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Po pierwszej ćwiartce

N

ie ukrywam, że uczucia mam w sumie pozytywne,
chociaż nie wyłącznie. Ambiwalentne te oceny dotykają
mnie w związku z niezbyt okrągłą, ale powszechnie
uznawaną za dość wyjątkową, 25. rocznicą utworzenia
tytułu, na rzecz którego mam zaszczyt oraz najczęściej przyjemność
pracować. Nie zaskoczy mnie Państwa zdziwienie, bo mnie samemu
trudno uwierzyć w to, że poświęciłem tej gazecie ćwierć wieku swojego życia. Może kolejne lata będą jeszcze lepsze, ale te poprzednie
też nie były najgorsze. Owszem - przyznaję, że myślę o Pojezierzu
mimo wszystko w kategoriach sukcesu, ale tylko ja wiem, jaki za
ten sukces zapłaciłem cenę. Pamiętam, jakim człowiekiem byłem 25
lat temu i zdaję sobie sprawę z tego, jaki jestem teraz. To są mało
do siebie podobni, czasem nawet zupełnie przeciwstawni ludzie.
Zabrzmi to pewnie jak paradoks, bo rzeczywiście miałem (choć nie
ja jeden oczywiście) i nadal mam znaczący wpływ na kształtowanie
tygodnika, ale z drugiej strony praca dla Pojezierza Wałeckiego w
jakimś stopniu również ukształtowała mnie. Miałem i nadal mam
okazję okazję poznać i współpracować z wieloma wspaniałymi
osobami, od których wiele się nauczyłem i którzy otworzyli mi oczy
na wiele spraw, których wcześniej nie widziałem. Mam tu na myśli
głównie członków zespołu redakcyjnego - w którym z pierwszego
składu zostałem już tylko ja - ale mam też na myśli wielu innych
ludzi, których nigdy bym zapewne nie spotkał, gdybym zajmował
się czymś innym. To był, jest, i pewnie jeszcze przez jakiś czas będzie
- mój wielki przywilej. Kolejny paradoks polega na tym, że część tych
osób nigdy specjalnie nie przepadała ani za mną, ani za Pojezierzem,
ale czy to miałby być wystarczający powód, by negować ich wiedzę
lub umiejętności? Owszem, z tymi, którzy kierowali się złą wolą,
którzy traktowali mnie jak wroga, a nie przeciwnika, raczej nie było
mi po drodze, ale bardziej prywatnie, niż zawodowo. Wychodziłem
bowiem - i ciągle wychodzę - z przekonania, że naszych Czytelników nie powinno interesować, kogo niżej podpisany ceni bardziej,
a kogo mniej, do czyich poglądów mu bliżej, a z kim mu zupełnie
nie po drodze. Zgodnie z tym, co próbowali wbić mi do głowy ci,
którzy uczyli mnie fachu - tytuł prasowy, portal, rozgłośnia, stacja
telewizyjna, podcast czy cokolwiek innego powinny opisywać, a
nie fałszować rzeczywistość. Mnie jako dziennikarzowi mogą się nie
podobać faszyści, komuniści czy inni fundamentaliści, ale ignorować
ich udziału w życiu publicznym po prostu mi nie wolno. Mogę się z
nimi nie zgadzać, mogę się z nimi żreć, ale muszę ich zauważać. Mało
tego: jeśli robią coś pożytecznego z publicznego punktu widzenia moim obowiązkiem jest poinformować o tym Czytelnika, bo on chce

