, jakim jest uspokojenie 
nastrojów społecznych przy 
relatywnie niższych kosztach. 
Z takiego właśnie rozwiązania 
skorzystała Gmina Wałcz. 
Ale co będzie, jeśli wycofa 
się z tego Lider? Wtedy za-
równo Rada jak i wójt staną 
przed nie lada dylematem. 
Bo idealnego rozwiązania w 
takiej sytuacji nie ma: albo 
likwiduje się szkoły, albo 
ogranicza inwestycje i wydaje 
pieniądze na oświatę. I kogo 
wtedy winić, skoro wszyscy 
mają rację?
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Pomorze Zachodnie zostało tego-
rocznym laureatem ogólnopolskie-
go konkursu „Samorząd równych 
Szans”. Województwo Zachodnio-
pomorskie doceniono za realizację 
dobrze znanego zarówno w regio-
nie, jak i unii europejskiej partner-
skiego projektu „Dobre Wsparcie 
– system lokalnych usług”.

„Samorząd Równych Szans” to kon-
kurs, którego celem jest popularyzacja 
wśród samorządów dobrych praktyk, 
związanych z dostosowaniem zarów-
no usług, jak i otoczenia pod kątem 
możliwości osób z niepełnosprawno-
ścią. Za jego realizację od dziesięciu lat 
odpowiada Fundacja Instytut Rozwoju 
Regionalnego.

- Zwycięstwo w konkursie „Samo-
rząd Równych Szans” to dla nas szcze-
gólna nagroda, która pokazuje kieru-
nek naszych codziennych działań. Na 
Pomorzu Zachodnim chcemy stanowić 
spójną społeczność, która daje szansę 
każdemu. Jednoznacznie opowia-
damy się za takimi wartościami jak: 
równość, solidarność, otwartość na 
potrzeby innych, tolerancja. Dzięki 
dziesiątkom działań, które realizuje-
my we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, udaje się nam two-
rzyć nowe możliwości dla wszystkich, 
którym w życiu trudniej, w tym dla 
osób z niepełnosprawnością. Dziękuję 
zespołowi ROPS i naszym partnerom 
za dotychczasowe działania. Partner-
ska formuła pierwszej edycji zdała 
egzamin wzorcowo – mówi Marszałek 
Województwa Zachodniopomorskie-
go Olgierd Geblewicz.

Docenione w konkursie Funda-
cji Instytut Rozwoju Regionalnego 
„Dobre Wsparcie” to projekt Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego, realizowany 
w partnerstwie z: Fundacją Nauka 
dla Środowiska, Caritas Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej i Caritas 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. 
Wspólnym celem partnerów było 
od 2018 r. tworzenie kompleksowej 
oferty sąsiedzkich usług opiekuńczych 
dla osób niesamodzielnych oraz ich 

Samorząd równych Szans

rodzin. I cel ten został w pełni zre-
alizowany.

Publiczno-pozarządowa współpraca 
zaowocowała otwarciem mieszkań 
wytchnieniowych w Szczecinie i 
Kołobrzegu, dwóch wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego, organizacją 
cyklicznych szkoleń dla opiekunów, 
dofinansowaniem remontów miesz-
kań czy rozwojem sąsiedzkich usług 
opiekuńczych. Wdrażany jest także 
system nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, okre-
ślanych jako Uber... sąsiedzkich usług 
opiekuńczych. Z usług oferowanych 
w „Dobrym Wsparciu” skorzystało 
ponad 300 niesamodzielnych osób, 
przeszkolono blisko pół tysiąca opie-
kunów. Wyremontowano także 31 
prywatnych mieszkań, dostosowując 
lokale do potrzeb osób niesamo-
dzielnych.

- W regionie, w Polsce realizuje się 
wiele ważnych społecznie projektów, 
dofinansowanych ze środków UE, ale 
nasz wyróżniał się trzema cechami. 
Po pierwsze jest to kompleksowość 
działań. Stworzyliśmy wysokiej jako-
ści usługi, szyte na miarę poszczegól-
nych osób i rodzin. Nie osiągnęliby-
śmy tego bez drugiego filaru, a więc 
partnerskiej współpracy administra-
cji z organizacjami pozarządowymi. I 
po trzecie najważniejsze, udało nam 
się zdobyć zaufanie mieszkańców. 
Przywracamy wiarę i zaufanie do 
służb publicznych i społecznych w 
regionie - mówi Dorota Rybarska-
-Jarosz, dyrektor ROPS, gdzie zro-
dził się pomysł realizacji „Dobrego 
Wsparcia”.

Realizacja projektu „Dobre Wspar-
cie - system lokalnych usług spo-
łecznych” formalnie zakończyła się 
w czerwcu 2020 r., jednak przedsię-
wzięcie doczekało się kontynuacji. 
Partnerzy znów połączyli siły, by 
zwiększyć dostępność do środowi-
skowych usług opiekuńczych osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecz-
nym w województwie zachodnio-
pomorskim. W nowej odsłonie, tym 
razem pn. „Region Dobrego Wspar-

cia”, rozwijana jest 
przede wszystkim 
s ieć sąs iedzkich 
usług społecznych, 
ale też powstaną 
mieszkania  wy -
tchnieniowe czy 
w y p o ż y c z a l n i e 
sprzętu rehabili-
tacyjnego. Przed-
sięwzięcie będzie 
rea l i zowane do 
końca marca 2023 
r. [dodatkowe in-
formacje: „Region 
Dobrego Wspar-
cia”. Pomoc dla 
osób niesamodziel-
nych i ich rodzin].

- W Polsce braku-

je opiekunów osób zależnych i ten 
problem z każdym rokiem będzie 
narastał z powodu szybkiego starzenia 
się społeczeństwa. Wsparcie jest teraz 
szczególnie potrzebne, także ze wzglę-
du na aktualną sytuację epidemiczną. 
Dzięki zaangażowaniu partnerów 
społecznych będziemy bezpośrednio 
docierać do osób, które potrzebują 
pomocy - zapowiada Członek Zarządu 
Województwa Anna Bańkowska.

Projekt „Dobre Wsparcie” realizo-
wany był ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 2014-
2020. Przedsięwzięcie w roku 2019 
r. zwyciężyło także w międzynaro-
dowym konkursie organizowanym 
przez Komisję Europejską „Regio Stars 
Awards”.

ogłoszenie płatne
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W Wałczu ostatnie protesty prze-
ciwko wyrokowi Trybunału Kon-
stytucyjnego w sprawie zmian w 
ustawie antyaborcyjnej odbywały 
się we wtorek, środę i piątek przed 
Świętem Zmarłych. nie były już tak 
liczne, jak poniedziałkowy marsz, 
i znacznie spokojniejsze. Marsze 
odbyły się również w Tucznie i 
Mirosławcu. Teraz protestów nie 
ma, ale to wcale nie oznacza, że ko-
biety się poddały. O wiele bardziej 
prawdopodobne jest to, że temat 
spadł z czołowych miejsc w publi-
katorach z powodu dramatycznej 
sytuacji pandemicznej.

Na wtorkowym (27 października) 
proteście w Wałczu pojawiło się około 
tysiąca osób, czyli o około połowę 
mniej, niż w poniedziałek. Organi-
zator Maciej Markowski prosił aby 
skandować mniej wulgarne hasła albo 
przynajmniej przeplatać je bardziej 
cenzuralnymi. Apel poskutkował - 
protestujący byli rzeczywiście bardziej 
powściągliwi. Uczestnicy protestu 
w eskorcie policjantów przemasze-
rowali na ulicę Zdobywców Wału 
Pomorskiego, stamtąd ul. Obrońców 
Wesperplatte poszli na Dolne Miast i 
z powrotem na plac Wolności, gdzie 
protest się zakończył. Również tym 
razem również nie doszło do aktów 
wandalizmu i policja nie musiała 
interweniować. 

***
Środa, 28 października była dniem 

ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Tego 
dnia kobiety protestowały albo ubie-
rając się na czarno, albo opuszczały 
stanowiska pracy. Na terenie powiatu 
panie protestowały poprzez kolor 
odzieży, choć większość włodarzy 
popierała ich postulaty i zapewne nie 
byłoby problemów także z ostrzejszą 
formą protestu.

W Urzędzie Miasta Wałcza ponad 
połowa pracujących w nim kobiet 
była nieobecna.

- Panie były na bezpłatnych urlopach 
lub otrzymały zgodę na pracę zdalną 
- mówi burmistrz Maciej Żebrowski. 
- Nie było jednak większych proble-
mów z funkcjonowaniem Urzędu. 
Kluczowe dla mieszkańców stanowi-

Protesty i co dalej?
ska były obsadzone.

