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Przez bardzo wiele lat naj-
nowsza historia Żydów w 
Polsce nie miała dla mnie 
wielkiego znaczenia. Tro-
chę to dziwne - zwłaszcza, 
kiedy patrzę na to z dzi-
siejszej perspektywy - bo 
przecież wychowałem się w 
Warszawie, mieście, w któ-
rym było największe getto 
w Polsce w czasie II wojny 

Żydowskie         
                    ślady

światowej, w którym dość 
żywa była jeszcze w latach 
60. ubiegłego wieku pa-
mięć o powstaniu w tym 
getcie, o Umschlagplatzu i 
tragicznych wydarzeniach z 
nie tak bardzo przecież od-
ległej przeszłości. Miałem 
na wyciągnięcie ręki różne 
miejsca z wmurowanymi 
tablicami, upamiętniający-

mi męczeńską śmierć setek 
tysięcy Żydów, mieszkają-
cych przed wojną w moim 
rodzinnym mieście. Jako 
dziecko nie interesowałem 
się tym w ogóle, a myśleć 
i pytać zacząłem dużo póź-
niej.

Do szkoły podstawowej 
poszedłem w 1968 roku, 

który w najnowszej historii 
Polski zapisał się czarnymi 
zgłoskami. Antysemicka, czy 
też jak się wtedy częściej 
mówiło i pisało w oficjal-
nych środkach masowego 
przekazu - antysyjonistyczna 
nagonka zaowocowała wy-
jazdem z kraju dziesiątków 
tysięcy cór i synów Jahwe. 
Nazywając rzecz po imieniu, 

zazwyczaj nie były to żadne 
wyjazdy, tylko po prostu 
wygnanie z Polski zaszczutych 
ludzi, fizycznie ocalałych od 
Holocaustu i powojennych 
pogromów, ale noszących w 
sercach śmiertelną obawę o 
to, że to może wcale jeszcze 
nie koniec.

Warszawa, ul. Chłodna, lata międzywojenne
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Nie bardzo umiem mó-
wić o sobie. Kiedy przy-
chodzą znajomi, których 
dawno nie widziałam, 
na pytanie „i jak tam, 
dziewczyno?” odpowia-
dam jednym czy dwoma 
zdaniami o pracy, a po-
tem zręcznie jak gazela 
obracam rozmowę w 

miejscu i przekierowuję uwagę na rozmówcę. Wilk 
- to jest towarzystwo - syty, i ja - czyli gospodarz 
- cała. Im mniej mnie widać, tym bezpieczniej. 
Im bezpieczniej, tym lepiej.
Im lepiej, tym… no cóż, lepiej.
Z reguły bywam jednak ze sobą i ze światem szcze-
ra w poniedziałki wieczorem. To czas, kiedy zapa-
lam świeczki, kropię pościel olejkiem o zapachu 
mango i pomarańczy, biorę kota na kolana i siadam 
przed pustą kartką. Redakcyjny deadline - moment 
terapeutyczny. Dobry pretekst, żeby zatrzymać się 
i zerknąć na ostatni tydzień. Zastanowić się, co 

mam w głowie. Zaplanować dalszą i bliższą przyszłość. 
Czasem upuścić trochę pary albo krwi.
Dzisiejszy poniedziałek to poniedziałek szczególnej 
wagi, bo jeszcze wciąż przesycony powagą nowego 
roku i nowych początków. Z tej okazji ostatnią go-
dzinę czy dwie poświęciłam na przejrzenie rzeczy, o 
których pisałam w zeszłym roku - niezdarnych prób 
prowadzenia dziennika, opublikowanych felietonów, 
tekstów schowanych do szuflady i notatek kreślonych 
ołówkiem na marginesach książek.
I wiem, czego Państwo spodziewacie się w tym 
akapicie! Dopada mnie podobne uczucie, kiedy 
oglądam kolejny film, nakręcony według tego sa-
mego schematu albo czytam opowiadanie Stephena 
Kinga. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, 
że powinnam teraz pochwalić się jaskrawym hasłem 
„proszę spojrzeć jak urosłam”.
Ku mojemu zaskoczeniu jednak, film o Natalii z zeszłe-
go roku i tej, która stuka w klawiaturę po pierwszym 
stycznia, to w zasadzie ten sam montaż klatek. Nie 
czuję się ani mądrzejsza, ani szczuplejsza, ani bardziej 
błyskotliwa. To trochę jak przeprowadzeniem się do 

mieszkania po drugiej stronie ulicy - niby perspek-
tywa inna, ale widok jakby ten sam. Pocieszam 
się jedynie konsekwencją, której ewidentnie mi w 
życiu nie brakuje. Wciąż potrafię przecież zdobyć 
się na odrobinę systematyczności w pisaniu, a to 
już rzecz, którą można pochwalić się nawet w CV. 
Czytając stare teksty doszłam do jeszcze jednego 
wniosku - takiego, którym podzielę się z nieco 
większą przyjemnością niż tym, że w 2020 nie 
udało mi się jakoś spektakularnie schudnąć - po-
zostawione w Pojezierzu felietony traktuję jako 
pocztówki albo zdjęcia w albumie. Chociaż na co 
dzień nie decyduję się na wylewność, jeśli chodzi 
o relacjonowanie bliskim własnego życia, każdy 
poniedziałek zamieniony w tekst czarno na białym 
składa się w całkiem trafny autoportret.
I tu zaskoczę przynajmniej siebie, bo nie wiem, 
czy również Państwa - całkiem lubię osobę, którą 
na tym autoportrecie widzę. Może i sporo się musi 
jeszcze o życiu nauczyć, ale… Serio, dziewczyna 
przynajmniej potrafi dobrze pisać.

Natalia Chruścicka

Czarno na białym

Zachowkowe zawiłości (2)
Z a c h o w e k 

jest formą za-
bezpieczenia 
pieniężnego, 
które co do 

zasady usta -
nowione jest na 

wypa- dek, gdyby rodzina 
zmarłego nie została powołana do 
dziedziczenia. Zazwyczaj dzieje się tak 
w wyniku sporządzenia testamentu, 
w którym do całości spadku zostanie 
powołana osoba spoza kręgu rodzin-
nego uprawnionej do dziedziczenia na 
podstawie ustawy. Art. 991 kodeksu 
cywilnego stanowi, że uprawnionymi 
do zachowku są: zstępny spadkodawcy 
(dziecko, wnuk, prawnuk, itd.), małżo-
nek spadkodawcy, rodzice spadkodaw-
cy, pod warunkiem, że byliby powołani 
do dziedziczenia na mocy przepisów 
ustawy. Zatem, jeżeli osoba z ww. 
kręgu nie została powołana do spadku, 
ma prawo żądać należnego jej zachow-
ku (części majątku spadkowego).

Uprawnienie do zachowku nie 
oznacza jednakże prawa do spadku 
w wysokości, jaka istniałaby w przy-
padku dziedziczenia ustawowego. 
Jeżeli Uprawniony do zachowku jest 
trwale niezdolny do pracy albo jest 
małoletni - przysługuje mu udział 
w wysokości 2/3 wartości udziału 
spadkowego, który by mu przypadł, 
gdyby został powołany do spadku na 
mocy przepisów ustawy. W pozosta-
łych przypadkach uprawnionemu do 
zachowku przysługuje tylko połowa 
wartości takiego udziału. Jest to rosz-
czenie wyłącznie finansowe, czyli w 
pieniądzu. Zobowiązanie do wypłaty 
zachowku obciąża osobę, która odzie-
dziczyła Zdarza się, że taki obowiązek 
może spoczywać na większej ilości 
osób w przypadku, gdy jest np. kilku 
spadkobierców testamentowych.

Oczywistym jest, że spadkobiercy 

szukają sposobów na uniknięcie za-
płacenie zachowku. 

Skuteczne jest przeczekania rozlicze-
nia ze spadkobiercami ustawowymi z 
nadzieją na przedawnienie roszczenia. 
Jest to trudne, bo następuje to po 5 
latach od otwarcia testamentu. Upływ 
przedawnienie powoduje, że pozostali 
spadkobiercy nie będą mogli docho-
dzić swojego roszczenia przed sądem. 
Warto jednak wiedzieć, że złożenie 
sprawy w sądzie przed upływem 
owych 5 lat spowoduje przerwanie 
biegu przedawnienia - oznacza to, że 
po zakończeniu postępowania będzie 
on biegł od nowa.

Inną drogą do uniknięcie zapłacenia 
zachowku jest wydziedziczenie osób 
uprawnionych do tego świadczenia. 
Z tym, że wydziedziczenie może być 
dokonane wyłącznie przez spadko-
dawcę w testamencie i to z powoła-
niem się na powody, wśród których 
znajdziemy: uporczywe postępowanie 
wbrew woli spadkodawcy oraz w 
sposób sprzeczny z zasadami współ-
życia społecznego, dopuszczenie się 
względem spadkodawcy albo jednej z 
najbliższych mu osób umyślnego prze-
stępstwa przeciwko życiu, zdrowiu 
lub wolności albo rażącej obrazy czci, 
uporczywe niedopełnianie względem 
spadkodawcy obowiązków rodzin-
nych. Jeśli spadkodawca skutecznie 
wydziedziczy swojego spadkobiercę, 
to w przyszłości nie będzie on miał 
prawa żądać zachowku w żadnej 
wysokości. Tu jednak wola spadko-
dawcy może spotkać się z odporem, 
bowiem pozostali spadkobiercy mogą 
kwestionować przed sądem ważność 
testamentu i wydziedziczenia. 

Spadkodawca może doprowadzić do 
pozbawienia spadkobiercy zachowku 
w drodze zrzeczenia się dziedziczenia. 
Ma to miejsce w przypadku, gdy przy-
szły spadkobierca zawrze umowę ze 

spadkodawcą za jego życia). W takim 
przypadku utraci nie tylko prawo do 
spadku, ale również i zachowku. Za-
pewne otrzyma w takim przypadku 
jakieś profity skłaniające go do takiego 
posunięcia. 

Zachowek nie będzie należny także 
wtedy, gdy uprawniona do niego 
osoba zostanie uznana za niegodną 
dziedziczenia. Spadkobierca bowiem 
może być uznany przez sąd za nie-
godnego, jeżeli: dopuścił się umyślnie 
ciężkiego przestępstwa przeciwko 
spadkodawcy, podstępem lub groźbą 
nakłonił spadkodawcę do sporządze-
nia lub odwołania testamentu albo 
w taki sam sposób przeszkodził mu 
w dokonaniu jednej z tych czynności, 
umyślnie ukrył lub zniszczył testament 
spadkodawcy, podrobił lub przerobił 
jego testament albo świadomie sko-
rzystał z testamentu przez inną osobę 
podrobionego lub przerobionego. 
By niegodność dziedziczenia była 
skuteczna, trzeba to wykazać przed 
sądem poprzez złożenie pozwu i uzy-
skanie wyroku.