decydować o tym, co go interesuje, a co nie. Ma prawo - jeśli sobie
życzy - poznać opinię moją lub redakcji na jakiś temat, ale przede
wszystkim ma prawo do wyciągania własnych wniosków. Nawiasem
mówiąc, za miarę obecnego upadku dziennikarskiego rzemiosła
uważam podział mediów na prorządowe i opozycyjne, z czym z jednej strony nikt się nie kryje, a z drugiej odbiorcy uważają już chyba,
że to jest zupełnie normalne. Moim zdaniem nie jest. Rozmawiałem
kiedyś z pewną panią reżyserką, która współtworzyła dokument o
tym, co działo się przed Pałacem Prezydenckim po tragicznej śmierci
Lecha Kaczyńskiego oraz pozostałych 95 pasażerów i członków załogi
TU-154M w Smoleńsku. Obejrzałem ten film z zażenowaniem, gdyż
równie tendencyjnego - czytaj: fałszywego - świadectwa zachowań
ludzi wobec niewyobrażalnej tragedii nigdy wcześniej nie widziałem i nawet nie przyszło mi do głowy, że można się czegoś takiego
dopuścić. Dla mojej rozmówczyni najbardziej liczyło się przesłanie
filmu, więc uważała go za wybitny. Mnie w ogóle nie obchodziły
radykalnie prawicowe poglądy reżyserki filmu Ewy Stankiewicz i
występującego w nim w roli dziennikarza Jana Pospieszalskiego
(nikt mnie nie zmusi, żebym nazwał go dziennikarzem, choć wobec
Tomasza Lisa też nie użyję tego sformułowania). Ja jako odbiorca
oczekiwałem prawdy - i nie dostałem jej. Przypomnę, że mowa tu
o 2010 roku. Potem było tylko gorzej.

N

ie ma co ukrywać: zestarzałem się trochę przez tych 25
lat. Ewoluowałem jako człowiek i jako redaktor. Dziś już
nie nakręca mnie dziennikarstwo pistoletowe, karmiące
się niechlujnie podanym newsem, byle szybciej od innych: o
dzień, godzinę, sekundę... A ja sądzę, że jeśli mam odbiorcy do
zaproponowania coś nieprzemyślanego, czego jedynym celem
jest wywołanie taniej sensacji, o której za dwa dni nikt nie będzie
pamiętał - to z serwowaniem takiego newsa nie ma się co śpieszyć.
Dla mnie podawanie informacji, które nie odpowiadają na pytanie:
dlaczego? - jest uprawianiem sztuki dla sztuki. Ja naprawdę wiem,
w jakich czasach żyjemy i co ludzi obchodzi najbardziej, ale proszę
mi pokazać taki przepis, że muszę myśleć tak, jak większość. Ja
swojego Czytelnika szanuję, ale czy to znaczy, że muszę postępować
wbrew swoim przekonaniom?
Cóż, przez 25 lat zapracowałem sobie na to, że niewiele rzeczy
muszę, a nadal wiele mi się chce. I za Państwa pozwoleniem, zamierzam to nadal robić. A za te minione 25 lat z serca dziękujemy - moi
współpracownicy i ja - naszym Czytelnikom, Ogłoszeniodawcom i
Reklamodawcom. Dobrze jest móc na Was liczyć.
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Bezpieczeństwo w powiecie
Podczas sesji Rady Powiatu, która
odbyła się 11 marca, radni wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Stan związany z pandemią w 2020 roku nie
wpłynął znacząco na spadek liczby
zdarzeń.
Radni przyjęli informację na temat
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Na pytania radnych w zdalnym trybie
odpowiadał komendant powiatowy
PSP mł. bryg. Dariusz Lubianiec. Z
informacji, jaką przedstawił wynika,
że w 2020 roku nastąpił niewielki
spadek liczby pożarów. Odnotowany
został natomiast wzrost innych zdarzeń - w tym fałszywych alarmów - i w
związku z tym zamiast spodziewanego
w związku z pandemią spadku ogólnej
ilości zdarzeń w statystykach odnotowano ich o 3 więcej, niż w 2019
roku. Spośród zdarzeń określanych
jako miejscowe zagrożenia, ponad 17
procent dotyczyło likwidacji skutków
silnych wiatrów. Na drugim miejscu
znalazły się zdarzenia drogowe, które
stanowiły ponad 13 procent interwencji. W 2020 roku odnotowano 87
zdarzeń, w których 74 osoby zostały
ranne, a 5 poniosło śmierć. Na trzecim miejscu były zdarzenia, związane
z likwidacją skutków intensywnych
opadów deszczu.
Straż pożarna przeprowadzała też
działania kontrolne w celu sprawdzenia obiektów pod kątem prawidłowego zabezpieczenia przeciwpożarowego.
- Po raz kolejny ze sprawozdania
wynika, że najwięcej zastrzeżeń jest
do instytucji powiatowych – stwierdził
radny Roman Wiśniewski. - Kiedy
straż, mówiąc kolokwialnie, przestanie
się nas czepiać, czyli kiedy pan starosta
raczy usunąć uchybienia?
Starosta Bogdan Wankiewicz tłumaczył, że wiele obiektów należących
do powiatu jest zabytkowych, więc
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dostosowanie ich do wymogów
przeciwpożarowych wymaga zgody
konserwatora zabytków i dodatkowo
jest najczęściej niezwykle kosztowne.
Systematycznie jednak obiekty są
dostosowywane do wymogów, stawianych przez straż pożarną.
Z kolei radny Janusz Różański pytał
o możliwość wsparcia ochotniczych
straży pożarnych w gminie Człopa,
której teren jest zalesiony w ponad 70
procentach. Skromny budżet gminy
nie pozwala na zakup nowoczesnych
samochodów gaśniczych czy choćby
wsparcie takiego zakupu.
- Czy istnieje możliwość przekazania
wycofywanego sprzętu z PSP? - pytał
radny.
Komendant mł. bryg. D. Lubianiec
wyjaśnił, że państwowa straż zabiega
w tej chwili o zakup nowego samochodu gaśniczego. Dzięki temu używany
wóz mógłby trafić właśnie do Człopy.
R. Wiśniewski poruszył następnie
temat drona obserwacyjnego. Radny
pytał, czy taki sprzęt przydałby się w
jednostce i czy nie warto rozważyć aby
samorządy wsparły taki zakup?
- Dron to nie jest inwestycja na teraz
– tłumaczył komendant. - Oczywiście
fajnie byłoby go mieć, ale to nie jest
priorytetowy wydatek kiedy zbieramy
środki na samochód. Zakup drona,
który spełniałby nasze wymagania,
to koszt około 15 tysięcy złotych. Ale
konieczne są też szkolenia operatorów
i tu, w zależności od kategorii, koszt
takiego szkolenia dla jednej osoby wynosi pomiędzy 4, a 7 tysięcy złotych.
My zaś musielibyśmy przeszkolić kilka
czy nawet kilkanaście osób. A to są już
spore środki.
Radni przyjęli tę informację jednogłośnie.
***
Tematem obrad była też informacja policji i prokuratury oraz straży
miejskich i gminnych o stanie bezpieczeństwa powiatu. Jak wynika ze
statystyk, policja odnotowała mniejszą