Wieczorem na placu Wolności zgro-
madziło się około 500 osób. 

- Tego protestu miało nie być, ale 
Jarosław Kaczyński po raz kolejny nie 
dał nam wyboru - mówiła Katarzyna 
Milc-Żebrowska. - Po raz kolejny 
chcemy stanowczo powiedzieć, że bę-
dziemy walczyć o nasz wolny wybór. 
Chcemy powiedzieć, że nie zgadzamy 
się na wprowadzenie w Polsce wojny 
domowej, szczucie jednych obywateli 
na drugich.

W czasie spotkania na placu Wol-
ności protestujące panie dzieliły się 
swoimi spostrzeżeniami i doświadcze-
niami. Mówiły zarówno o podziemiu 
aborcyjnym, jak i o fikcyjnej pomocy 
ze strony państwa dla rodzin z chory-
mi dziećmi. Spotkanie zakończył nie-
planowany, krótki przemarsz ulicami 
wokół placu Wolności. 

***
W piątkowym (30 października) 

spotkaniu uczestniczyło również około 
500 osób. Tego dnia odbywały się 
główne manifestacje w Warszawie, 
dokąd pojechał organizujący wałeckie 
protesty Maciej Markowski. Zastępo-
wała go Katarzyna Milc-Żebrowska. 
Ponieważ premier zaapelował o dia-
log, a prezydent zapowiedział złożenie 
nowego projektu ustawy aborcyjnej, 
zawieszono kolejne demonstracje. 

Uczestnicy na początku odtańczyli 
Poloneza symbolizującego nadejście 
nowego. Z placu Wolności eskorto-
wani przez policjantów udali się na 
spacer do ronda Solidarności, potem 
ulicami Wojska Polskiego i Dworcową 
przeszli z powrotem do ronda Solidar-
ności, następnie Kościuszki do Piłsud-
skiego, przez rondo Niepodległości, 
dalej Okulickiego i Kilińszczaków do 
placu Wolności, gdzie protest się 
zakończył. 

***
Protesty odbyły się również w 

Tucznie i Mirosławcu. W Tucznie w 
przemarszu ulicami miasta wzięło 
udział ponad 100 osób. Liczniejszy 
był protest w Mirosławcu. Podobnie 
jak w Tucznie było bardzo spokojnie, 
bez z?adnych incydento?w. Policjanci 
pilnowali porza?dku. Kobiety masze-
rowały chodnikami przy ul. Wolnos?ci 

i przechodziły w dwo?ch miejscach z 
jednej strony na druga? na krajowej 
10, blokuja?c kilka razy ruch. 

r. Orlikowski

Od autora: Byłem na większości z 
tych demonstracji jako obserwator, 
choć nie kryję się z tym, że wiele z 
wykrzykiwanych tam haseł było bli-
skich memu sercu. Rozumiem kobiety 
i uważam, że wyrok TK jest barbarzyń-
stwem. O tym, co sądzę o aborcji, pi-
sałem niedawno. Tym razem odniosę 
się do samych demonstracji - tych 
wałeckich, i tych organizowanych w 
dużych miastach. 

Niestety nie udało się wyeliminować 
agresji nawet z poziomu Wałcza. Nie 
myślę tu jednak o wulgaryzmach, 
które pojawiały się w wykrzykiwanych 
hasłach czy na transparentach. Wi-
działem natomiast wiadomości, jakie 
dostawał organizator wałeckich pro-
testów Maciej Markowski. Trudno o 
nich mówić, że była to mowa miłości, 
a i nie dopatrzyli się w nich również 
chrześcijańskiej miłości do bliźniego 
policjanci, co skutkowało zapewnie-
niem M. Markowskiemu ochrony. I 
na pewno nie jest to fajne, choć jako 
organizator tego typu marszu mógł 
się z tym liczyć. 

Ale widziałem również wiadomość 
sms, jaką otrzymała córka jednego 
z członków wałeckiego PiS. Mała 
dziewczynka (2-3 klasa podstawów-
ki) dostała od wiadomość od swojej 
koleżanki: mama mi mówiła, że dziś 
protest idzie pod Twój blok do Twoje-
go taty... Zrobiło mi się bardzo, bardzo 
głupio. Jakoś nie bardzo rozumiem 
mamę dziewczynki, która informuje 
swoją latorośl, że idą protestować 
pod dom jej koleżanki. Gdyby były 
to osoby pełnoletnie - pal sześć. 
Ale chodziło o dzieciaki, które jesz-
cze niewiele rozumieją. Na pewno 
jednak czują strach o tatę, któremu 
tłum coś może zrobić. Ja wiem, że 
PiS też nie był słodki w stosunku do 
rodzin swoich oponentów. Wiem, że 
nawet wspominamy tu Pan na FB 
dość niewybrednie komentował za-
trzymanie Romana Giertycha i jakoś 
nie wywołał w nim współczucia fakt, 
że córka adwokata musiała oglądać 

ojca wynoszonego z domu bez przy-
tomności po interwencji służb. Mimo 
wszystko wewnątrz coś mówi mi: nie. 
Tak bowiem nie powinno być, i to 
w żadną stronę. Przynajmniej dzieci 
trzymajmy daleko od naszych sporów 
politycznych. Bo faktycznie niedługo 
dzieciaki zaczną się okładać się w 
piaskownicy łopatkami, wyzywając 
od pisowców i lewaków...

Przyglądam się jednak tym prote-
stom i dostrzegam w nich coś nowe-
go. Fakt, trudno mi zaakceptować 
malowanie po murach, niszczenie 
pomników czy przerywanie mszy. 
Na to nie ma mojego przyzwole-
nia, choć... gdzieś w głębi serca 
rozumiem tę wściekłość. Te protesty 
są nowe pod wieloma względami. 
Muszą być inne, bo siłą napędową 
są zupełnie inni ludzie. Ich trzon 
stanowią ludzie młodzi, urodzeniu 
po 1989 roku, pozbawieni nalecia-
łości solidarnościowego etosu. Punk 
Rock z Jarocina też jest im obcy. Moje 
pokolenie zapewne zanuciłoby coś z 
Kaczmarskiego, potem odśpiewało 
„Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze 
będzie normalnie”, ale... ten przekaz 
jest totalnie niestrawny dla obecnej 
młodzieży. Ich przekaz jest prosty. 
Zamiast śpiewać o zrywaniu kajdan 
i wyrywaniu murom zębów krat, w 
takt skocznej muzyki wykrzykują: 
„***** ***”. Proste i oddające sens 
demonstracji, podobnie jak główne 
żądanie: w....ać! Protest ma powiew 
technoparady, jest pozbawiony na-
dęcia, ale też nie jest tandetny jak 
disco polo. Może nie wszystkie hasła 
mi się podobają, może nie każde do 
mnie trafia, może i czuję się czasem 
jak dinozaur na chwilę przed nadej-
ściem komety, ale z drugiej strony 
przyglądam się tej komecie i cieszę 
się, że tych małolatów coś jeszcze 
obchodzi. Coś jest ich w stanie wycią-
gnąć z domów, zmoblizować wokół 
jakiejś jednej wspólnej idei. Fajnie, 
że stają w obronie takich wartości jak 
wolność, prawo wyboru, szacunek i 
sprawiedliwość. 

Z czym jeszcze kojarzyć mi się będą 
te demonstracje? Z kordonem policji 
i bandami narodowców pilnujących 
pustych kościołów...
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O aborcji mówi się ostatnio bardzo 
dużo, głośno i emocjonalnie. Dla-
czego niektóre kobiety decydują 
się na usunięcie ciąży i co wpływa 
na ich decyzje? Co mogłoby je 
powstrzymać? najlepiej wiedzą to 
te, które same stanęły przed takim 
dylematem.

Irena
Dziś jest kobietą po sześćdziesiątce. 

W końcówce lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku wiadomość o ciąży 
spadła na nią jak grom z jasnego 
nieba. 