Jeżeli żądanie zachowku wskutek 
pozwu znajdzie się w sądzie, zobo-
wiązany do zapłaty może bronić się 
zasadami współżycia społecznego. 
Zobowiązany spadkobierca musi 
jednak wykazać, że zapłata zachowku 
będzie w danej sytuacji niesłuszna 
i niesprawiedliwa. Czyli wykazać, 
że uprawniony do zachowku  spad-
kobierca ustawowy nie powinien 

otrzymać zachowku ze pomimo tego, 
że nie został uznany za niegodnego 
dziedziczenia czy też wydziedziczony. 
Niekoniecznie taka taktyka pozwala 
na uniknięcie zapłaty, ale czasem 
pozwala na zmniejszenie wysokości 
tego świadczenia.

Można zastanawiać się nad tym, czy 
zachowek jest słuszny. Swego czasu 
toczyła się o nim dyskusja. Jedni pod-
nosili, że ogranicza on swobodę testa-
tora i prawo do dziedziczenia. Drudzy, 
że broni prawa najbliższej rodziny do 
objęcia schedy po najbliższych.  Osta-
tecznie zachowek trafił do Trybunał 
Konstytucyjnego. Ten zaś orzekł, że 
jest on zgodny z Konstytucją pomimo 
tego, iż nie jest w niej uregulowany. 
Stwierdził, że prawo do zachowku 
stanowi uzasadnione konstytucyjnie 
ograniczenia praw podmiotowych. 
Nie oznacza to jednak, że przyjęty 
przez prawodawcę krąg uprawnio-
nych do zachowku oraz wysokość 
roszczenia o zachowek Trybunał uznał 
za optymalny i jedyny możliwy w 
świetle regulacji konstytucyjnej. Jed-
nakże prawodawcy przysługuje w tym 
zakresie szeroka swoboda regulacyjna. 

Dodać też trzeba, że problematyka 
zachowku jest bardziej skomplikowa-
na, a ramy felietonu dają możliwość 
jedynie jej zasygnalizowania.  

Cezary Skrzypczak
 adwokat, mediator

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjne-
go PK 56/11
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Pewnych rzeczy już na pewno nie zdążę zrozumieć. Jedno 
z czołowych miejsc na mojej prywatnej liście tematów nie 
do ogarnięcia zajmuje nieokazywanie w obliczu śmierci 
stosownego szacunku dla politycznych rywali. A piszę 

o tym dlatego, że mocno i nieprzyjemnie zaskoczył mnie brak 
oficjalnej delegacji władz samorządowych Miasta i Gminy Człopa 
na pogrzebie byłego burmistrza Zdzisława Kmieć.

Tak, wiem, że na mszy żałobnej, odprawionej w kościele pw. św. 
Antoniego w Człopie, obecni byli m.in. aktualny burmistrz Jerzy 
Bekker, przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Tymecki oraz radni 
obecnej i poprzednich kadencji. To dobrze. Jako brak szacunku 
oceniam jednak to, że gmina nie wysłała nikogo, kto reprezento-
wałby ją na ceremonii pogrzebowej. To się byłemu burmistrzowi 
po prostu należało.

Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że relacje pomiędzy wła-
dzami aktualnej i poprzedniej kadencji nie układały się w Człopie 
sielankowo. W tym jednak nie widzę niczego nienormalnego, bo 
pomiędzy ekipami, sprawującymi władzę w Człopie poprzednio i 
teraz, istniały i nadal istnieją fundamentalne różnice. Dla nikogo 
nie jest też żadną tajemnicą, że J. Bekker i Z. Tymecki oceniają 
pracę poprzedniego burmistrza - delikatnie mówiąc - bardzo 
krytycznie. Skoro jednak mają realne powody, to mają do takiej 
oceny pełne prawo. Pytam jednak: jakie ma to znaczenie teraz, 
po przedwczesnej śmierci Z. Kmieć? Czy pogrzeb nie jest ostatnią 
szansą na zrozumienie, że i ci ludzie, którzy sprawowali władzę 
wcześniej, i ci, którzy sprawują ją teraz - jadą w gruncie rzeczy na 
tym samym wózku? Czy nie jest to dobry powód, by tym, którzy 
zasiadali w burmistrzowskim gabinecie wcześniej, okazać szacunek, 
godny - było nie było - sukcesorów? Nikt przecież od następców 
Z. Kmieć nie oczekuje, że po jego śmierci zaczną wychwalać go 
pod niebiosa i zbudują mu pomnik. Zupełnie nie o to chodzi 
- takie coś byłoby czystą hipokryzją. I nie chodzi również o to, 
żeby aktualny burmistrz i przewodniczący Rady osobiście jechali 
pod Żywiec na pogrzeb - ale oficjalną delegację wysłać jednak 
wypadało. Owszem, dwie kadencje Z. Kmieć jako burmistrza nie 
były nieustającym pasmem sukcesów, ale nie składały się również 
z samych porażek, z czego wynika prosty wniosek, że coś jednak 
dla Człopy dobrego zrobił, co zresztą widać gołym okiem. Nikt nie 
jest idealny i następcy Z. Kmieć również popełniają błędy.

Jest jeszcze jeden - moim zdaniem wcale nie najmniej ważny - 
powód, dla którego należało wysłać delegację na pogrzeb Z. Kmieć. 
Otóż Jerzy Bekker i Zdzisław Tymecki pełnią swoje obowiązki w 

wyniku wygranych wyborów. Tak zadecydowali mieszkańcy miasta 
i gminy Człopa. Wszyscy mieszkańcy - także ci, którzy głosowali 
w wyborach na Z. Kmieć. Dla mnie, a jak sądzę również dla pp. 
Bekkera i Tymeckiego, jest sprawą oczywistą, że pełnią oni swoje 
funkcje również w imieniu tych, którzy zagłosowali na Z. Kmieć. 
To jest również ich, czyli zwolenników poprzedniego burmistrza, 
miasto i gmina, a obecna władza - ich władzą. Sądzę, że dla nich 
nieobecność delegacji człopskiego samorządu na pogrzebie Z. 
Kmieć nie jest faktem bez znaczenia. I nie zdziwię się wcale, jeśli 
to zaniechanie zostanie obecnej władzy zapamiętane.

Jeszcze jeden drobiazg na zamknięcie tego tematu: nie napisałem 
powyższych słów dlatego, że nie doceniam czy nie szanuję obecnej 
władzy w Człopie. Napisałem je dlatego, że jest wprost przeciwnie.

Druga sprawa, która mnie poruszyła, dotyczy wszystkich 
mieszkańców naszego pięknego i coraz bardziej dziwaczne-
go kraju. Chodzi o niedorzeczny pomysł zmiany przepisów 

w ten sposób, by obywatelom odebrać prawo do nieprzyjmowania 
mandatów, wystawianych przez organy ścigania. Zgodnie z tym 
pomysłem, obywatel uznany za winowajcę wykroczenia MUSIAłBy 
przyjąć mandat i najpierw go zapłacić, a dopiero wtedy - jeśli w 
jego odczuciu został potraktowany niesprawiedliwie - mógłby się 
odwołać do sądu. O ile się orientuję, do tej pory jest tak, że przy-
jęcie mandatu stanowi w świetle prawa akt przyznania się do winy. 
Nieprzyjęcie mandatu rodzi określone skutki prawne w postaci 
skierowania sprawy do sądu, którego zadaniem jest rozstrzygnięcie 
kto ma rację: państwo (reprezentowane przez swoje służby), czy 
obywatel. W tej sytuacji policjant przestałby np. proponować man-
dat np. kierowcy czy uczestnikowi nieprawomyślnej manifestacji, 
tylko po prostu by go wlepiał, jak za starych, niekoniecznie dobrych 
peerelowskich czasów. I nie wiem jak Państwu, ale mnie  państwo, 
w którym obowiązują takie reguły, bardzo zdecydowanie się nie 
podoba. Nie próbuję rozstrzygać, czy ten pomysł trzeba wiązać z 
problemami finansowymi, które dotknęły (a prędzej czy później 
musiały dotknąć...) nasz kraj, czy raczej z próbami ograniczania 
naszych swobód obywatelskich - bo bez względu na przyczynę 
uważam go za fatalny. Zdecydowanie wolę, żeby policjant pozo-
stał policjantem, a sędzia - sędzią, i żeby ich kompetencje się nie 
nakładały. W żadnym zakresie.

Ja na manifestacje z kilku powodów nie chodzę, a w ciągu z górą 
trzydziestu lat, od kiedy prowadzę samochód - jeszcze nie odmó-
wiłem przyjęcia mandatu. Nie chodzi o mnie, chodzi o zasadę...

OTWARTYM 
TEKSTEM

Chodzi o zasadę
Reduktor

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

ZADZWOŃ: 662 041 438
Nasze ceny spadają szybciej 

od płatków śniegu
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ogłoszenie płatne

Koniec starego i początek nowego roku jest 
okazją do podsumowań, pokazania tego co 
udało się zrealizować. Jest to również doskonała 
okazja do przedstawienia zamierzeń i planów 
na nowy rok.
Rok 2020 był dla Tuczna burzliwy, i to nie tylko 
w związku z pandemią, ale też z powodu refe-
rendum, które doprowadziło do zmian na fotelu 
burmistrza. Mimo tych perturbacji, pod wzglę-
dem inwestycyjnym nie był to rok zły. Udało się 
zrealizować szereg niezwykle istotnych zadań.
Na pierwszym miejscu wymieniłbym wykonanie 
w ramach Gospodarki w Obiegu Zamkniętym 
modernizacji stacji uzdatniania wody. Inwesty-
cja jest na ukończeniu. Byłem na odbiorach, 
widziałem, co zostało zrobione i jestem pod 
ogromnym wrażeniem. Jest to w najdrobniej-
szych elementach przemyślana i nowoczesna 
inwestycja. Najważniejsze, że zapewni dla Tucz-
na doskonałą wodę. Warto dodać, że inwestycja 
ta jest dofinansowana w ponad 98 procentach 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.
Nie jest to jedyna inwestycja związana z wodą. 
Już w styczniu rozpocznie się modernizacja stacji 
uzdatniania wody w Rzeczycy, sfinansowana z 
Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.
Myślę, że mieszkańcy, ale i goście Tuczna z za-
dowoleniem przyjmą inwestycje, poprawiające 
infrastrukturę turystyczną. Wykonano remont 
pomostu i kładki oraz remont sanitariatów na 
plaży miejskiej w Tucznie. Na tę inwestycję, 
kosztującą blisko 100 tysięcy złotych, udało się 
również uzyskać dofinansowanie.
Gmina stała się w 2020 roku właścicielem 
nowoczesnego busa do przewozu osób nie-