o 105 ilość czynów w stosunku do
roku 2019. Nie przełożyło się to jednak na działalność prokuratury, która
zanotowała wzrost o 7 spraw.
Już na wstępie dyskusji na temat
informacji zastrzeżenia zgłosił radny
Roman Wiśniewski.
- Ja nie mam nic do sprawozdań
policji i prokuratury – tłumaczył. - Są
to profesjonalnie przygotowane informacje. Nie mogę tego powiedzieć
o sprawozdaniu wałeckiej Straży
Miejskiej. Dla mnie jest ono niewiarygodne, bo wynika z niego, że Straż
dokonuje 50 kontroli dziennie, co jest
moim zdaniem niemożliwe. Zmienię
zdanie i przeproszę, kiedy zapoznam
się z dokumentami tych kontroli, bo
rozumiem, że takie dokumenty są.
Radny uprzedził, że jeśli sprawozdanie wałeckiej Straży Miejskiej nie zostanie wydzielone, to on nie będzie mógł
zagłosować za przyjęciem informacji.
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Komendant wałeckiej Straży Miejskiej Dariusz Gregorczyk tłumaczył,
że część tych kontroli nie jest protokołowana, ale każda z nich jest
odnotowana w notatniku służbowym.
Jego zdaniem, ujęta w sprawozdaniu
liczba kontroli odpowiada stanowi
rzeczywistemu.
Radni pytali również jak wygląda
przestępczość w czasie pandemii.
Według policji i prokuratury, nie zanotowano istotnego spadku czynów
karalnych. Jeśli chodzi o przestępstwa
związane z Covidem, to prokuratura
prowadzi kilka spraw gospodarczych,
związanych z dostawami środków
odkażających czy ochronnych. Prokurator rejonowy Piotr Łosiewski podkreślił, że w 2020 roku zanotowano
drastyczny wzrost liczby przestępstw,
popełnianych w internecie.
Radni przyjęli informacje większością głosów.
raf