- Przysłuchuję się tym dzisiejszym 
dyskusjom - przyznaje. - Widzę, że 
jednej rzeczy nikt nie bierze pod uwa-
gę. Bo mówi się, że pomoc psycho-
logiczna, że kasa dla matki i dziecka, 
żeby mogła wychować... Ba! Są i tacy, 
którzy jasno mówią, że jeśli któraś 
kobieta nie chce być matką, to ma po 
prostu urodzić i oddać dziecko do ad-
opcji. To wszystko może jest i prawdą. 
Tylko, że nikt nie bierze pod uwagę 
jednej oczywistej sprawy: kobieta de-
cydując się na aborcję niekoniecznie 
chce się pozbyć dziecka. Bardzo często 
ona przede wszystkim chce ukryć fakt, 
że jest w ciąży. To dzieje się z różnych 
powodów. Opowiem, jak było w 
moim przypadku. Zaszłam w ciążę z 
kolegą mojego ojca. Zakochałam się 
w nim do szaleństwa. On wykorzystał 
moje nastoletnie uwielbienie. Miał 
żonę, dwoje dzieci... Pewnie, że o 
tym wiedziałam. W moim głupim 
móżdżku wiadomość o ciąży wywo-
łała początkowo radość. To miało być 
banalnie proste: on zostawi żonę i 
dzieci, weźmie rozwód i zamieszkamy 
razem. Ale kiedy powiedziałam mu z 
roziskrzonym wzrokiem, że będziemy 
mieli dziecko... poczułam się tak, jak-
by on dał mi w pysk. Powiedział, że 
nie ma mowy, żebyśmy byli razem, 
że mam to sobie wybić z głowy, że 
nie zniszczę mu życia. Mam usunąć 
ciążę. I jaki ja wtedy miałam wybór? 

Wolny wybór
Urodzić dziecko, czyli przyznać się do 
tego, że jestem w ciąży? Powiedzieć, 
kto jest ojcem? Co wtedy zrobiliby 
moi rodzice, a zwłaszcza mój ojciec? 
Co zrobiłaby żona faceta, który ją 
ze mną zdradzał? Jedna decyzja 
komplikowała życie wielu ludziom. 
Dlatego podjęłam decyzję o usunięciu 
ciąży. Powodem nie było dziecko, 
ale to, żeby nikt się nie dowiedział, 
że jestem w ciąży. I do dziś jest tak 
samo. Proszę postawić się w sytuacji 
kobiet, które stają przed takim samym 
dylematem dziś, kiedy aborcja w 
takim przypadku jak mój jest zaka-
zana. Jeśli mają pieniądze, to jadą za 
granicę, albo usuwają ciążę w jakimś 
prywatnym, pokątnym gabinecie. 
Ale jeśli nie mają? Decydują się na 
jakieś pokątne zabiegi czy domowe 
sposoby, albo przeżywają katusze. Tu 
nie zmienia niczego fakt, że dziecko 
mogą oddać do adopcji, jeśli nie chcą 
go wychowywać. Powtarzam: w takich 
przypadkach głównym powodem jest 
chęć ukrycia ciąży. O tym zapomina 
się w dyskusjach. Można mnie różnie 
oceniać. Można mnie nazywać mor-
derczynią. Ale to był mój wybór i moje 
sumienie. Wydaje mi się, że to było 
lepsze wyjście i mniej ludzi cierpiało. 
Czy dziś zrobiłabym tak samo? Może 
i nie. Może dziś zdecydowałabym 
się skomplikować życie facetowi, 
który mnie wykorzystał. Tylko że tak 
zrobiłabym dziś. Wtedy były trochę 
inne czasy. 

DOrOTa
Syn Doroty ma 38 lat i jest dorosłym 

mężczyzną. Prawienie widzi i nie ma z 
nim jakiegokolwiek kontaktu, bo jest 
upośledzony psychicznie. 

- Nie wiedziałam o chorobie syna 
– opowiada Dorota. -  Dopiero kiedy 
Jacek się urodził... to był szok. Zaraz 
po urodzeniu lekarz powiedział mi, 
że syn jest upośledzony, ale nie był 
wówczas w stanie określić, w jakim 
stopniu. Po kilku dniach okazało się, 

że oprócz choroby psychicznej doszła 
jeszcze wada wzroku. Liczyli, że może 
nie będzie bardzo dotkliwa, ale nieste-
ty Jacek nie widzi. Mąż zostawił mnie 
po pół roku. Chciał, żebym syna od-
dała do ośrodka, żebyśmy normalnie 
żyli. Ja nie chciałam, a właściwie nie 
byłam w stanie. To był mój wybór, 
moja decyzja. Nie powiem, że było 
łatwo. Nie chcę, żeby mnie traktować 
jakoś szczególnie, że się poświęciłam 
dla dziecka. Bo dla jednych to bo-
haterstwo, a dla innych głupota. Bo 
szczerze mówiąc, co ja przeżyłam 
w swoim życiu? Ono tak naprawdę 
skończyło się wraz z narodzinami 
dziecka. Dziś bardzo interesuję się 
tym, co dzieje się w kraju. Przyglądam 
się protestom. Troszkę mnie irytuje, 
kiedy słyszę o dylemacie kobiety, 
która rodzi dziecko wiedząc, że albo 
urodzi się martwe, albo zaraz umrze. 
A w czym moja sytuacja jest lepsza? 
Proszę sobie wyobrazić, że z każdym 
rokiem coraz bardziej się boję tego, że 
umrę, a syn wyląduje w jakimś ośrod-
ku. To jest coś, co mi niszczy psychikę. 
Nawet nie to, że dziecko umrze, ale 
że zostanie skazane na łaskę obcych 
ludzi, kiedy ja odejdę. Kogoś, kto go 
tak nie kocha, jak ja. Czy gdybym 
wiedziała, że syn urodzi się upośle-
dzony, dokonałabym aborcji, mając 
taką możliwość prawną? Wiele razy 
się nad tym zastanawiałam i chyba 
jednak nie potrafiłabym tego zrobić. 
Co nie zmienia faktu, że nie potępiam 
kobiet, które zdecydowałyby się na 
taki krok. To jest bardzo indywidualna 
decyzja i nikomu nie życzę, aby przed 
nią stanął. Ja rozumiem i tych, którzy 
chcą, aby taki wybór pozostał. Ale 
paradoksalnie rozumiem też tych, 
którzy uważają, że każde życie musi 
być chronione.

KaTarZyna
Katarzynie też świat zawalił się w 

jednej chwili. Czuła, że z jej ciążą jest 
coś nie w porządku. Te kolejne bada-

nia, jakieś niedomówienia... W końcu 
diagnoza, że dziecko urodzi się upośle-
dzone. Wada jest na tyle poważna, że 
kwalifikuje się do legalnego przerwania. 

- Był to dopiero początek ciąży, 
drugi miesiąc - opowiada Katarzy-
na. - Przepłakałam kilka nocy. Długo 
rozmawiałam z mężem. Potem dysku-
towałam z lekarzem. Pytałam, na ile 
możliwa jest pomyłka. Mówił, że jest 
pewny diagnozy, choć oczywiście w 
tak wczesnym stadium trudno jest wy-
rokować na ile wada będzie poważna. 
Miałam możliwość przerwania ciąży, 
ale powiedziałam: nie. I nie dlatego, 
że jestem jakoś przesadnie wierząca. 
Co w takim razie zadecydowało o tym, 
że zdecydowałam się urodzić? Tylko 
jedno. Bo jeśli to jednak pomyłka? 
A jeśli ta wada nie jest tak duża, jak 
wynika z badań? Nadzieja, wiara, że 
może będzie dobrze. To zdecydowało, 
że chciałam urodzić. Niestety... stało 
się inaczej i poroniłam w 4 miesiącu. 
Dziecko urodziło się martwe. Potem 
znów zaszłam w ciążę i urodziłam 
zdrową córkę. Myślimy z mężem o 
kolejnym dziecku. Gdybym znów sta-
nęła przed dylematem: donosić ciążę 
czy ją przerwać, wybrałabym poród. 
Ale to jest mój indywidualny wybór. 
Nie ma w tym jakichkolwiek wyższych 
idei. Nie chodzi mi o to, żeby dziecko 
za wszelką cenę ochrzcić. Jest tylko 
i wyłącznie niepewność. A co, jeśli 
lekarze się mylą? Wiem, że przy dzi-
siejszej medycynie to może i głupie, 
ale zdarzają się różne przypadki. Nie 
chciałabym podjąć błędnej decyzji i 
zabić dziecko, które mogło żyć. Może 
jestem twarda, bo umiem pogodzić 
się w takiej sytuacji ze śmiercią. Nie 
spływa po mnie to jak po kaczce, ale 
nie traktuję też tego w kategoriach 
nieuleczalnej traumy. Dlatego raz 
podjęłam taką decyzję i myślę, że 
jeśli znajdę się w podobnej sytuacji, 
to znów zdecyduję się na poród. Ze 
świadomością, że będę liczyć na cud.