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Tuczno!
pełnosprawnych za kwotę 143,5 tys. zł dzięki 
wsparciu z PFRON (90 tys. zł)
Nasze sołectwa wykazały się aktywnością i trzy 
z nich: Martew, Rusinowo i Jeziorki uzyskały 
Granty Sołeckie 2020 w kwocie po 10 tysięcy 
złotych.
W Jeziorkach udało się wyremontować ogro-
dzenie cmentarza, a przy świetlicy w tej miej-
scowości wykonano nowe szambo. Wykonano 
remonty dróg w Płocicznie i Próchnówku. Gmina 
partycypowała również w kosztach remontu 
drogi Rzeczyca - Jeziorki.
Wybuch pandemii wymusił pewne działania, 
wspierające zdalne nauczanie w szkołach. Z rzą-
dowego programu Zdalna Szkoła za ponad 100 
tysięcy złotych zakupiono 36 komputerów, które 
wypożyczono uczniom, którzy nie dysponowali 
sprzętem niezbędnym do zdalnego nauczania. 
Z kolei dzięki programowi Bezpieczna Edukacja 
sfinansowano zakup środków czystości i urzą-
dzeń do dezynfekcji dla szkół w gminie oraz 
innych placówek edukacyjnych.
Plany na 2021 rok są dość ambitne. Konty-
nuowane będzie zagospodarowanie plaży 
miejskiej. Ma to być miejsce, gdzie zarówno 
mieszkańcy, jak i turyści będą mogli miło spę-
dzić czas wolny. W planach jest przebudowa 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury. W ramach 
Gospodarki w Obiegu Zamkniętym ma być mo-
dernizowana oczyszczalnia w Tucznie.
Mam nadzieję, że w tym roku uda się rozpocząć 
duży program poprawiający bezpieczeństwo na 
terenie gminy. Jest to kompleksowy program 
wymiany całego oświetlenia na terenie gminy, 
na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie 
LED. Co jest istotnego w tym projekcie? Otóż 

w założeniach ma się on sam finansować 
z oszczędności wynikających z mniejszych 
rachunków za prąd i serwis. Jestem po roz-
mowach z przedstawicielami ENEI, a umowy 
są analizowane. Jeśli wszystko zakończy się 
sukcesem, w całej gminie zostanie nie tylko 
wymienione oświetlenie, ale w razie potrzeb 
będą dostawione nowe lampy.
Mamy też przygotowane projekty do złożenia w 
programie dla miejscowości popegeerowskich.
Dbamy również o naszych seniorów z Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
dlatego też pozyskaliśmy dla nich laptopy z 
oprogramowaniem i samouczkami do nauki 
obsługi smartfonów.

***
Na tę chwilę jest jedno zadanie, którego reali-
zacja wydaje się najpilniejsza. Zagrożenie Covid 
nie ustępuje. Wprowadzany jest narodowy 
program szczepień, który wszelkimi siłami sta-
ram się promować. Kompleksowe szczepienia 
są najszybszym i najskuteczniejszym sposobem 
na powstrzymanie pandemii. Są najlepszym 
sposobem, abyśmy powrócili do normalnego 
życia bez obostrzeń wynikających z pandemii, 
ale też bez strachu, jaki wywołuje wirus. Dlatego 
wszelkimi sposobami staram się doprowadzić do 
uruchomienia na terenie Gminy Tuczno punktu 
szczepień. Jestem po rozmowach i mam już 
potwierdzenie, że punkt szczepień powstanie. 
Pokonanie pandemii powinno być najważ-
niejszym zadaniem, jakie wyznaczymy sobie 
wszyscy na 2021 rok.

Pełniący funkcję Burmistrza Tuczna
Piotr Stanisław Pierzyński

... przedświątecznym, poświątecznym, nowo-
rocznym…

To co przeraża mnie najbardziej w obecnych 
czasach (nie, nie-covidowych, ale tak w ogóle) to 
słowo. Konkretnie - to, jak bardzo to słowo straciło 
swoje znaczenie. Przecież ono było na początku i 
dało początek wszystkiemu. Przecież 24 grudnia 
(nawet jeżeli to 24 grudnia przychodzi 6 stycznia) 

Pozostając w klimacie...
oczekujemy, że właśnie owo „słowo” otrzymuje 
swoje wcielenie. I czekamy na to, witamy je.

A tymczasem nasza codzienność to zupełnie inna 
bajka. Prawda nie oznacza już prawdy, zło nie ozna-
cza zła, sprawca zamienia się rolą ze swoją ofiarą... 
Relatywizm wszystkiego jest wszechobecny. Dotyczy 
to także słowa. Szczególnie słowa. Aż chciałoby się 
sparafrazować powiedzenie, które już na zawsze z 

nami zostanie (niestety), a które (jak rzadko inne) 
oddaje nam obraz naszych czasów - „no zgrze-
szył...”. Skłamał? Tak, ale... Ukradł? No tak, ale... 
I tak możemy pociągnąć dalej. Słuchamy, widzimy 
i nie wierzymy, że tak właściwie można. Albo od-
puszczamy - no bo cóż właściwie się stało? Pomału, 
kroczek za kroczkiem przyzwyczajamy się do tego, 
że relatywne jest właściwie wszystko...  Niefajnie!

Marek Syrnyk
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Jest sobota, 10 sierpnia 2019 roku, 
krótko po godzinie 16.00. Państwo 
Teresa i Józef G. z Tuczna piją swoją 
poobiednią kawę. Pani Teresa lubi 
ją z mlekiem, a przygotowując 
kawę wlała z kartonu do kubka 
jego ostatnie krople. Kiedy kończy, 
postanawia pójść do sklepu, bo 
jutro jest niehandlowa niedziela i 
zostałaby bez mleka.
- Idę do marketu, zaraz wracam! 
- mówi do męża i energicznym 
krokiem rusza do odległego od ich 
domu o około 100 metrów sklepu.
Ale już nigdy z niego nie wróci.

Długa droga do sprawiedliwości
Ten wypadek wstrząsnął mieszkań-

cami Tuczna. Miasteczko jest przecież 
niewielkie, a Teresę i Józefa G. zna i 
lubi bardzo wiele osób. Aby z domu 
Państwa G. dostać się do marketu, 
trzeba spokojną, boczną uliczką 
dojść do ruchliwej ulicy Wolności, 
a następnie widocznym z daleka i 
dobrze oznakowanym przejściem 
przedostać się na drugą stronę tej 
ulicy. To, że ulica Wolności jest w tym 
miejscu prosta, a widoczność dobra, 
powoduje jednak, że część kierowców 
ignoruje obowiązujące w terenie za-
budowanym ograniczenie prędkości 

do 50 km/h i dociska pedał gazu 
mocniej, niż powinna. Wiele wskazuje 
na to, że właśnie tak stało się tamtego 
feralnego dnia.

Pan Józef doskonale pamięta tamto 
popołudnie. Nie może być zresztą 
inaczej, bo ten moment, krótki jak 
mgnienie powieki, zdemolował jego 
uporządkowane, toczące się swoim 
rytmem życie. Nagle przestał być 
szczęśliwym, zadowolonym z życia 
mężem i został sam w ładnym, du-
żym domu. Ma sporo wolnego czasu, 
którego większość spędza na rozmy-
ślaniach, jak mogło do tego dojść 
i dlaczego sprawcy tego wypadku 
nie spotkała do tej pory żadna kara. 
Nadal jeździ nawet samochodem, bo 
prokurator nie zdecydował się zatrzy-
mać mu prawa jazdy. Oczywiście, nie 
jest to obligatoryjne, ale pan Józef 
w teczce z dokumentami, dotyczą-
cymi tej sprawy ma wycinki z gazet, 
z których wynika, że dokumenty 
uprawniające do prowadzenia pojaz-
dów wielokrotnie były zatrzymywane 
sprawcom nawet wtedy, kiedy skutki 
wypadków nie były aż tak tragiczne, 

a okoliczności mniej oczywiste, niż w 
przypadku śmierci jego żony.

***
Dlaczego ta sprawa trwa tak dłu-

go? Postępowanie prokuratorskie 
dotyczące wypadku w Tucznie z 10 
sierpnia 2019 roku zakończyło się w 
lutym 2020 roku. Sprawca przyznał 
się do winy. 

Józef G. jest w sprawie stroną jako 
oskarżyciel posiłkowy. Wydawało się, 
że proces w Sądzie Rejonowym w 
Wałczu przebiegnie sprawnie, choć 
zdaniem pana Józefa w postępowaniu 
przygotowawczym pojawiły się wątki, 
które wywołują jego głęboki sprzeciw. 
Na przykład sformułowanie, że jego 
żona przyczyniła się do zaistnienia 
tego wypadku. Wraca do tej bulwer-
sującej opinii w czasie naszej rozmowy 
wielokrotnie.

O procesowej chronologii mówi 
natomiast jego pełnomocnik, adw. 
Kornelia Stolf-Peplińska ze szczeciń-
skiej kancelarii adwokackiej.

- Na wydłużenie procesu niewąt-
pliwie miała wpływ pandemia Co-
vid-19 - przyznaje. - W marcu 2020 
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Długa droga do sprawiedliwości
roku praca sądów została zawieszona, 
a 24 maja wokandy wznowiono. 
Termin pierwszej wokandy w tej 
sprawie został wyznaczony na 28 
października, ale rozprawa nie odbyła 
się w związku z zachorowaniem na 
Covid-19. Kolejny termin 16 grudnia 
również przepadł, bo tym razem o 
podejrzeniu zachorowania o 8 rano 
poinformowała sąd obrońca oskarżo-
nego. My oczywiście rozumiemy, że 
w obecnej sytuacji należy zachować 
szczególną ostrożność i że zdrowie jest 
najważniejsze, ale skutek jest taki, że 
czas biegnie nieubłaganie, a prawie 
półtora roku od wypadku nie odbyła 
się jeszcze żadna rozprawa. To jest 
jednak niepokojące.