Niedowartościowany sport
Wałeckie kluby sportowe - fakt, że
nieoficjalnie - narzekają na tegoroczną wysokość dotacji na swoją
działalność. Burmistrz mówi, że
to Rada obcięła środki na sport.
Rada twierdzi, że nie zabrała ani
złotówki, a nawet chciała dołożyć
klubom pieniądze, ale podobno
burmistrz nie chciał. Czyli obraz
sportu po wałecku.
Kto ma rację w tym sporze - nie
wiadomo, bo jeden zrzuca winę na
drugiego. Wiadomo też, że najbardziej
poszkodowane są w tym wypadku kluby sportowe, które raczej mało interesują się politycznymi przepychankami,
a bardziej brakiem wystarczających
środków.
Fakt kolejny jest taki, że kluby pomstują na obniżone dotacje raczej po
cichu (choć w środowisku wrze, i to
dość głośno). Z obawy o późniejsze
relacje z decydentami nikt jednak
nie chce się specjalnie narażać i oficjalnie wypowiadać się nie zamierza.
Nieoficjalnie zaś obraz wygląda na
dwubiegunowy.
- Jest pandemia i kluby nie miały
szans zdobycia punktów za rywalizację sportową dzieci i młodzieży, które
mają wpływ na wysokość dotacji –
tłumaczy jeden z wałeckich działaczy
sportowych. - Obiecano nam, że pod
uwagę będą brane punkty z 2019
roku, co z kolei nie podobało się
wszystkim, bo niektórzy lepsze wyniki robili w czasie pandemii. Do tego
doszło obniżenie kwoty przeznaczonej
na sport i ostatecznie dostaliśmy mniej
środków. Proszę zobaczyć, jak na przestrzeni ostatnich lat wzrosły koszty.
Wypłacenie tej samej kwoty, co w roku
poprzednim jest już realnie mniejszą
dotacją. Wzrastają bowiem koszty, a
my dostaliśmy mniej pieniędzy. Tak
jakby nikt nie rozumiał, że droższe są
dojazdy, paliwo, media, wynajęcie sal,
szereg opłat licencyjnych. Właściwie
sprowadza się to powoli do tego,
że sport będzie finansowany przez
rodziców dzieci.
Poprosiliśmy burmistrza Macieja
Żebrowskiego o wyjaśnienie, dlaczego
kluby dostały mniej środków.
„Podział środków na dotację dla

klubów sportowych oparty jest na
uchwale Nr VI/SXVI/93/11 z dnia 22
listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu przez Gminę Miejską
Wałcz – tłumaczy Maciej Żebrowski.
- Wypracowany wówczas wspólnie z
klubami sportowymi kompromis funkcjonuje do dziś i wszystkim gwarantuje
sprawiedliwy i uczciwy podział środków. Faktem jest, że środków na sport
w budżecie jest coraz mniej. W tym
roku Rada Miasta uchwaliła o 50.000
zł mniej na dotacje dla klubów sportowych niż w roku ubiegłym, a potrzeby
wciąż rosną. Sprzęt drożeje, podobnie
jak koszty utrzymania klubów. W
wielu przypadkach trenerzy pracują
wiele godzin w ramach wolontariatu, wkładając w treningi całe swoje
zaangażowanie i pasję. Biorąc pod
uwagę obecną sytuację pandemiczną
oraz fakt, że punkty za współzawodnictwo dzieci i młodzieży za rok 2020
spadły w większości klubów o połowę,
zgodnie z sugestią Rady Sportu w tym
roku przyznając dotacje również posłużyliśmy się punktacją za rok 2019.
Chcielibyśmy, aby tych środków finansowych na sport było znacznie więcej,
niestety budżet miasta ma swoje
ograniczenia, dlatego też zachęcamy
kluby sportowe do sięgania po środki
zewnętrze: zarówno ministerialne,
jak i wojewódzkie. Wielu naszych
przedsiębiorców również włącza się
w promocję wałeckiego sportu, za co
wszystkim serdecznie dziękuję. Po 10
latach funkcjonowania uchwały określającej warunki i tryb finansowania
rozwoju sportu w mieście nadszedł
czas jej rewizji i dostosowania jej
wspólnie z Radą Sportu do obecnych
realiów. Na pewno jeszcze w tym roku
przymierzamy się do opracowania
strategii rozwoju wałeckiego sportu.
Taki dokument oraz podjęte działania
pozwolą nam na maksymalne wykorzystanie potencjału naszego miasta”.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Piotrowski ma na ten temat
zgoła odmienne zdanie. Według
niego, Rada nie zabrała klubom ani
złotówki.
- Nie jest prawdą to, co mówi burmistrz – twierdzi K. Piotrowski. - Rada