Zebrał: r. Orlikowski
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Mimo, że ostatnimi czasy udało mi 
się zrzucić parę kilogramów praw-
da jest taka, że nadal kocham jeść. 
Przy czym szerokim łukiem omijam 
wszystko to, co specjaliści od żywie-
nia uznają za właściwe i zdrowe. 
Pcha mnie z kolei do tego, co zdro-
we podobno jest niekoniecznie, ale 
za to jest diablo smaczne. 

Kiedyś moja mama chrzestna, 
swoją drogą świetny lekarz, wpoiła 
mi pewną zasadę: jeśli masz na coś 
ochotę, masz to jeść. Nawet jak 
mówią, że może ci to zaszkodzić 
- jedz. Dlaczego? Bo to oznacza, 
że organizm tego potrzebuje lub 
potrzebuje jakiegoś składnika zawar-
tego w tym jedzonku. I tej zasadzie 
wierny jestem już ponad 40 lat. Mój 
organizm potrzebuje goloneczki 
gotowanej lub pieczonej, boczusia 
pod każdą postacią (grill, pieczony, 
wędzony, smażony), słoninki wędzo-
nej, smalczyku z cebulką, czosnkiem 
i ogóreczkiem kiszonym, a jeszcze le-
piej małosolnym. Potrzebuje bigosu, 
pierogów z kapustą i grzybami, fla-
ków, żeberek w kapuście. W okresie 
wiosenno-nowalijkowym odczuwam 
zapotrzebowanie na młode ziem-
niaczki z koperkiem, młodą kapustkę 
i młody kotlet schabowy z kostką, 
obowiązkowo smażony na smalcu, a 
nie (bleee!!!) na oleju. 

A czego mój organizm nie potrze-
buje? Zbędne są mu warzywa na 

Chleba naszego powszedniego...

parze, a ryba na parze jest wręcz 
zabójczo niejadalna, przez co na 
pewno szkodliwa - być może nawet 
śmiertelnie. Gotowane mięsko też jest 
nie do końca wskazane i oczekiwane 
przez organizm. Z napojów może być 
kompocik z owoców jak najbardziej, 
do popicia jakiejś okowitki hand 
made. Może być jakaś niezła go-
rzałka, whisky i zimne piwo. Szkodzi 
mi natomiast czystek, dziurawiec i 
zielona herbata, o rumianku i melisie 
nawet nie wspominając. 

Ze smutkiem muszę stwierdzić, 
że z każdym rokiem jedzenie, jakie 
można zakupić w sklepach, jest co-
raz gorsze, a wódka powoduje coraz 
większego kaca, zapewne wyłącznie 
z powodu chemii, jaką jest szpiko-
wana podczas produkcji. Bo przecież 
nie z racji mojego wieku i tego, że 
organizm już mniej może...

***
Gdybym miał wehikuł czasu, 

chętnie przeniósłbym się do okresu 
późnego Gomółki lub wczesnego 
Gierka, stanął w ogonku do mię-
snego i kupił wędliny. Smak szynki, 
soczystej, otoczonej białym tłusz-
czykiem (o zgrozo... byli wtedy 
tacy, którzy ten tłuszczyk odcinali i 
wyrzucali - słowo daję!) śni mi się 
po nocach. Baleron, pyszna szynko-
wa to smaki niepowtarzalne. Nawet 
najzwyklejsza zwyczajna przebijała 
smakiem większość najbardziej 

ekskluzywnych, obecnych kiełbas. 
O podwawelskiej, myśliwskiej i 
jałowcowej nawet nie wspominam. 
Szynka konserwowa Krakusa w pusz-
ce z tamtego okresu kupowana spod 
lady albo w Pewexie nie jest tą samą 
szynką, jaką dziś możemy nabyć w 
każdym markecie. To, co dziś nam 
serwują, to jest jakieś nieporozumie-
nie. Zresztą... o czym my właściwie 
mówimy? Nawet ówczesny salceson 
i kaszanka nie mają swojego odpo-
wiednika w obecnych wyrobach. 

Dlatego od jakiegoś czasu staram się 
bojkotować wyroby współczesnego 
przemysłu masarniczego, decydując 
się na samodzielne wykonywanie wę-
dlin i pieczonego mięska. Może nie do 
końca oddaje to smaki PRL, ale bije 
na głowę to, co jest w sklepach i przy-
najmniej nie robi się zielone i oślizgłe 
po dniu spędzonym w lodówce. Jeśli 
chodzi o napoje, to nie zajmuję się ich 
wyrobem i tej wersji będę się trzymał 
do końca życia, zwłaszcza zeznając 
przed policją czy prokuratorem. Choć 
uważam, że mocny bimberek, zwłasz-
cza w czasie pandemii, powinien być 
traktowany jako lekarstwo.

***
Ileż to wspaniałych, wręcz epickich 

historii zaczyna się od zdania: ja 
nie dam rady?!! Inspiracją był mój 
szwagier, który wróciwszy szybciej 
z pracy zajął się pitraszeniem. Po 
uporaniu się z rosołkiem popuścił 

wodze fantazji i zajął się wypiekiem 
swojego pierwszego w życiu chle-
ba. W dniu następnym odbyła się 
degustacja drugiego wypustu, już ze 
smalczykiem, ogóreczkiem i czymś 
do popicia. Chlebek był pyszny. Ja 
nie dam rady? 

Przystąpiłem więc do wertowania 
przepisów, spodziewając się receptu-
ry tajemnej rodem z Harrego Portera. 
Okazało się to jednak diablo proste: 
mąka, woda, drożdże, sól, trochę 
cukru i oleju. To wszystko do miski, 
pobełtać mikserem lub drewnianą 
łyżką, do foremki i do pieca. Całość 
prac zajmuje około 10 minut (pod 
warunkiem że żona zmywa miskę i 
to, co jest uwalane ciastem), a reszta 
to czekanie na wyrośnięcie i upie-
czenie. A już w trakcie pieczenia ten 
zapach... Słowo daję stawiam flaszkę 
każdemu, kto dotrwa do momentu, 
aż jego pierwszy chlebuś ostygnie, 
zanim utnie z niego piętkę. Ja nie 
dałem rady, parząc sobie palce. 
Mimo, że w Wałczu jest kilka niezłych 
piekarni robiących dobre pieczywo - 
z własnoręcznie robionym nic równać 
się nie może. Nie schnie, nie robi się 
zielone. Po trzech dniach kawałeczek, 
który ocalał, był dalej miękki, jędrny 
i zwyczajnie pyszny. Jestem wręcz 
zachwycony tym odkryciem. Dlatego 
namawiam – chleba naszego powsze-
dniego niech każdy zrobi sobie sam.

r. Orlikowski
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Do rady Miasta trafiła 
napisana w imieniu grupy 
ponad 30 mieszkańców 
Wałcza propozycja apelu 
jaki mogłaby podjąć rada, 
wyrażając jasną deklara-
cję o braku przyzwolenia 
na agresję, wynikającą z 
nietolerancji. rada apelu 
jednak nie podejmie, bo... 
jest on zbyt oczywisty. 

Impulsem do sformułowa-
nia apelu czy też oświadcze-
nia były wydarzenia, które 
miały miejsce w Wałczu pod-
czas tegorocznych wakacji. 
Chodzi o opisywany zarówno 
w lokalnych, jak i w ogólno-
polskich mediach przypadek 
pobicia nastolatków przez 
młodego mężczyznę, które-
mu nie spodobał się kolor 
włosów. Wplotło się to w 
ataki na osoby ze środowisk 

Zbyt uniwersalny apel
LGBT czy też je popierające, 
do których dochodziło w 
różnych rejonach kraju. 

Przypadek, który miał miej-
sce w Wałczu, niebezpiecznie 
wpisywał się w ogólnopolską 
tendencję i wywołał reakcję 
wielu mieszkańców, którzy 
wyrażali swój protest prze-
ciwko jakiejkolwiek formie 
agresji. Na portalu społecz-
nościowym pojawiła się treść 
apelu i rozpoczęło się zbiera-
nia pod nim podpisów. Go-
towy projekt został przesłany 
do Rady Miasta. Chodziło o 
to, aby radni zajęli stano-
wisko w formie apelu czy 
oświadczenia, jednoznacznie 
potępili przejawy agresji i 
potwierdzili, że Wałcz jest 
miastem propagującym ideę 
tolerancji. 

Radnym zaproponowano na-
stępującą treść oświadczenia:

„Miasto Wałcz jest miastem 
ludzi otwartych, przyjaznych 
i tolerancyjnych. Nie ma 
naszej zgody na jakiekolwiek 
przejawy agresji lub nieto-
lerancji. Żaden człowiek nie 
zasługuje, żeby być obiektem 
nienawiści, ataku słownego 
czy innego przejawu agresji.