***
Józefowi G. i jego pełnomocnikowi 

bardzo niepokojące wydało się rów-
nież sformułowanie z opinii biegłego 
o przyczynieniu się przez ofiarę do 
zaistnienia tego wypadku przez nie 
zachowanie należytej ostrożności 
podczas przechodzenia przez ulicę, 
podczas gdy niemalże schodziła ona 
już z jezdni. Powołany przez prokura-

tora biegły zdecydował się napisać to 
w opinii, nie bacząc na to (co również 
znalazło się w jego opinii), że zapis 
monitoringu na jego nośniku nie był 
ciągły.

- To bardzo dziwne, bo na naszym 
nagraniu wszystko jest w porządku - 
twierdzi Józef G. - Nie ma żadnych 
przerw ani zacięć. Nie rozumiem, jak 
na podstawie uszkodzonego nagrania 
biegły sądowy w ogóle może wydać 
opinię? U nas doskonale widać, że 
mojej żonie do bezpiecznego przejścia 
na drugą stronę ulicy zabrakło półtora 
metra... Z opinii biegłego wynika, że 
żona widząc szybko nadjeżdżające 
auto powinna zatrzymać się na środku 
jezdni, by je przepuścić. To wbrew 
wszelkim zasadom. Nie wiem, co 
jest na nagraniu tego biegłego, ale 
na naszym wyraźnie widać, że żona 
najpierw przepuściła jadący wcześniej 
samochód, energicznie weszła na pasy 
i już niemalże z nich schodziła, gdy... 
O wbiegnięciu w ogóle nie może być 
mowy. W opinii jest też napisane, że 
w chwili wypadku padał deszcz. Jeśli 
już, to co najwyżej dopiero zaczynało 

wtedy kropić. Oszacowana prędkość 
auta, którym kierował sprawca rów-
nież pozostawia wiele do życzenia.

Wobec tego wszystkiego, Józef G. 
zdecydował się wystąpić o wydanie 
opinii do innego biegłego. Ten - opie-
rając się na nieuszkodzonym zapisie 
monitoringu - opisał wypadek inaczej, 
niż  jego kolega po fachu. W jego opi-
nii nie ma ani słowa o niezachowaniu 
ostrożności przez ofiarę, a prędkość 
auta, którym kierował sprawca, 
określona została jako przekraczająca 
nawet 70 km/h.

Bezdyskusyjna jest natomiast inna 
okoliczność: badając miejsce, w 
którym doszło do wypadku, ekipa 

dochodzeniowa nie znalazła śladów 
hamowania.

***
- Mam nadzieję, że wyznaczona 

na 17 lutego rozprawa tym razem 
nie spadnie z wokandy - mówi adw. 
Kornelia Stolf-Peplińska. - Rozumiem 
okoliczności, ale półtora roku to moim 
zdaniem wystarczająco dużo czasu, 
żeby w tej sprawie zaczęło się wreszcie 
dziać coś konkretnego.

- Mnie nie chodzi o zemstę - zapew-
nia Józef G. - Mojej żonie nic już życia 
nie wróci, a ja... ja chcę wyjść z tego 
wszystkiego z poczuciem, że sprawie-
dliwości stało się zadość.

Tomasz Chruścicki
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CD. ZE STRONY 1

Moja pierwsza „Alma Mater” mie-
ściła się po praskiej stronie Warszawy, 
w miejscu, gdzie przed 1939 rokiem 
70 proc. mieszkańców było wyznania 
Mojżeszowego. Skądinąd wiem, że 
Żydzi czuli się tam nie jak u siebie, 
tylko po prostu u siebie. Nie ma w 
tym zresztą nic dziwnego, bo chyba 
nie mogło być inaczej, skoro było ich 
więcej niż mieszkańców narodowości 
polskiej, a na tzw. Szmulowiźnie (na-
zwa oczywiście nie jest przypadkowa) 
należała do nich znakomita większość 
parceli i domów. To w tamtym czasie 
zaczęto mówić: - wasze ulice, nasze 
kamienice. Nie wiem, czy brzmiała 
w tym pycha, ale wiem, że była to 
prawda.

Kilka miesięcy po tym, jak posze-
dłem do szkoły, nasza pani wycho-
wawczyni powiedziała, że jeden z 
naszych kolegów z klasy wyjeżdża ze 
swoją mamą. Na zawsze, do Nowego 
Jorku. Pamiętam, że zdążyłem już po-
lubić tego nowego koleżkę. Nazywał 
się A.K. Był niewysoki, szczupły, miał 
czarne, falujące włosy, a jego najwięk-
szym towarzyskim atutem było to, że 
miał w domu prawdziwą, skórzaną, 
niesznurowaną piłkę do nogi. W tam-
tych realiach to był prawdziwy gość. 
Nikt inny w mojej klasie takiej piłki 
nie miał, a on miał i zawsze, kiedy 
chcieliśmy pograć, przynosił ją z domu 
bez marudzenia. Pani powiedziała, że 
będziemy tęsknić, wyznaczyła mnie 
do pisania listów do A.K., z czego się 
zresztą przez jakiś czas wywiązywa-
łem, a potem z powodów, których nie 

pamiętam, już nie. A o tym A.K. przy-
pomniałem sobie dopiero nie całkiem 
dawno temu. Teraz wujaszek Goggle 
pomaga odszukać każdego na świecie. 
Mnie też pomógł. A.K. z wyglądu nie 
za bardzo się zmienił - poza tym, że 
nosi teraz pejsy. Jego fotografię znala-
złem w gronie wspólników znaczącej 
nowojorskiej kancelarii prawnej. 
Dopiero wtedy pokojarzyłem sobie 
parę faktów...

Drugie, co pamiętam, to rozmowy 
z ojcem. Od niego dowiedziałem 
się, że mieszkamy w pożydowskiej 
kamienicy. Przed wojną była prawie 
w całości zamieszkana przez Żydów, 
poza dwoma wyjątkami: zarządcy - 
pana M. i jego rodziny, oraz mojego 
dziadka i babci oraz całkiem sporej 
czeredki ich dzieciaków. Ich czynsz 
opłacał magistrat w nagrodę za zaan-
gażowanie mojego dziadka w dzieło 
budowy położonej nieopodal bazyliki. 
W czasie wojny Niemcy wysiedlili 
moich przodków do domu miesz-
czącego się przecznicę dalej, ale po 
wojnie familia Ch. dostała przydział 
na to samo mieszkanie, które zajmo-
wała przed 1939... Szału nie było: 
coś około 30 metrów kwadratowych 
z bieżącą wodą, ale bez kuchni i 
dostępem do publicznego wychodka 
typu narciarskiego. W czasach, które 
już jako-tako kojarzę, w kamienicy z 
dawnych lokatorów nie pozostał nikt, 
oprócz mojego ojca i jego siostry, któ-
ra dostała przydział na mieszkanie w 
sąsiedniej klatce oraz... pana M., który 
za nowej władzy został kierownikiem 
ADM-u. Pamiętam, że mój ojciec od-
ruchowo zdejmował czapkę na jego 

widok. To nie jest najprzyjemniejsze 
ze wspomnień, kojarzących mi się z 
tym miejscem.

Także od ojca dowiedziałem się, 
kto to byli szmalcownicy oraz że mój 
protoplasta handlował żywnością z za-
mkniętymi w getcie Żydami. Nie mam 
pojęcia, ile mój ojciec na tym zarabiał. 
Być może nienajgorzej, ale majątku na 
tym nie zrobił, gdyż sporą część zysku 
przeznaczał na przelew. Wiem też, że 
wcielony po wojnie do wojska ojciec 
strzegł przed okoliczną ludnością tere-
nu byłego obozu koncentracyjnego na 
Majdanku. Dla formalności dodam, 
że okoliczna ludność nie podchodziła 
pod teren obozu, by oddać cześć po-
mordowanym tam Żydom. Mówiąc 
wprost, okoliczna ludność odkopy-
wała tam masowe groby, aby ograbić 
zwłoki z co cenniejszych przedmiotów, 
przede wszystkim złota, kosztowności 
i dolarów. Ale o tym dowiedziałem 
się o wiele później. Od Jana Tomasza 
Grossa z książki „Złote żniwa”.

Warszawski etap swojego życia 
zamknąłem w mieszkaniu w bloku, 
wybudowanym po wojnie w oko-
licach tzw. Hali Mirowskiej. Nie od 
razu zauważyłem kamienną tabliczkę, 
umieszczoną na ogrodzeniu, oddzie-
lającym osiedle Za Żelazną Bramą od 
domu parafialnego. Informowała ona 
o tym, że w czasie wojny właśnie tutaj 
przebiegała granica warszawskiego 
getta. Potem to mieszkanie, z któ-
rego wyprowadziłem się do Wałcza, 
wynajęli rodzice pewnego bardzo 
znanego polityka lewicy, przez jakiś 
czas piastującego nawet stanowisko 
wicepremiera. Tego polityka osobiście 

nie poznałem, ale jego rodzice okazali 
się przemiłymi i arcymądrymi ludźmi. 
Przeprowadzili się za jakiś czas do 
innego mieszkania, też stojącego na 
terenie b. getta, a pani Wanda prowa-
dziła maleńki sklepik, zlokalizowany... 
chyba nie muszę pisać, gdzie. Przez 
wiele lat w skrzynce pocztowej pełno 
było listów do niej od rozmaitych 
organizacji i fundacji, zrzeszających 
polskich Żydów.

Niedługo po wyprowadzce do 
Wałcza - jakoś na początku lat 90-
tych - umówiłem się na wywiad 
ze znanym wałeckim lekarzem 
dr Dawidem Fuchsem. W mieście 
nikt raczej nie robił tajemnicy z jego 
żydowskiego pochodzenia, ale też 
raczej nikt nie mówił o tym pełnym 
głosem. Szeptało się jedynie po kątach 
o pewnej jego maleńkiej słabości, ale 
za to jako lekarz cieszył się doskona-
łą opinią. Czas pokazał, że w pełni 
zasłużoną.

Na spotkanie z panem doktorem 
szedłem bardzo onieśmielony. Nie 
wiedziałem, jak zapytać go o jego ży-
ciorys - to, jak udało mu się przetrwać 
w Polsce 1968 rok, to, czy bardziej 
czuje się Polakiem, czy Żydem i czy 
świadomość jego narodowości ma w 
ogóle dla niego jakieś znaczenie. 