nie obcięła środków na kluby sportowe. Obcięliśmy środki jedynie na realizację programu „Nadwaga nie pomaga”, bo jego kontynuowanie nie było
w sposób przekonujący uzasadnione.
Natomiast ze środków, jakie miały być
przeznaczone dla klubów sportowych,
nie zabraliśmy nawet złotówki. Mało
tego: pytaliśmy burmistrza, czy nie
trzeba dołożyć na to pieniędzy, bo
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mamy świadomość wzrostu kosztów.
Burmistrz mówił, że środki są wystarczające z tego względu, że z powodu
pandemii zostało sporo środków. W
tej sytuacji uznaliśmy, że burmistrz
wie, co mówi. Ja myślę, że jeśli będzie
pilna potrzeba, to dodatkowe środki
uda się znaleźć. Natomiast nie godzę
się na obwinianie za całą tę sytuację
Rady i radnych.
R. Orlikowski

5

Kolaboracja
Kilkanaście dni temu obchodziliśmy
kolejny Dzień Żołnierzy Wyklętych,
czy jak kto woli - Niezłomnych. I
znów, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wylały się na internetowe łamy frustracje naszych obywateli.
Bezrefleksyjne, głupie i krzywdzące.
Pokazujące, że historia traktowana
jest wybiórczo i hasłowo, przy czym
zdecydowana większość Polaków
wybiera dokładnie to, co jej pasuje.
Jedni bezrefleksyjnie i wbrew historycznym faktom uważają, że wyklęci
byli bohaterami, co do jednego. Inni z
kolei równie bezrefleksyjnie nazywają
ich bandytami. Przewijają się te same
argumenty, powielane są te same
kłamstwa.
Ten tekst wbrew pozorom nie będzie

o żołnierzach wyklętych, ale o historii.
O tym, jak jest niejednoznaczna i jak
można nią dowolnie żonglować w
zależności od potrzeb lub tez, których
udowodnieniu ma służyć. Dla wielu
może być to tekst wręcz obrazoburczy,
który jednak znów, być może, skłoni
do małej refleksji.
Kolaborant to słowo, które szczególnie w Polsce ma wybitnie negatywną
konotację. Dziś szczycimy się tym - i
powielają to historycy każdej opcji
politycznej (bo niestety, niektórzy
historycy są na usługach partii) - że
Polska nie utworzyła podczas II wojny
rządu kolaboracyjnego. Dlaczego? Bo
Niemcy sobie go nie życzyli. Tę sytuację dobrze opisuje powiedzenie: nie
sztuka zachować cnotę, kiedy nie ma