Rada Miasta Wałcz apeluje 
do wszystkich, abyśmy nie-
zależnie od tego, w co wie-
rzymy, jakie mamy poglądy, 
jaki mamy kolor skóry, kogo 
kochamy - pamiętali o tym, 
iż wszyscy jesteśmy równi, 
wszyscy zasługujemy na sza-
cunek”. 

***
Warto przypomnieć, że 

podczas sesji Rady Miasta 
burmistrz Maciej Żebrowski 
odniósł się w swoim wystą-
pieniu do pobicia nastolat-
ków. Jednoznacznie potępił 

sprawcę i zapewnił, że Wałcz 
jest miastem tolerancyjnym, 
w którym nikt nie może być 
prześladowany z powodu 
swoich przekonań, koloru 
skóry, wyznania czy orientacji 
seksualnej. Wystąpienie to 
nie miało jednak charakteru 
oficjalnego stanowiska. 

Apelem, który wpłynął od 
grupy mieszkańców, zajęła się 
Komisja Spraw i Wniosków. 
Na sesji 27 października 
przedłożyła projekt uchwa-
ły, w którym zdecydowa-
ła, że petycja mieszkańców 
o wystosowanie apelu czy 
oświadczenia nie zasługuje na 
uwzględnienie. W uzasadnie-
niu czytamy: 

„Proponowana treść uchwa-
ły przez wnoszących petycję 
odnosi się do powszechnych i 

uniwersalnych wartości. 
Można wręcz powiedzieć, że 
odnoszą się one do kwestii 
oczywistych, a jako takie nie 
wymagają szczególnego i 
specjalnego uwypuklenia. Co 
więcej, w przedmiocie poru-
szanym przez wnoszących 
petycję swoje stanowisko 
podczas posiedzenia jednej z 
sesji Rady Miasta Wałcz zaj-
mował uprzednio Burmistrz 
Miasta Wałcz. Stanowisko to 
podziela również Rada Mia-
sta Wałcz i nie dostrzega po-
trzeby odrębnego działania 
w postaci podjęcia uchwały. 
Z tych też powodów uznano, 
że petycja nie zasługuje na 
uwzględnienie”.

r. Orlikowski

Od autora: Stanowisko 
Rady nie jest dla mnie spe-
cjalnym zaskoczeniem, ale 
obawiam się, że intencje 
odmowy wystosowania apelu 
są nieco inne. Otóż wbrew 
temu, co starali się przeka-
zać w uzasadnieniu radni, 
kwestia nietolerancji i agresji 
wobec środowisk LGBT wcale 
nie jest sprawą oczywistą. 
Niestety, ataki na demon-
strantów biorących udział 

w paradach równości  czy 
choćby marszach poparcia 
były faktem. 

Faktem jest również to, że 
do tych ataków w sposób po-
średni, a czasem i bezpośred-
ni zachęcali niektórzy politycy 
i co jest jeszcze smutniejsze 
- przedstawiciele Kościo-
ła. Oczywiście prym wiedli 
przedstawiciele nurtów na-
rodowych, narodowo-faszy-
stowskich czy „kibolskich”, 
cieszący się zadziwiającym 
wsparciem, a nawet ochroną 
partii rządzącej. 

Faktem jest, że to polity-
cy PiS i ich koalicjanci oraz 
Kościół Katolicki wytoczyli 
wojnę środowiskom LGBT, 
próbując narzucić społe-
czeństwu narrację, że jest to 
ideologia, a nie ludzie. Do 
jakich dramatów ta nagonka 
doprowadziła - nie ma sensu 
przypominać. Widać wyraź-
nie, że ataki na osoby o innej 
orientacji czy choćby ludzi 
wspierających ich odbywało 
się przy biernej postawie poli-
cji, która nie interweniowała, 
a niekiedy wręcz ochraniała 
agresorów. Również niektó-
rzy prokuratorzy i sędziowie 
dość pobłażliwie patrzyli na 
tego typu zachowania. 

W Radzie Miasta Wałcza 
zasiadają radni o różnych 
poglądach. Jest również gru-
pa radnych Klubu PiS, ale są 
też radni mniej lub bardziej 
popierający czy utożsamia-
jący się z tą partią. Szczerze 
mówiąc ja, a myślę, że i inni 
mieszkańcy Wałcza, chętnie 
poznalibyśmy ich poglądy 
na tę kwestię. Mnie osobiście 
dużo powiedziałoby głoso-
wanie nad takim apelem. 
Chciałbym wiedzieć, kto go 
poparł, kto się wstrzymał, a 
kto był mu przeciwny. Nie-
stety mam nieodparte wra-
żenie, że radni nie zajmowali 
się apelem, aby niektórych 
swoich kolegów nie stawiać 
podczas głosowania w kło-
potliwej sytuacji...
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Bywa, że rozwodzą się małżeń-
stwa, które z boku wydają się 
wręcz idealne, a inne, którym 
nie dajemy szans na przetrwanie, 
potrafią trwać latami. Tego, jak 
wygląda prawda, często nie widać 
na pierwszy, a nawet na drugi rzut 
oka. Prawda, nieraz skrajnie trud-
na, kryje się w czterech ścianach. 

Anka poznała Darka, kiedy kończyła 
technikum. Kolega ojca załatwił jej 
praktykę w jego firmie. Darek, wtedy 
dopiero co po studiach, powoli wdra-
żał się do roli prezesa rodzinnej firmy, 
w której miał zastąpić ojca. Anka 
niedawno skończyła 18 lat. Nie da się 
ukryć, że młody szef jej imponował, 
ale nawet nie pomyślała o nim jak o 
mężczyźnie. Nie był przystojny, choć 
na pewno na swój sposób ujmujący. 

Po studiach, kiedy szukała pracy, 
znów pojawiła się w firmie, w której 
kilka lat wcześniej odbywała praktykę. 
O dziwo, Darek ją pamiętał i zapropo-
nował jej pracę. Ale i Anka wtedy już 
wyglądała inaczej, niż kilka lat temu. 
Już nie była młodziutką praktykantką, 
tylko śliczną, młodą kobietą o dosko-
nałym stylu, potrafiącą znaleźć się w 
każdym środowisku i sytuacji. Darek 
jednak zdawał się nie dostrzegać w 
niej kobiety. 

- Po pół roku dostałam propozycję 
pracy z dużej firmy w Poznaniu - opo-
wiada Anka. - Widziałam, że kiedy 
złożyłam wypowiedzenie, prezes był 
niemile zaskoczony ale starał się nie 
dać po sobie poznać, że jest wściekły. 
W każdym razie podpisał dokumenty, 
a nawet poszedł mi na rękę, skracając 
okres wypowiedzenia. Wyniosłam się 
do Poznania. Praca była doskonała. 
Minęło niespełna 5 lat, kiedy na 
zorganizowanej dla klientów mojej 
firmy imprezie znów spotkałam 
Darka. Rozmawialiśmy długo przy 
drinku. Po kilku dniach zadzwonił i 
zaproponował służbowe spotkanie. 
Zaproponował, żebym wróciła do 
firmy w charakterze jego zastępcy z 
pensją, jakiej nie potrafiłam sobie na-
wet wyobrazić. Nie mogłam odrzucić 
takiej oferty, zwłaszcza, że po cichu 
tęskniłam za Wałczem. Sporządziłam 
odpowiednią umowę, aby się zabez-
pieczyć na wszelkie ewentualności i 
wróciłam do Wałcza.

***
Anka dobijała już trzydziestki, a 

Darkowi niewiele brakowało do 
czterdziestki. Oboje byli samotni. 
Oczywiście wcześniej funkcjonowali 
w różnych związkach, ale nie wyszło 
z nich nic poważnego. Spędzając ze 
sobą wiele czasu mocno się do siebie 
zbliżyli. W pewnym momencie jakoś 
tak całkiem naturalnie zaczęli spotykać 
się po pracy, wyjeżdżać na weekendy 
i razem sypiać. 