Dawid Fuchs okazał się fascynującym 
rozmówcą. Przegadał ze mną wiele 
godzin, bez żadnych zahamowań 
opowiadając o długiej drodze, którą 
przeszedł jako syn biednego - nie 
pamiętam już dobrze: szewca czy 
krawca - do powszechnie szano-
wanego lekarza. Mówił o tym, jak 
znikome znaczenie miała dla niego 

Warszawa, ul. Ząbkowska, lata 70. ubiegłego wieku
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w powojennych latach jego narodo-
wość i jak ją w sobie wykształcił od 
nowa, a właściwie jak się o niego ta 
narodowość upomniała. Uważał się 
za Polaka. Miał ateistyczny światopo-
gląd oraz lewicowe przekonania i to 
były dwie główne determinanty jego 
pozalekarskiego życia. Na żydowskie 
pochodzenie nie było tu miejsca. Ale 
doktor Fuchs był przede wszystkim le-
karzem. W okresie, kiedy mieszkali w 
Wałczu moi schorowani rodzice, pan 
doktor - choć sam już w sile wieku - 
przyjeżdżał do nich swoim Polonezem 
na domowe wizyty. Za żadną z nich - a 
było ich naprawdę sporo - nie przyjął 
ode mnie ani złotówki. Mało tego - 
dawał im lekarstwa, które przysyłała 
mu jego mieszkająca w Niemczech 
(o ile dobrze pamiętam) córka. Choć 
w schyłkowych latach swojego życia 
znów poczuł się Żydem, ja doktora 
Fuchsa zawsze będę pamiętać wcale 
nie jako Żyda, tylko cudownego, 
mądrego człowieka o wielkim sercu i 
takimże rozumie...

Zupełnie innym - choć też bardzo 
mądrym - człowiekiem jest po-
znany również przeze mnie przy 
jakiejś zawodowej okazji poeta 
Olek Rozenfeld. Czasem zaglądał 
do redakcji Tygodnika Nowego, w 
której dawno temu pracowałem, a on 
mieszkał naonczas w Złotowie. Znany 
jest ze swojego bardzo niekonwencjo-
nalnego podejścia do wielu ważnych 
spraw - z kwestią własnego pocho-
dzenia włącznie. Brat-łata, rubaszny 
w obejściu chwilami aż do przesady, 
sypiący antysemickimi dowcipami jak 
z rękawa. Nie przytoczę żadnego, bo 

czasy się zmieniły i za opublikowanie 
choćby najgrzeczniejszego mogłyby 
mnie spotkać poważne - i co gorsza: 
zasłużone - przykrości. Przytoczę za to 
anegdotkę o tym, jak wizytujący daw-
ne województwo pilskie prezydent 
Aleksander Kwaśniewski odwiedził 
swego imiennika, a ten - choć oczy-
wiście uprzedzony o wizycie Prezy-
denta - przyjął go... w dziurawych 
skarpetkach! Tym większe było moje 
zdumienie na wieść o tym, że tenże 
A. Rozenfeld od 1996 do 2001 roku 
pracował jako doradca w Kancelarii 
Prezydenta RP...

Druga anegdotka pochodzi od 
samego Olka. Otóż kiedyś materiał 
o nim chciała nakręcić ekipa TVP 2. 
Niewiele z tego jednak wyszło, bo 
dziennikarze zaczęli od prośby, by 
Olek opowiedział im o swoim żydo-
stwie. Ten niewiele myśląc wypalił: - A 
ja jestem, k...a, Żyd-antysemita! Na-
stępnie zaskoczonym dziennikarzom 
jako Żyd-chrześcijanin zaproponował, 
żeby pojechali z nim na Pole Lednickie 
pod Bramę Rybę...

Nie wiem, jak jest teraz, bo nie 
widziałem Olka jakieś ćwierć wieku, 
ale kiedyś można z nim było wypić 
morze wódki i przegadać 14 dni oraz 
nocy jednym ciągiem. Ściśle mówiąc, 
dojście do głosu graniczyło z cudem, 
bo Olkowi usta się nigdy nie zamykały, 
a przede wszystkim zwykle przytłaczał 
rozmówców swoją osobowością. W 
internecie znalazłem jakiś dokument 
o nim, ale na obejrzenie go ciągle 
brakuje mi czasu. Kiedyś go wreszcie 
obejrzę, choć zapewne o żydowskim 
pochodzeniu Olka dowiem się z niego 
niewiele...

Potem - poza szperaniem w sieci w 
dokumentach, dotyczących historii 
miejsca, a szczególnie domu, w któ-
rym się wychowałem - przez wiele lat 
w moich relacjach tomko-żydowskich 
nie wydarzyło się nic spektakularnego. 
Aż do dzisiaj, kiedy zmuszony byłem 
starannie zebrać swoją szczękę z 
podłogi. I znów przyczynił się do tego 
nieoceniony internet.

Ze swojego mieszkania w pożydow-
skim domu na ulicy Ząbkowskiej przy 
bazarze Różyckiego (nawiasem mó-
wiąc, wbrew polskiemu nazwisku za-
łożyciel tego słynnego bazaru też był 
Żydem) wyprowadziłem się w 1979 
roku, prosto do bloku z wielkiej płyty 
i mieszkania z milionem usterek, ale 
z dwoma pokojami, kuchnią, łazienką 
i windą. Blok był jednym z ostatnich, 
wybudowanych na rozlokowanym w 
szczerym polu osiedlu.

Ale cała ta historia ma swoje 
korzenie aż w 1919 roku. Właśnie 
wtedy z inicjatywy młodzieżowej 
organizacji syjonistycznej He-Caluc 
zaczęło się organizowanie kibucu 
Grochów. Kibuc - wyjaśniam za 
Wikipedią, bo pewnie nie wszyscy 
to wiedzą - jest to spółdzielcze go-
spodarstwo rolne, w którym ziemia i 
środki produkcji są własnością wspól-
ną. Rzecz jednak w tym, że definicji 
kibucu używa się prawie zawsze do 
opisywania takich organizacji funk-
cjonujących w Izraelu, które zresztą 
odegrały wielką rolę w tworzeniu 
gospodarki tego kraju i zasiedlaniu 
go nowymi osadnikami. Ale żeby 
kibuc na Grochowie? W Warszawie!? 
Nigdy wcześniej o tym nie słyszałem. 

Szczęka opadła mi jednak na dobre 
dopiero kiedy wyczytałem, że sie-
dziba kibucu mieściła się przy ulicy 
Witolińskiej 43. Bo ja z pożydow-
skiego domu przeprowadziłem się 
na ulicę... Witolińską 2! Przy okazji 
dowiedziałem się, że sprawy własno-
ści gruntu, na którym wybudowano 
to osiedle są nieuregulowane, bo 
ziemię znacjonalizowano dekretem 
Bieruta. Ale to temat na zupełnie inne 
opowiadanie...

Dopiero wtedy przypomniało mi 
się, że zanim na osiedlu wybudo-
wano całą infrastrukturę, z drogami 
dojazdowymi, parkingami, sklepami, 
przychodniami, itp., ja do swojego 
bloku przedzierałem się przez użyt-
kową roślinność typu drzewka owo-
cowe, kwiatki lub jakieś marchewki. 
Co prawda kibuc Grochów, działający 
zresztą o dziwo również w czasie 
hitlerowskiej okupacji, po wojnie 
nie został reaktywowany. W tamtym 
rejonie działała po 1945 roku tylko 
jakaś niewielka niewielka spółdzielnia 
inwalidów przemysłu skórzanego, 
ale co było z pozostałymi gruntami, 
uprawianymi kiedyś przez żydowskich 
kibucników? Może utworzono tam 
ogródki działkowe, a może leżały 
przez kilkadziesiąt lat odłogiem? Tego 
nie wiem, chociaż... zamierzam się 
tego dowiedzieć.

Choćby dlatego, że udało mi się 
zachować mieszkanie po rodzicach. 
Mieszka w nim teraz jedna z moich 
córek. Ona pisze swoją własną histo-
rię. Pierwszy żydowski ślad już w niej 
jest. Ciekawe, czy ostatni?

Tomasz Chruścicki

Warszawa, ul. Witolińska, widok współczesny. Fot. Natalia Chruścicka
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Dwaj kumple z ulicy. Dwójka wspa-
niałych chłopaków i kilkuletnia 
wojna, która przybrała na sile do 
tego stopnia, że zirytowani sytu-
acją sąsiedzi zagrozili wezwaniem 
policji, a żony rozwodem.

Darek i Robert są lub raczej byli 
kumplami, wychowanymi na jednej 
ulicy. Chodzili razem do podstawówki, 
potem do szkoły średniej. Był nawet 
moment, że wspólnie pracowali w tej 
samej wałeckiej firmie. Obaj ożenili 
się w podobnym wieku i obaj zostali 
ojcami w odstępie dosłownie dwóch 
miesięcy. Do tego obydwu urodzili 
się synowie. Dziś chłopaki mają po 
12 lat, a Darek z Robertem dobijają 
czterdziestki. 

- Spotykaliśmy się dość często - opo-
wiada Iwona, żona Darka. - Jakieś 
imieniny, urodziny, ale i bez okazji 
chłopaki umawiali się na browara, a 
my popijałyśmy winko z Anką, żoną 
Roberta. Oczywiście kiedy urodzili 
się chłopcy, stało się to głównym 
tematem ich rozmów. Panowie jak po-
pili, to roztaczali bogate wizje. Jeden 
będzie uczył syna grać w piłkę, drugi 
jak faceta będzie zabierał na ryby i do 
lasu. Kiedy nasi synowie mieli po kilka 
lat, zaczęła się legomania. Tatusiowie 
na każdą okazję kupowali synom te 
klocki, po czym zaczynało się prze-

Chore ambicje tatusiów

chwalanie który jaki bardzo trudny 
zestaw ułożył. Jeden komunikował: 
mój już 7 plus ułożył, a drugi przynosi 
pudełko z zestawem od 9 lat wzwyż i 
prychał z wyższością, że 7 plus to jego 
syn układał dwa lata wcześniej... Więc 
zaczęli kupować naprawdę skompliko-
wane zestawy i siedzieli potem razem 
z synami, pomagając im je ułożyć. 
Oczywiście w opowieściach zarówno 
nasz Bartek, jak i syn Roberta Kamil 
układali wszystko samodzielnie. No 
jakże inaczej!

Któregoś dnia Darek rozmawiał z 
kumplem z pracy. Ten miał również 
syna w podobnym wieku i poskarżył 

się, że na urodziny jego dzieciak dostał 
dwa takie same zdalnie sterowane 
samochody, więc jeden musi odsprze-
dać. Darek okazyjnie odkupił auto 
od kolegi i podarował je Bartkowi. 
Syn nie posiadał się ze szczęścia, bo 
wreszcie dostał coś innego niż klocki 
lego, co samo jeździło i można było 
tym sterować. Bartek zaczął jeździć 
autem po ulicy. 