- Potem Darek mi się oświadczył, 
a jeszcze potem był nasz ślub - opo-
wiada Anka. - Zamieszkaliśmy razem 
w nowym domu, który w prezencie 
ślubnym zbudował nam ojciec Darka. 
Problemy zaczęły się już miesiąc po 
ślubie. To były początkowo drobne 

Złota klatka
sprawy, które ja rozumiałam opacz-
nie. Najpierw Darek odciążał mnie 
w obowiązkach zawodowych. Potem 
systematycznie coraz bardziej odsu-
wał mnie od pracy i widać było, że 
niechętnie patrzy na moją obecność 
w firmie. Sądziłam, że chce mi dać do 
zrozumienia, że to on jest facetem i 
utrzyma rodzinę, a ja mam realizować 
się w roli żony i przygotowywać do roli 
matki, bo chcieliśmy mieć dziecko. Za-
uważyłam jednak, że pojawiał się koło 
mnie natychmiast, kiedy zaczynałam 
rozmawiać z jakimkolwiek facetem z 
firmy. Po jakimś czasie dostrzegłam, 
że mężczyźni w firmie mnie unika-
ją. Dopiero moja koleżanka, która 
pracowała w księgowości wygadała 
się, że faceci mnie unikają, bo kiedy 
któryś ze mną rozmawia, to zaraz po 
tym ma ciężką przeprawę z Darkiem. 
Jeden nawet o mało nie wyleciał z 
tego powodu pracy. To mi się zaczęło 
nie podobać...

***
Powoli, ale systematycznie i sku-

tecznie Darek ograniczał swoją młodą 
żonę. Najpierw odsunął ją całkowicie 
od firmy. Owszem, ciągle chodziła na 
zakupy, na siłownię, pobiegać czy 
zwyczajnie spotkać się z koleżankami 
żeby poplotkować. Ale...

- Potrafił na przykład wpaść do 
Warki, gdzie najczęściej siedziałyśmy, 
i zrobić mi awanturę - mówi Anka. - 

Pytał na głos, gdzie jest mój kochanek, 
z którym się rzekomo umówiłam. Albo 
pytał koleżanki czy uzgodniłam z nimi 
alibi, jakie miały mi podobno dać. 
Wstydziłam się tego i powoli przesta-
wałam spotykać się z koleżankami. 
Któregoś dnia pod dom zajechała 
ciężarówka. Panowie wnieśli profe-
sjonalną bieżnię do ćwiczeń, atlas, 
rower i kilka innych sprzętów. Mąż 
urządził mi siłownię w domu, po to, 
żebym nie musiała nigdzie chodzić, bo 
przecież w siłowniach są sami umię-
śnieni, kapiący testosteronem faceci, 
którzy marzą tylko o tym, żeby mnie 
przelecieć. Może już wtedy bym się 
zbuntowała, ale zaszłam w ciążę. A po 
porodzie zaczął się regularny koszmar. 
Spędzałam całe dnie w domu, ewen-
tualnie szłam z dzieckiem na spacer. 
Nie brakowało mi niczego. Mogłam 
kupić sobie w internecie każdy ciuch, 
jaki mi się zamarzył. Tylko po co, skoro 
nie miałam w nim gdzie pójść? Jedy-
ne wyjścia z domu to były wspólne 
wizyty z Darkiem u moich lub jego 
rodziców.

Kiedy córka Anki i Darka podrosła i 
poszła do zerówki, zaczął się kolejny 
problem. Anka była posądzana o 
romans z każdym ojcem nie tylko z 
klasy, ale i ze szkoły. 

- Zdarzało się, że po wywiadówce 
ktoś do mnie zagadał - przyznaje 
Anka. - Tak normalnie, jak to między 

rodzicami, gadaliśmy o tym, gdzie 
na wycieczkę mają dzieciaki jechać, 
jaki prezent kupić nauczycielce albo 
jak zrobić tę czy inną pracę domową. 
Zwyczajne rozmowy, jakie prowadzą 
rodzice dzieciaków, chodzących do 
tej samej klasy. I raptem pojawiał się 
nie wiadomo skąd Darek. Zaczynały 
się wyzwiska, awantury na całą ulicę. 
Zupełnie nie panował nad sobą i nie-
stety dwa razy doszło do rękoczynów, 
bo rzucił się na facetów z pięściami 
Skończyło się na przeprosinach i pie-
niądzach na odszkodowanie. Psuło go 
to, że miał pieniądze i przez to czuł 
się zbyt pewnie. W końcu doszło do 
tego, że nie mogłam wychodzić sama 
z domu. Na każdym kroku wietrzył 
zdradę. W końcu spakowałam siebie 
i córkę i wyniosłam się do rodziców. 
Chciał wyważyć drzwi, ale mój ojciec 
skutecznie go uspokoił. Wystąpiłam o 
rozwód, bo miałam serdecznie dość 
takiego życia. Na sprawie rozwodowej 
rzucił się na mnie, bo posądził mnie 
o romans z adwokatem. Dostał karę, 
a sędzia zobaczył na własne oczy, kim 
jest mój były już mąż. Dostaliśmy 
rozwód, a ponieważ mnie dalej nękał, 
wkrótce uzyskałam też zakaz zbliżania. 
Kiedyś niby miałam wszystko, ale nie 
miałam życia. Teraz mam mniej, ale 
za to wiem, że żyję...

Marcin Orlicki
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Cała rodzina zastanawia się, co zro-
bić. najlepszym wyjściem byłoby 
pozbycie się Violetty przy pomocy 
każdego dostępnego sposobu. 
Tyle, że to w grę nie wchodzi bo 
żadne nie chce iść do więzienia. 
Podważyć testament? ubezwła-
snowolnić ojca? Jeśli czegoś nie 
wymyślą to zostaną z niczym...

Marian jest mężczyzną dobijającym 
siedemdziesiątki. Jak na swój wiek jest 
jednak niebywale żywotny, sprawny 
i jak sam o sobie mówi... jurny. Całe 
życie przepracował na gospodarstwie. 
Teraz zajmuje się tym starszy syn. 
Pobudował sobie nowy dom, spłacił 
młodsze rodzeństwo i opiekował się 
rodzicami. Ci nie chcieli przeprowa-
dzić się do nowego domu, tylko zostali 
w swoim starym, rodzinnym domu. 
Od swojego syna dzieliło ich ledwie 
podwórko. 

Po śmierci żony Marian przez jakiś 
czas mieszkał z synem i synową. Do 
czasu, aż w jego życiu nie pojawiła 
się Violetta. 

- Po śmierci mamy tata mocno pod-
upadł na zdrowiu – opowiada Karol, 
najstarszy syn Mariana. - Szpitale, 
leżenie w łóżku. Potem na szczęście 
doszedł do siebie, ale żeby wrócić 
do pełni sił pojechał do sanatorium. 
Najpierw wybrał się normalnie na 
skierowanie. Doskonale się czuł po 
powrocie. Dlatego opłacaliśmy, a 
właściwie głównie ja opłacałem, jego 
kolejne pobyty. Jeździł co 2-3 miesiące 
na dwutygodniowe turnusy. Z jednego 
z takich wyjazdów wrócił zakochany. 
Potem słyszeliśmy tylko o Violetce, 
jaka to ona miła, jaka ładna i zaradna.

Violetta przyjechała po tygodniu. 
Okazała się być panią w typie blond 
Venus z dużym biustem i rubensow-
skimi kształtami. Wiek na pewno po 
60-tce, ale doskonale się trzymała. 
Marian wrócił do swojego domu i 
zamieszkał w nim ze swoją wybranką. 
Tłumaczył, że nie chciał, aby krępo-
wała ją obecność jego syna, synowej 
i wnuków. Kilkudniowa wizyta zamie-
niła się w blisko miesięczny pobyt. 
Problem polegał na tym, że Violetka 
nie miała wystarczającej ilości rzeczy, 
na domiar złego popsuła jej się karta 
do bankomatu, a przez pośpiech nie 
zabrała portfela z dokumentami. Dla-
tego Marian nie dość, że fundował jej 
cały pobyt z wszelkimi atrakcjami, to 
na dodatek musiał jej sponsorować 
ciuchy, aby miała w czym chodzić. 

***
Karol nie miał pojęcia, o czym 

rozmawia jego ojciec ze swoją przy-
jaciółką. Kiedy ta wreszcie odjechała, 
był przekonany, że wszystko powoli 
wróci do normy. Po niespełna dwóch 
tygodniach Violetta jednak wróciła, i to 
nie sama. Przyjechała ze swoim synem, 
40-letnim rozwodnikiem. Opowiadała, 
że jej syn bardzo przeżył rozstanie i 
został skrzywdzony przez żonę, która 
puszczała się na prawo i lewo. 