- Oczywiście kiedy podarowałem 
swojemu synowi samochód, mój 
kolega oczywiście też musiał na-
tychmiast kupić takie jeździdełko 
swojemu chłopakowi - opowiada z 
przekąsem Darek. - Kupił i większy, 

i mocniejszy, a potem chwalił się, 
że szybciej od naszego jeździ. Nasze 
chłopaki zrobiły trasę między pusz-
kami ustawionymi na ulicy i urzą-
dzali wyścigi. Samochód Bartka był 
słabszy, więc mój syn prawie zawsze 
przegrywał. Mały wracał smutny do 
domu. W końcu poszperałem w necie 
i kupiłem auto porządnej klasy. Teraz 
z kolei oni zostawali z tyłu i nie mogli 
się z tym pogodzić.

***
Wyścigi chłopców okazały się na-

prawdę emocjonujące dla tatusiów 
dopiero, kiedy sami wzięli do rąk 
radia do sterowania. W wyścigach 
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Chore ambicje tatusiów

zaczęli kibicować sąsiedzi. Zaczęły 
się zakłady o piwo czy flaszkę. Na 
początku było nawet przy tym sporo 
śmiechu, ale szybko wymknęło się to 
spod kontroli i rywalizacja zaczęła się 
nawet bardziej, niż na serio. 

- Najpierw dogadali się, że kupią 
jeden typ samochodu - tłumaczy 
Iwona. - Chcieli, żeby było sprawie-
dliwie i żeby nie decydował sprzęt, 
ale umiejętności. Problem polegał 
jednak na tym, że i jeden i drugi mają 
spore pojęcie o mechanice i elektro-
nice. Podobno to mój Darek pierwszy 
zaczął grzebać w autku i troszkę je 
podkręcił. Chyba to jest prawda, 
bo sąsiad mi mówił, że raptem jego 
samochód stał się wyraźnie szybszy. 
Wtedy zaczęły się oskarżenia o oszu-
stwo i naraz panowie przestali się ści-
gać. Myślałyśmy, że wreszcie będzie 
spokój, ale okazało się, że to tylko 
cisza przed burzą, bo każdy z panów 
zaczął szykować swój samochód jak 
chce. Kto zrobi lepszy i szybszy, ten 
wygrywa. Przez kilka miesięcy skła-
dali te samochody i w końcu zaczęły 
się wyścigi. Ustalili, że odbędzie się 
tour składający się z 10 tras, a każdy 
ustawi po pięć. Wiadomo, że ten, 
który miał szybszy samochodzik, robił 
same proste odcinki, żeby mieć gdzie 
wyprzedzić konkurenta. Drugi z kolei 
był zwrotniejszy, więc układał trasę z 
samych zakrętów. Oczywiście jeździli 
na treningi i uczyli się prowadzić. To 
już był obłęd, ale że jeden i drugi 
zabierali synów, więc razem z Anką 
jakoś na to przymykałyśmy oko.

Toury odbywały się co kilka mie-
sięcy i sąsiedzi obserwowali je albo 
na ulicy, albo z okien. Panowie byli 
mocno spięci i widać było, że wyści-
gi traktują niezwykle serio. Zaczęły 
się między nimi ostre kłótnie. Co 
gorsza, wplątali w konflikt synów, 
którzy przestali się kolegować. Pa-
niejednak ciągle trzymały się razem 
i powoli zaczynały mieć dość tego 
ścigania. Zwłaszcza, kiedy jedna z 
nich zorientowała się, jak poważne 
pieniądze pochłaniają samochodzi-
ki. Same zestawy kosztowały ponad 
tysiąc złotych, a do tego ich mężowie 
dokupowali lepsze zawieszenia, koła, 
przekładnie i setki innych części, 
absolutnie niezbędne do tego, aby 
pokonać przeciwnika. 

***
- Ubiegłoroczny rajd zimowy skoń-

czył się bijatyką - przyznaje Darek. 
- Mój dawny kolega nie był w stanie 
pogodzić się z przegraną. A przecież 
zasada była prosta: samochód zdalnie 
sterowany. Padło też słowo: dowolny. 
Więc ja zamówiłem profesjonalny 
samochód z napędem spalinowym. 
Takie autka w terenie wyciągają w 
wyczynowych konfiguracjach ponad 
60 km na godzinę. W każdym razie 
elektryki nie mają szans. Wystawiłem 
swoje auto, a Robert stwierdził, że nie 
będzie się ze mną ścigał, bo jestem 
oszustem. Więc ja ogłosiłem, że wy-
grywam walkowerem. On nie chciał 
się z tym pogodzić i rzucił się do mnie 
z pięściami. Zdążyliśmy dać sobie po 
ryjach, zanim sąsiedzi i żony nas nie 
rozdzieliły.

Jak się okazało panowie - mimo, że 
silnie pokłóceni - wyznaczyli jednak 
termin kolejnego rajdu zimowego 
na wolne dni między Bożym Naro-
dzeniem i Nowym Rokiem. Robert 
do tego czasu miał mieć już auto 
spalinowe. 

Obaj panowie wytyczyli trasy i roz-
począł się tour. Oprócz tego, że były 
naprawdę szybkie, samochodziki 
okazały się niezwykle głośne, co nie 
spodobało się sąsiadom. Do tego 
panowie nie potrafili już ścigać się w 
spokoju. Podczas wyścigów czasem 
dochodzi do kolizji i jest to nie do 
uniknięcia, ale obydwaj zawodnicy 
nieustająco i wzajemnie zarzucali 
sobie, że zderzenia są efektem ce-
lowych, nieuczciwych manewrów, 
mających na celu albo zniszczenie 
autka przeciwnika, albo zwycięstwo 
wskutek przewrócenia konkurenta. 
Co kilka chwil panowie najpierw 
agresywnie i wulgarnie wyzywali się 
słownie, a potem zaczęło dochodzić 
do rękoczynów. 

- Tegoroczny tour skończył się w 
końcu poważnym mordobiciem 
- mówi Iwona. - Nie wiem, który 
pierwszy podbiegł i potraktował 
kopniakiem samochodzik przeciw-
nika. Drugi nie był w każdym razie 
dłużny. Kiedy jeden i drugi samo-
chód nie nadawały się do użytku 
panowie rzucili się do siebie. Nie 
dałyśmy z Anką rady ich rozdzie-
lić. Sąsiad, który wszedł pomiędzy 

nich, dostał pięścią w twarz. W 
końcu podbiegło dwóch kolejnych 
sąsiadów, którzy zagrozili, że jeśli 
nasi mężowie nie przestaną się bić, 
to oni natychmiast zadzwonią na 
policję. W końcu jakoś się uspokoili. 
Sylwestra spędziłam nie odzywając 
się do męża. Podobnie ciche dni miał 
Robert. Na razie jest spokój, chociaż 
widziałam, że Darek w nocy grzebał 
coś przy autku i próbował go napra-
wić. Razem z Anką zagroziłyśmy, że 
jeśli jeszcze raz zobaczymy w ich 
rękach samochody, to skończy się 
to rozwodem. I jeśli o mnie chodzi, 
mówię to całkiem poważnie...

Marcin Orlicki
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W Konstytucji, tak niewygodnej 
dla niektórych, zapisano, że od-
powiedzialności karnej podlega 
tylko ten, kto dopuścił się czynu 
zabronionego pod groźbą kary przez 
ustawę obowiązującą w chwili jego 
popełnienia. Każdy zaś, przeciwko 
komu prowadzone jest postępowa-
nie karne, ma prawo do obrony. Do 
tego kolejną gwarancja jest stwier-
dzenie, że każdego uważa się za 
niewinnego, dopóki jego wina nie 
zostanie stwierdzona prawomocnym 
wyrokiem sądu. W prawie karnym, 
którego częścią jest również prawo 
wykroczeń, te zasady są uszczegó-
łowione. W kodeksie postępowania 
karnego zapisano m.in., że postę-
powanie to zmierza do tego by 
sprawca przestępstwa został wykryty 
i pociągnięty do odpowiedzialno-
ści karnej, a osoba niewinna nie 
poniosła tej odpowiedzialności. Do 
tego podstawę wszelkich rozstrzy-
gnięć powinny stanowić prawdziwe 
ustalenia faktyczne. Stwierdza też, 
że organy ścigania, w tym policja, 
powołane do ścigania przestępstw, 
są obowiązane do wszczęcia i 
przeprowadzenia postępowania 
przygotowawczego, a jako oskar-
życiel publiczny do wniesienia i 
popierania oskarżenia  o czyny ści-
gane z urzędu. Zasady te powtarza 
kodeks postępowania w sprawach o 
wykroczenia bądź odwołuje się do 
unormowań z postępowania karne-
go. Obecnie w przypadku stwier-
dzenia wykroczenia policjant może 
nałożyć mandat karny na sprawcę 
w przypadku, gdy został schwytany 
na gorącym uczynku lub bezpośred-
nio po nim, względnie wykroczenie 
zostało stwierdzone urządzeniem 
pomiarowym (np. radarem). 

MANDAT 
(władzy) jednak wygasa

Sprawca, którym może być każdy z 
nas, ma obecnie prawo bądź uznać 
swoją winę, bądź odmówić przyjęcia 
mandatu. Jeżeli przyjmie mandat, 
to co do zasady ma zamkniętą 
drogę odwoławczą. Jeżeli odmó-
wi przyjęcia, to policja lub inny 
uprawniony organ, musi zgromadzić 
dowody i złożyć do sądu wniosek 
o ukaranie. Wówczas sąd orzeka 
według procedury określonej w 
kodeksie postępowania w sprawach 
o wykroczenia. Sprawa kończy się 
wyrokiem, od którego można złożyć 
apelację. Nasz racjonalny ustawo-
dawca postanowił to zmienić. Póki 
co, grupa posłów „niezależnie” od 
Ministerstwa Sprawiedliwości, władz 
koła poselskiego i  władz partii (w 
tym „nasz” poseł Czesław Hoc), 
złożyła projekt zmian postępowania 
w sprawach wykroczeń. Projekt ten, 
napisany z wprawą legislacyjną, 
której kunszt poznajemy już od 
jakiegoś czasu, wywraca dotychcza-
sową procedurę wykroczeniową do 
góry nogami. Teraz według projektu 
policjant najpierw będzie „strzelał”, 
a potem zadawał pytania. Otóż 
ma być tak, że nie będzie można 
odmówić przyjęcia mandatu. W 
zamian mamy otrzymać prawo do 
odwołania się od niego w terminie 
7 dni. Jednakże to my będziemy 
musieli wówczas udowadniać, że 
jesteśmy niewinni, mając przeciwko 
sobie „uzbrojone po zęby” organy 
władzy. Do sądu wraz z odwołaniem 
będziemy musieli złożyć wszelkie 
dowody w sprawie, pod rygorem 
ich pominięcia w postępowaniu. 
Nałożony mandat będzie egzekwo-
wany od razu (obecnie dopiero po 
wyroku). Zaś odwołanie od man-
datu może skończyć się surowszą 

karą od mandatu. Jakże szlachetna 
zmiana uzasadniania to troską o 
nadmierne obciążenie sprawami 
sądów, zwłaszcza tych w większych 
aglomeracjach. To one obciążone są 
uchylaniem nałożonych na prote-
stujących bez podstawy prawnej 
mandatów.  Zmiany te w sposób 
wręcz oczywisty są sprzeczne z 
konstytucyjną zasadą domniemania 
niewinności, co winien wiedzieć 
początkujący student prawa. Jak ma 
się bronić obywatel przed machiną 
państwa? Jak ma udowodnić, że nie 
popełnił wykroczenia? Nie ma prze-
cież dostępu do akt swojej sprawy, 
nagrań policyjnych z interwencji, 
dostępu do nagrań z kamer umiesz-
czonych w miejscach publicznych, 
itd. Zanim złoży odwołanie i sprawa 
ujrzy światło dzienne w sądzie, te 
przykładowo wymienione dowody 
mogą zostać już utracone. Staniemy 
się bezbronni wobec aparatu pań-
stwowego i odarci z zasad konsty-
tucyjnych, których zadaniem jest 

właśnie obrona nas przed naduży-
ciem władzy. Dowód „na nie” bywa 
nazywany dowodem diabelskim. 
To obywatelowi należy udowodnić, 
co mu się zarzuca: czyn, udział w 
przestępstwie, winę, odpowiedzial-
ność, brak dobrej wiary. Tak jest w 
państwie prawa. Inaczej w państwie 
policyjnym. Pytanie zatem, do czego 
zmierza „racjonalny ustawodaw-
ca”. On przecież też był racjonalny 
w latach dawno wydawałoby się 
minionych. Z tamtymi czasami 
niektórzy przedstawiciele rządzących 
z zapałem walczyli, a obecnie za 
nimi tęsknią. Jest też szansa na to, 
iż ta projektowana zmiana i parę już 
wcześniej wprowadzonych w życie, 
może  skutkować wygaśnięciem 
mandatu - dla rządzących, o czym 
zdaje się ta zmiana zdaje się nie 
pamięta.

Na marginesie: jeżeli prawo to 
wejdzie w życie, życzę akolitom wła-
dzy, by pierwsi się z nim zetknęli.

Cezary Skrzypczak
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Kilka lat życia w toksycznym związ-
ku (choć bardziej odpowiednie 
byłoby określenie: w toksycznej 
rodzinie), doprowadziło Lucynę 
do stanu pełnej abnegacji i zobo-
jętnienia. Kiedy poważnie zaczęła 
myśleć o samobójstwie, przyszło 
otrzeźwienie i refleksja, że wcale 
nie musi tak żyć.

Lucyna wychowała się w niepełnej 
rodzinie, w której oprócz niej były 
tylko mama i babcia. Ojca Lucyna nie 
znała. Zginął w wypadku motocyklo-
wym wraz z jej starszą siostrą Magdą. 

- Madzia miała wtedy 4 lata, a ja 
trzy miesiące - opowiada. - Byliśmy u 
wujka pod Wałczem. Ojciec wziął na 
starą WSK-ę moją siostrę, posadził ją 
przed sobą i chciał się z nią przejechać. 
Kiedy wyjeżdżali na drogę, zobaczyli 
jadącego z boku poloneza. Ojciec się 
zatrzymał, ale samochód uderzył w 
nich, kiedy stali poza drogą. Okazało 
się, że to był sąsiad z wioski. Komplet-
nie pijany...

Lucyna została otoczona opieką 
mamy i babci w sposób wręcz cho-
robliwy. Od najmłodszych lat żyła 
właściwie jak w więzieniu. Do przed-
szkola i żłobka oczywiście nie chodziła. 
Do szkoły prowadzały ją na zmianę 
babcia z mamą. Po lekcjach odbierały 
dziewczynkę i prowadziły do domu. 
Kiedy koleżanki i koledzy bawili się po 
szkole na podwórku, Lucyna nie mo-
gła wyjść z domu. Miała zwolnienie z 
WF, bo przecież mogła sobie zrobić coś 
złego. Nie mogła chodzić na szkolne 
zabawy i dyskoteki... bo nie. Kiedy po-
szła do szkoły średniej co prawda nie 
była już odprowadzana do szkoły, ale 
rygor w postaci zakazu wyjść z domu 
nie złagodniał ani na jotę. 

- Kiedy miałam już kilkanaście lat, 
zaczęłam się buntować - wspomina 
Lucyna. - Chciałam spotykać się z 
rówieśnikami, chodzić na imprezy, za-
bawy i na randki. Ale... nie było o tym 
mowy. Matka od razu przedstawiała 
mi różne scenariusze, niechybnie 
kończące się moją śmiercią. Pójdę na 
imprezę? Napiję się alkoholu i wpad-
nę pod samochód. Pójdę na randkę? 
Zgwałcą mnie, zajdę w ciąże i ze stra-
chu otruję się albo powieszę. Takich 
scenariuszy były dziesiątki. Do tego 
zaczęło się wypominanie, że jestem 
niewdzięczna, bo mama z babcią o 
mnie dbają i podporządkowały całe 
życie mojemu wychowaniu. Zwłaszcza 
mama, która jest sama od śmierci ojca 
bo całe życie poświęciła mnie, więc 
powinnam jej być za to wdzięczna i 
posłuszna. I powiem szczerze, że sku-
tecznie wbiła mnie w poczucie winy.

***
- Po liceum poszłam do pracy w 

Wałczu, bo mama nie chciała słyszeć 
o studiach - kontynuuje swoją opo-
wieść Lucyna. - Nie było szans, żebym 
wyjechała na uczelnię w Poznaniu, 
Bydgoszczy czy Szczecinie, bo matka 
musiała mieć mnie na oku. Kiedy już 
pracowałam, zabierała mi właściwie 
całą wypłatę, bo bez pieniędzy byłam 

Nowy rok, nowe życie
od niej uzależniona jeszcze bardziej. 
Sterowała moim życiem w sposób 
nachalny. Nie miałam prawa do ni-
czego, czego ona nie zaakceptowała. 
A akceptowała niewiele, bo jedynie 
wspólne spacery. Czasem jechaliśmy 
do wujka pod Wałcz i moją jedyną 
rozrywką było tam wyjście na grzyby. 
Ale i tak pod warunkiem, że telefon 
będę miała włączony przez cały czas i 
będę pilnowała żeby ani na moment 
nie stracić zasięgu. Dwu, trzygodzinne 
grzybobranie równało się kilku, a cza-
sem kilkunastu telefonom od matki.

Mama Lucyny miała tylko nielicz-
nych znajomych. Doskonale doga-
dywała się z Alicją, swoją koleżanką 
jeszcze z podstawówki. Alicja miała 
syna Romana i obie panie postanowi-
ły zeswatać Alicję z Romkiem. 

Lucyna mówi, że kiedy poznała 
Romka, wydał jej się fajnym facetem, 
może będącym nieco pod wpływem 
matki, ale ponieważ ona sama była 
od swojej mamy całkowicie uzależ-
niona, więc jakoś nie zwracała na to 
szczególnej uwagi. Początkowo nie 
myślała jednak o nim jako o przyszłym 
mężu, bo po pierwsze, nie bardzo coś 
do niego czuła, a po drugie, specjal-
nie jej nie pociągał. Po czasie jednak 
doszła do wniosku, że ślub może być 
dobrym sposobem na wyzwolenie się 
spod kurateli swojej mamy, bo babcia 
już wtedy nie żyła. Ku uciesze matki, 
przyszłej teściowej i Romana zgodziła 
się na ślub. 

***
- To miało mi dać wolność - opowia-

da Lucyna. - Szybko jednak okazało 
się, że trafiłam do jeszcze większego 
więzienia. Teraz nie tylko moja matka 
decydowała o tym, co mam robić, ale 
także moja teściowa. Ta wydawała 
polecenia swojemu synowi, a ten 

robił dokładnie to, co ona chciała, i 
to bez dyskusji. To nasze matki zade-
cydowały, że zamieszkamy w domu 
Romana. To był duży dom, a moja 
matka właściwie wprowadziła się do 
niego razem z nami. Mama i teściowa 
decydowały, jaki kolor mają mieć ścia-
ny w naszych pokojach. One dobierały 
firanki, one organizowały wyjazd na 
wakacje, na które oczywiście jechały 
z nami. One mówiły, kiedy mam zajść 
w ciążę. To one ustaliły czy mam mieć 
jedno, dwoje czy więcej dzieci. Roman 
wykonywał wszystko posłusznie i bez 
dyskusji. One całkowicie zdominowały 
nasze życie. Zabierały nam pieniądze i 
decydowały o tym, co jest potrzebne 
nam i co potrzebne jest dzieciom, 
bo w międzyczasie urodziły nam się 
dwie córki: Natalia i Paulina. To one 
kupowały im rzeczy, one mówiły, co 
mam założyć do pracy. wydaje mi się, 
że one nawet w pewnym momencie 
zaczęły decydować, kiedy mamy 
uprawiać seks.

W końcu Lucyna popadła w stan 
permanentnego zobojętnienia i ab-
negacji. Nie przejmowała się tym, jak 
wygląda, co ma na sobie. Chodziła do 
pracy, robiła swoje, wracała i zamyka-
ła się w swoim świecie, czyli najczę-
ściej siedząc przed komputerem albo 
telewizorem. Nie mieli znajomych, 
nie wychodzili do knajpy, do kina czy 
choćby na spacer z dziećmi. 