- Krew mnie zalała – mówi Karol. - 
Bo tatuś z Violettą zamieszkali razem 
w starym domu. Ale Michałka, czyli 

Dar przekonywania
syna Violetki, zakwaterowali u mnie. 
Szybko okazało się, że ten facet to cho-
dzące nieszczęście. Czekał na śniada-
nie, na kolację o obiad się upominał, 
bo już był głodny. Nie muszę chyba 
dodawać, że na swoje utrzymanie 
nie dawał nawet grosza. Po tygodniu 
zaproponowałem, że może zrobiłby 
jakieś zakupy, albo przynajmniej się 
do nich dołożył. Był oburzony. Stwier-
dził, że po rozwodzie został z niczym i 
mamusia go zabrała zapewniając, że 
gospodarze są gościnni i na pewno 
jedzenia nie pożałują. Rozmawiałem 
z ojcem, który też zaczął mnie prosić 
o pieniądze. Dochody z gospodarstwa 
były na tyle duże, że nie mogłem mu 
odmówić. Ale nie podobało mi się, że 
bezczelnie żerują na nas dwie pijawki. 
No, ale ojciec tego nie widział. Był za-
uroczony kobietą. Nie chcę wnikać ani 
wyobrażać sobie, co robili w nocy. Ale 
pewne jest, że z czegoś to zauroczenie 
się brało i z całą pewnością nie chodzi-
ło o niesamowitą inteligencję kobiety.

Po dwóch tygodniach Marian oznaj-
mił, że chcą się z Violettą pobrać. 
Michałek był wniebowzięty i od razu 
do Mariana zaczął mówić tato. Karol 
natomiast wietrzył podstęp. Rozma-
wiał z ojcem. Do pomocy przyjechali 
młodszy brat i siostra. Ojciec nie dał 
sobie jednak niczego wytłumaczyć. Po 
dwóch miesiącach było już po ślubie. 

***
- Poprosiłem prawnika o poradę 

– mówi Karol. - Ojciec co prawda 
przekazał na mnie gospodarstwo, 
ale odbyło się to w zgodzie zarówno 
z nim, jak i z moim rodzeństwem. 
Dlatego nikt z nas nie zadbał o to, 
aby uregulować wszystko formalnie. 
Nawet mój dom tak naprawdę nale-
żał do ojca, bo stał formalnie na jego 
ziemi. Prawnik wyjaśnił, że sprawa 
wcale nie jest prosta. Najlepiej byłoby, 
aby obecna żona formalnie zrzekła 
się praw do własności ojca. Tyle, że 
ta pani nie chciała o tym słyszeć. 
Czułem, że będą duże problemy i się 
nie myliłem.

Po czasie okazało się, że wypytywany 
o majątek Marian przyznał Violetce, że 
na papierze wszystko należy do niego. 
Dzieciom nie zależało na formalnym 
przepisaniu majątku. Właśnie to 
sprawiło, że się nim zainteresowała, a 
potem nocami tak długo i namiętnie 
go przekonywała, aż zgodził się na 
ślub. Potem zaś sporządził testament. 
Wszystko zapisał swojej nowej żonie 
jako dowód jego miłości. 

- Ojca zaślepiła ta cwana kobieta – 
mówi Karol. - Godził się na wszystko, 
co chciała. Rozmawiałem z nim, 
mówiłem, że tracimy wszystko. Że 
ona i jej synalek przejmą nasze gospo-
darstwo i zapewne sprzedadzą je za 
grosze. Do ojca jednak nic nie trafiało, 
chociaż sama Violetta pokazała mu, 
na czym jej tak naprawdę zależy. Jak 
tylko wzięli ślub i sporządził testa-
ment, wyprowadziła się z jego pokoju. 
Inaczej niż stary dziadzie już się do 
niego nie zwracała. Ojciec co prawda 
zagroził, że zmieni testament i nawet 
to zrobił, ale ona dalej miała prawo do 

zachowku. To zaś przy wartości całego 
gospodarstwa była ogromna kwota.

Karol porozmawiał z Michałem. 
Okazało się, że podobnie jak mamusia 
jest to kuty na cztery nogi, cyniczny 
cwaniak. W rozmowie jasno stwier-
dził, że nie jest to pierwszy dziadek, 
którego oskubią. 

- Jak skończył się płomienny romans 
mojego ojca? - podsumowuje Karol. - 
Musieliśmy się dogadać. Wytłumaczy-
łem, że ojciec pożyje kilka lat, potem 
kolejne kilka lat będziemy się proce-

sować. Od Michała wiedziałem, że 
zależy im na szybkiej kasie. W efekcie 
spisaliśmy ugodę. Oni zrzekli się spad-
ku i zachowku za 100 tysięcy złotych. 
Krew mnie zalewała, jak musiałem 
płacić, ale wolałem tyle, niż ponad 
milion, bo tyle mogła się domagać. 
Zaraz potem rozwiodła się z ojcem, 
który bardzo to przeżył. Mamy teraz 
pandemię i zmroziło mnie, bo kilka 
dni temu ojciec spytał, czy sanatoria 
działają normalnie.

r. Orlikowski



Super Pojezierze Wałeckie nr 46 (1215) 12 listopada 2020 r.14

Spodobał mi się jeden z plakatów 
niesionych podczas ostatnich prote-
stów z napisem „Annuszka wylała 
olej”. Jest to odniesienie do tekstu 
z „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła 
Bułhakowa. Diabeł występujący tu 
pod imieniem Woland, napotkawszy 
dwóch pisarzy idących na spotkanie, 
wchodzi z nimi w dysputę o Bogu. 
Pisarze, w tym Michaił Berlioz i Iwan 
Bezdomny, próbują przekonać diabła, 
że Bóg nie istnieje a co za tym idzie 
nie istnieje również diabeł. Ten ich 
wyśmiewa i ostrzega Berlioza: „An-
nuszka już kupiła olej słonecznikowy, 
i nie dość, że kupiła, ale już go nawet 
rozlała. Tak więc zebranie się nie od-
będzie” [cyt. za „Mistrz i Małgorzata”, 
przeł. Irena Lewandowska i Witold 
Dąbrowski, Spółdzielnia Wydawnicza 
„Czytelnik”, Warszawa 1969]. „An-
nuszka wylała olej” oznacza więc, że 
wydarzyło się coś nieodwracalnie zna-
czącego. Coś, co może rozlewającym 
nie wydało się istotne, ale dla ciągu 
zdarzeń okazuje się istotne. Pisarz Ber-
lioz idąc na owe spotkanie poślizgnął 
się na rozlanym przez Annuszkę na 
torach tramwajowych oleju. Nadje-
chał tramwaj i nie mogąc zahamować, 
odciął pisarzowi głowę. „I wtedy w 
mózgu Berlioza ktoś rozpaczliwie 
krzyknął: „A jednak!”. Do zebrania 
oczywiście nie dochodzi. 

W naszych obecnych dziejach takim 

Julia rozlała Jarkowi olej
olejem zdaje się być sławetne orzecze-
nie, wydane pod przewodnictwem p. 
Julii Przyłębskiej. Berliozem może się 
okazać np. p. Prezes, oczywiście nie 
w sensie dosłownym. Abstrahując od 
samej treści wyroku, jest on w mojej 
ocenie obarczony formalną wadą w 
postaci niewłaściwego składu organu 
orzekającego. W poprzedniej kadencji 
Sejmu p. prof. Krystyna Pawłowicz 
złożyła wspólnie z innymi posłami  
wniosek o zbadanie zgodności ustawy 
aborcyjnej z Konstytucją. To zaś powo-
duje, że  można uznać, że pozostaje 
z uczestnikiem postępowania, czyli 
obecnymi wnioskodawcami, w takim 
stosunku prawnym, że wynik sprawy 
może oddziaływać na jej prawa i 
obowiązki. W złożonym wcześniej 
wniosku przedstawiła bowiem swoje 
poglądy w sprawie i jej zaintereso-
wanie wynikiem, a to powinno ją 
wykluczyć ze składu. Co ciekawsze, 
sędzia mecenas Piotr Pszczółkowski, 
desygnowany przez PiS, złożył zdanie 
odrębne, wskazując na pominięcie w 
orzeczeniu praw kobiet. Do tego w 
składzie Trybunału Konstytucyjnego 
zasiadało dwóch sędziów dublerów, 
czyli wybranych na miejsca już obsa-
dzone. Dopełnia to prawnego chaosu. 
Konia z rzędem temu, kto tę stajnię 
Augiasza posprząta. Cóż mleko, tfu, 
olej się rozlał i widoczny jest postę-
pujący poślizg rządzących. Dostrzegli 

oni o dziwo pandemię i dzień przez 
Wszystkimi Świętymi zamknęli cmen-
tarze wzbudzając wściekłość ludzi. 
Potrzeba tej decyzji była oczywista 
co najmniej od początku paździer-
nika. Podobnie było ze szkołami, a 
wcześniej z bezrefleksyjnym twierdze-
niem, że pandemii nie ma (idźcie na 
wybory) i uwolnieniem ruchu tury-
stycznego. Od ogłoszenia orzeczenia 
antyaborcyjnego maszyna rządząca 
jedzie w nieustającym olejowym 
poślizgu. Słuszne z mojego punktu 
widzenia protesty wstrząsnęły krajem 
i rządzącymi. O dziwo, nie ustają 
pomimo pandemii i trudnej do mani-
festacji pory roku. Tu wystąpić raczył 
na tle biało-czerwonych sztandarów 
p. Jarosław Kaczyński, wicepremier 
do spraw siłowych, a zatem trudnych. 
Zadał sobie więc trud pouczenia pro-
testujących, że źle czynią i zagroził 
konsekwencjami. Do tego wezwał 
stronników do wyjścia na ulice, grożąc 
im jednocześnie tymi samymi konse-
kwencjami. Plama oleju robi się coraz 
większa. Jego przełożony, a zarazem 
podwładny, premier Morawiecki udał, 
że nie słyszał orędzia i stwierdził, że jak 
coś się obywatelom nie podoba, to on 
bierze to na siebie i jego należy ata-
kować. Swoją drogą ciekawe, co na to 
jego przełożony-podwładny imć J.K.? 
Sędzia Radzik dyscyplinujący sądow-
nictwo awansował z sądu rejonowego 
do apelacyjnego z pominięciem śceżki 
awansu. W blokach czeka kolejnych 
czterech sędziów, z czego trzech rów-
nież z sądów rejonowych aplikuje do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Nie matura lecz chęć szczera… itd. No 
matury mają, ale czyżby brakowało 
kadr w Rzeczpospolitej, że trzeba 
przyspieszać awanse - chyba, że to 
w nagrodę? A gdyby tak medyków 
awansować (to akurat jakoś rozumiem 
w czasach pandemii). 

Można by tak ciągnąć w nieskoń-
czoność, Można też się uśmiechnąć. 
Pewnie każdy inny rząd popełniłby 
błędy. Tylko, że rządzący, którzy w 
tydzień stracili ponad 10% poparcia i 
zbliżają się do owych 20% niesławnej 
Platformy, zdają się miotać w patowej 
sytuacji. Muszą przecież ogłosić owe 
orzeczenie, choć potrafią też nie ogła-
szać orzeczeń tej instytucji. Jakiego 
dokonać wyboru? Publikować, czy nie 
publikować - oto jest pytanie? Szekspir 
lepiej by nie wymyślił. Publikacja 
to kolejna fala protestów. Zbliża się 
też 11 listopada. Tradycyjny Marsz 
Niepodległości, podczas którego 

„prawdziwi patrioci” głośno i dobitnie 
pokazują, kto tu rządzi. Czy ich też 
dotyczy tekst z wystąpienia J.K. : „Ci, 
którzy do nich wzywają, ale także i ci, 
którzy w nich uczestniczą, sprowadza-
ją niebezpieczeństwo powszechne, a 
więc dopuszczają się przestępstwa, 
poważnego przestępstwa. Władze 
mają nie tylko prawo, ale także 
obowiązek przeciwstawiania się tego 
rodzaju wydarzeniom (…) w sposo-
bie wyrażania, ekspresji tych, którzy 
demonstrują, niebywałej wręcz wul-
garności, tym wszystkim, co pokazuje 
bardzo niedobre strony pewnej części 
naszego społeczeństwa. A ponieważ w 
tych demonstracjach bardzo często na 
wezwanie dorosłych uczestniczą także 
dzieci, to szkodliwość tego aspektu 
przedsięwzięcia jest szczególnie wiel-
ka.” Słowo się rzekło - kobyłka u pło-
ta. Oczywiście wyjątki z wystąpienia 
wybrane są subiektywnie, ale jakże 
słuszna jest linia partii i korci, by ją 
zastosować 11 listopada ;). 

Politycy od czasów rzymskich są 
przewidywalni, bo wbrew pozorom 
nie wymyślili nic nowego. Stosują 
dwie rzymskie paremie: „divide et 
impera” czyli: dziel i rządź oraz panem 
et circenses czyli: chleba i igrzysk. 
Rzymscy cesarze rządzili dzieląc do-
póty, dopóki mieli na chleb i igrzyska 
oraz wracając do Annuszki - olej. Olej 
się rozlał, co w czasach rzymskich 
oznaczało, że na plac gry wkraczali 
najwierniejsi cesarzowi, ci, którzy mie-
li go chronić - pretorianie. Oni robili 
porządek, bo jak nie ma panem et 
circenses to divide et impera przestaje 
działać. Ciekawe kto lub co będzie 
owym tramwajem historii, wracając 
do Bułhakowa? Dodać tylko mogę dla 
wszystkich polityków jeszcze jedną, 
tym razem grecką  paremię: panta rei 
czyli wszystko płynie. Jest to sentencja 
Heraklita, wyrażająca przekonanie o 
braku stałości w świecie, w tym poli-
tycznych stołków. Wybór nie oznacza 
monarchii absolutnej. A nawet gdyby 
oznaczał, to gdzie jest …?

Cezary Skrzypczak

PS. Rządząca partia odroczyła po-
siedzenie Sejmu o dwa tygodnie w 
narastającej pandemii i liczy szable. 
Ciekawe, kto i co jest celem tych 
szabel?

Z wykorzystaniem „Annuszka wylała 
olej”. Co oznacza popularny transpa-
rent ze strajku kobiet?  J. Barańskiej 
z Onet
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CUKIERNIA JAGÓDKA
WYPIEKI DOMOWE 

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

tel. 693 141 021, Wałcz, Kościelna 1A

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

15 lat
pośrednictwo, zarządzanie, wycena, 

kredyty, ubezpieczenia
Wałcz, ul. Okulickiego 10-14/12
tel. 67 345 00 00, 509 916 477

www.furman24.pl nieruchomosci@r-man.pl

• Sprzedam sprawny wzmacniacz WS 
303 Unitra, wyprodukowany w l. 80-tych. 
Moc 4x25 W. Cena do uzgodnienia. 602 
590 376                                           1/20s

• PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu 
250 m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do 
adaptacji, podpiwniczony. Po termo-
modernizacji, 2 systemy ogrzewania 
(gaz, ekogroszek). Zadbany ogród 
pow. 0,40 ha. Atrakcyjna lokalizacja.  
Kontakt: 606 930 408                  1/19ll

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
w Wałczu o pow. 57 m2, ul. 1 Maja, I piętro 
Ogrzewanie gazowe                           45/20l

• Wynajmę dwa sąsiadujące garaże z 
kanałem. Zatorze (koło jednostki), tel. 723 
681 736                                           46/20l

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
w Wałczu, 97 m2, ul. Kościuszki, 2. piętro, 
4 pokoje, 2 łazienki. Własne ogrzewanie 
gazowe. Telefon 605 161 221         47/20l

• Szukasz czwartego do brydża? Za-
dzwoń: Tel. 518 524 341                                      
                                                       45/20r

•  ZLEcENIa Na oGŁoSZENIa I 
rEkLamy ramkoWE oraZ oGŁo-
SZENIa drobNE, które mają ukazać 
się w najbliższym wydaniu tygodnika 
„Pojezierze Wałeckie”, przyjmujemy w 
siedzibie redakcji przy ul. Sienkiewicza 3 
w Wałczu do godz. 16.00 do poniedział-
ku poprzedzającego nowe wydanie. 
Druk ogłoszeń można też zlecać drogą 
mailową lub telefonicznie: 602 590 376.  
    
dZIękUjEmy Za SkorZyStaNIE Z 
NaSZych USŁUG!

OGłOSZenIa DrOBne FILIGRANY

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „nie 
Byle Co” sc., Wałcz, ul. Chopina 30. 
    
redagują: red. nacz.: Tomasz Chru-
ścicki oraz dziennikarze i współpra-
cownicy.

adres redakcji i Biura Ogłoszeń: 
78-600 Wałcz, ul. Sienkiewicza 3, tel. 
(67) 258-90-74. e-mail: tygodnik@
pojezierze.com.pl.

Kontakt: 602 590 376

Tekstów niezamówionych nie zwra-
camy. Zastrzegamy sobie prawo do 
ich skracania i opatrywania tytułami. 
nie odpowiadamy za treść reklam i 
ogłoszeń.

różNE

SPrZEdam

NIErUchomoŚcI

PrZyjmoWaNIE oGŁoSZEŃ
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