- Po sześciu latach miałam tego 
serdecznie dość - przyznaje Lucy-
na. - Doszłam do wniosku, że lepiej 
nie żyć wcale, niż wegetować w tak 
chorym układzie. Do tego dołączyła 
się pandemia, która zamknęła nas w 
domach. Matka i teściowa domagały 
się, abyśmy całkowicie zerwali kon-
takty ze wszystkimi, żeby nie przy-
nieść im wirusa do domu. Któregoś 

wieczoru doszłam do wniosku, że 
lepiej się zabić. Jakoś przed świętami 
pierwszy raz opowiedziałam o swoim 
życiu koleżance z pracy. Była w szoku. 
To ona namówiła mnie do rewolucji 
i obiecała, że razem z mężem mi 
pomogą. Mieli mieszkanie po rodzi-
cach i zgodzili się wynająć je nam 
wyłącznie za czynsz. Skontaktowali z 
prawnikiem, który sporządził pozew 
rozwodowy. Wręczyłam go mężowi 
tuż po świętach. Zabrałam dzieci i 
wyprowadziłam się, korzystając z 
chwilowej nieobecności dwóch żmij. 
Mąż koleżanki pomógł mi przewieźć 
rzeczy. Za pół godziny rozpętało 
się piekło. Na zmianę odbierałam 
telefony od mojej matki, teściowej i 
męża. Wszyscy domagali się, abym 
natychmiast wróciła. Dostawali szału, 
że nie znają mojego adresu. Matka 
i teściowa groziły policją. Najpierw 
mówiły, że zgłoszą porwanie dzieci, 
potem, że moje zaginięcie. Byłam 
spokojna, bo prawnik wyjaśnił mi, że 
jeśli nie będę chciała ujawnić swojego 
adresu, to nawet policja nie może go 
udostępnić. Wiedziałam, że w końcu 
mnie znajdą, bo Wałcz nie jest wiel-
ki, ale chciałam mieć choć kilka dni 
spokoju. sylwestra spędziłam ze zna-
jomymi i dziećmi i nigdy nie czułam 
się tak szczęśliwa i wolna. Już wiedzą 
gdzie mieszkam. Nachodzą mnie, ale 
nie otwieram im drzwi. Prawnie będę 
dochodziła zwrotu pieniędzy, które mi 
zabierały. Mąż, z którym rozmawia-
łam, pogodził się już z rozwodem, bo 
generalnie jest nauczony akceptować 
wszystko, co ktoś za niego postanowi. 
Mama i teściowa ciągle walczą, ale 
jestem pewna, że to będzie pierwszy 
rok mojej wolności. Wreszcie chcę być 
szczęśliwa...

Marcin Orlicki
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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.

Gdyby Wojtkowi trzy lata temu wróżka przepo-
wiedziała, jak ułoży się jego życie, z pewnością 
popukałby się w głowę. Jego losy są jednak 
dowodem na to, że rzeczywistość układa się 
według nieprzewidywalnych scenariuszy. To 
również przykład, że nawet największa tragedia 
nie trwa wiecznie.

Listopad 2018 roku. Andrzejki zapowiadały się 
hucznie. Wojtek czekał na swoją żonę Agnieszkę, któ-
ra wyjechała służbowo do Bydgoszczy. Wieczorem 
byli umówieni ze znajomymi. Martwił się trochę, bo 
dochodziła szesnasta, a żony ciągle nie było. Czuł, że 
Agnieszka będzie się wściekać, bo będzie miała mało 
czasu, żeby wyszykować się na imprezę. Zadzwonił 
do swoich rodziców, gdzie zostawił ich pięcioletnią 
córkę Maję. Kiedy rozmawiał z mamą usłyszał, że 
ktoś próbuje się do niego dodzwonić. Jeszcze raz 
powtórzył mamie, jak ma podawać lekarstwa, bo 
Majeczka była lekko przeziębiona, i rozłączył się. 
Niemal od razu zadzwonił telefon. Dzwonił nieznany 
numer, ale Wojtek odebrał...

- Tego telefonu nie zapomnę do śmierci - opowiada 
Wojtek. - Dzwonił jakiś mężczyzna, nazwiska nie 
zapamiętałem, bo wystarczyło, że oznajmił, że jest 
z policji i już czułem, że coś się stało. Zamiast od 
razu mówić, spytał o nazwisko, potem podał numer 
samochodu żony i spytał, czy wiem, kto nim mógł 
jechać. Mówię, że czekam na żonę, bo wyjechała 
służbowo. Nastąpiła chwila przerwy, po której ten 
mężczyzna powiedział, że doszło do wypadku z 
udziałem dwóch samochodów. Obaj kierowcy po-
nieśli śmierć na miejscu. Jednym z kierowców była 
kobieta, posiadająca dokumenty na nazwisko żony. 
Spytał, czy mogę przyjechać na komendę do Nakła. 
Czułem się tak, jakbym patrzył na siebie z boku. 
Zadzwoniłem do ojca. Powiedział, żebym poczekał i 
nie prowadził samochodu. Przyjechali razem z moim 
bratem, zapakowali mnie do samochodu i zawieźli 

Miłość nie wybiera
do Nakła. Wizyta na komendzie, potem jazda do 
szpitala, żeby zidentyfikować ciało. Potem znów na 
komendę. Nie pamiętam, jak wróciliśmy do Wałcza.

Następnego dnia znów pojechali na komendę. 
Dopiero wtedy dowiedzieli się, że samochód 
Agnieszki zderzył się czołowo na prostym odcinku 
drogi. Okazało się, że prowadzący tamten samochód 
mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Wracał do 
domu z jakiejś imprezy. 

- Na komendzie zobaczyłem jakąś zapłakaną kobie-
tę - mówi Wojtek. - Jeden z policjantów powiedział 
mi, że to żona faceta, który spowodował wypadek. 
Dla mnie ten mężczyzna zabił moją żonę. Skoczyłem 
wściekły do kobiety. Wrzeszczałem na nią, że wyszła 
za mordercę, który zabrał mi żonę i matkę naszej 
córce. Że zniszczyli nam życie. Nie wiem dlaczego, 
ale obwiniałem też tę kobietę. Ona płakała i tylko 
mówiła przepraszam...

***
Wigilia 2018 roku była najsmutniejszą dla całej 

rodziny. Maja, która początkowo nie zdawała sobie 
sprawy, że jej mama nie żyje, podczas Wigilii dostała 
histerii. Wojtek był na silnych środkach uspokajają-
cych, ale i tak nie potrafił sobie poradzić i z samym 
sobą, i z Mają, która potrzebowała go teraz jak nigdy 
wcześniej. W pierwszy dzień świąt, kiedy siedzieli 
przy stole z rodzicami i bratem, zadzwonił telefon. 

- Kobieta przedstawiła się jako Beata S. - wspomi-
na Wojtek. - Początkowo nie skojarzyłem, kim jest. 
Dopiero po chwili dotarło do mnie, że dzwoni żona 
sprawcy wypadku. Przepraszała mnie, że dzwoni 
w taki dzień, ale chciała porozmawiać. Płakała, 
kiedy to mówiła. Zrobiło mi się jej żal i zacząłem 
z nią spokojnie rozmawiać. Zaczęła opowiadać, że 
co prawda wypadek spowodował jej mąż i on jest 
sprawcą tragedii mojej i całej naszej rodziny, ale 
zniszczył życie dwóch rodzin. Ona została sama z 
trzyletnim synem. Mają mieszkanie na kredyt, któ-
rego nie będzie w stanie spłacać i zapewne straci 

mieszkanie. W tej chwili nie jest w stanie zebrać się 
i zacząć załatwiać formalności. Rozmawialiśmy około 
godziny i powiem szczerze, że zrobiło mi się jakoś 
lżej. Nie byłem sam z tą tragedią...

Potem Wojtek spotkał się z Beatą kilka razy przy 
okazji wizyt na komendzie i później w sądzie. Roz-
mawiali ze sobą już bez takich emocji jak na począt-
ku. Widać było, że wspólna tragedia odcisnęła na 
ich życiu potworne piętno. Zaczęli do siebie dzwonić 
i wymieniać doświadczeniami, jak radzą sobie ze 
stratą najbliższej osoby. Jak rozmawiają z dziećmi 
o tym, co się stało. 

Beata mieszkała w Wyrzysku, a Wojtek akurat 
często tamtędy przejeżdżał służbowo. Parę razy 
spotkali się na kawie. Za którymś razem Wojtek 
odwiedził ją w domu i poznał jej syna. Zaprosił 
Beatę do Wałcza. Przyjechała, żeby poznać Maję i 
osobiście ją przeprosić. 

- Potem spotkała się z rodzicami Agnieszki - opo-
wiada Wojtek. - Bardzo się tego bała... Rodzice 
ciągle boleśnie przeżywali śmierć córki, ale jasno 
dali Beacie do zrozumienia, że jej nie winią za to, 
co zrobił jej mąż. Zachował się zupełnie nieodpo-
wiedzialnie, wsiadając do samochodu po alkoholu 
i zniszczył życie dwóch rodzin. Rozmawiali z Beatą 
długo i widać było, jak wiele dała jej ta rozmowa. 
Nie wiedzieć czemu przejęła na siebie winę męża. 
Obwiniała się nie tylko o sytuację swoją, ale przede 
wszystkim o to, jakie skutki dla mnie i Mai spowo-
dował ten wypadek. Nie miałem do niej pretensji, 
a nawet było mi jej zwyczajnie żal. Im więcej z nią 
rozmawiałem, tym lepiej widziałem, że jest bardzo 
wartościową kobieta, którą z nieodpowiedzialnym 
facetem złączył zły los.

***
Do Wojtka dotarło, że coraz więcej myśli o Beacie. 

Coraz częściej do siebie dzwonili i coraz częściej zba-
czał z trasy, żeby się z nią spotkać i porozmawiać. A 
po kilku miesiącach, kiedy wracał do domu bardzo 
późno i był już bardzo zmęczony długimi godzina-
mi za kierownicą, zatrzymał się u niej. Zrobiła mu 
kolację, potem miał iść spać na kanapę. Ale stało 
się tak, że razem położyli się w łóżku. 

- Zaczęliśmy się spotykać regularnie już na innej 
stopie - mówi Wojtek. - Obawiałem się, co na to 
powiedzą moi rodzice, a przede wszystkim rodzice 
Agnieszki. Choć od wypadku minął rok, nie wiedzia-
łem, jak przyjmą nową kobietę w moim życiu. Do 
tego żonę faceta odpowiedzialnego za śmierć ich córki 
i synowej. W końcu zebrałem się na odwagę i szcze-
rze z nimi porozmawiałem. Oni w sumie utwierdzili 
mnie w przekonaniu, że robię dobrze. Tłumaczyli, że 
mieli świadomość, że nie będę do końca życia sam, 
że Maja potrzebuje matki. Do tego zdążyli poznać 
Beatę, którą oceniają jako wartościową kobietę. A po 
kilku kolejnych miesiącach Beata przeprowadziła się 
do Wałcza i zamieszkaliśmy w czwórkę. W tym roku 
spędziliśmy pierwsze wspólne święta. Było super, bo 
wszyscy czworo znów jesteśmy szczęśliwi.

Marcin Orlicki
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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

• Artur Głowacki. www.artur-glowacki.
pl - www.yuczno24.pl                   51/20r

•  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.

SPRzEdAM

NIErUChomoŚCI

ZLECANIE oGŁoSZEń

rÓŻNE
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