okazji, żeby ją stracić. Może sytuacja
byłaby bardziej złożona, bo początkowo Niemcy rozważali taką opcję - tyle,
że nie było wtedy chętnych. Kiedy
chętni się znaleźli, Niemcom już specjalnie na tym nie zależało. Sytuacja
diametralnie zmieniła się pod koniec
wojny, kiedy Niemcy wręcz zabiegali
o współpracę z Polską. Tyle, że znów
odbywało się to na poziomie poszczególnych jednostek, a nie władz.
Co by się stało, gdyby na początku
wojny powstał jednak taki kolaboracyjny rząd? Wyobrażam sobie, że zaraz pojawią się głosy o kompromitacji
na arenie międzynarodowej. Ale...
przecież kolaboracyjne rządy utworzyli Francuzi, Belgowie, Holendrzy,
Czesi, Grecy, Norwegowie czy Duńczycy i jakoś nie widać, aby te kraje
skompromitowały się po wsze czasy. A
gdyby zestawić dane o stratach, jakie
poniosły te narody podczas wojny ze
stratami, jakie poniósł naród polski,
to może jednak warto się zastanowić,
czy lepsza jest masowa kolaboracja,
czy masowe groby... Marszałek Petain, tworząc we Francji kolaboracyjny
rząd Vichy, nie przyczynił się do
marginalizowania Francji na arenie
międzynarodowej. Mało tego: wielu
historyków jest zgodnych, że wręcz
wzmocnił pozycję Francji na arenie
międzynarodowej. Mocarstwa, w tym

Wielka Brytania, zwyczajnie obawiały
się, że gdyby coś było nie po myśli
Francuzów, to mogłoby dojść do
współpracy militarnej z Niemcami.
Zadaniem państwa czy rządu podczas wojny jest ochrona żywej substancji narodu. To powinno być
celem nadrzędnym podejmowanych
działań. Tymczasem rząd londyński
dość swobodnie szafował krwią rodaków. Owszem, mieliśmy pewnie
największą armię podziemną na
świecie, tylko proszę zadać sobie
pragmatyczne pytanie: jakie efekty
przyniosła jej działalność? Na pewno
takim skutkiem były setki tysięcy poległych wspaniałych ludzi i kolejne setki

(Nieśmieszny) komediodramat
w dwóch aktach

SCENA 1
Gabinet E., jednego ze
wspólników w szanowanej kancelarii.
N. – studentka czwartego roku prowadzi
spotkanie. Siedzi przy
biurku, kolano przy kolanie, delikatną nerwowość zdradza obracany
w palcach długopis. E. – wspólnik, od czasu do
czasu unosi spojrzenie znad laptopa i włącza
się w dyskusję. Z. – starszy z klientów, lat około
sześćdziesięciu, trzeci rozwód w trakcie. G. – syn
Z., średnio rozgarnięty, ale o złotym sercu.
E. znudzonym głosem: Przygotowałaś umowę,
tak? I deklaracje?
N. przesuwa po stole szeleszczące kartki papieru:
Tak! Tak! Wszystko mam w dwóch egzemplarzach!
Z. i G. pobieżnie przeglądają dokumenty, po
6

czym składają podpisy. N. entuzjastycznie wskazuje
miejsca, w których należy parafować dokumenty. E.
unosi spojrzenie znad laptopa i kiwa głową, ale nie
wiadomo, czy z uznaniem.
G.: Czy mogę dostać na swój egzemplarz koszulkę?
Nie chcę, żeby się pogniotło.
Z. zanosi się rubasznym śmiechem, a kropelki śliny
lądują na biurku i podpisanej umowie: Synek, poproś
panią, to ci swoją ściągnie!
Nastaje cisza. N. płonie pąsem i spojrzeniem szuka
ratunku u E.
E. po dłuższej chwili milczenia: Koszulki na dokumenty są w szafie za tobą, N.
Cisza trwa. Nieznośne napięcie unosi się w powietrzu. Opada kurtyna.
SCENA 2
Gabinet E. N stoi przed biurkiem z plikiem dokumentów w dłoni. E. powoli unosi spojrzenie znad
laptopa.

N.: Przygotowałam dokumenty po dzisiejszym
spotkaniu. Zadzwoniłam też do Z. i przypomniałam mu o zrobieniu przelewu.
E. znudzony: No to chyba niczego ode mnie nie
potrzebujesz? Dobra robota dzisiaj.
N. z wyraźnym obrzydzeniem: Z. powiedział, że
tak się zamyślił o mojej koszulce, że zapomniał
o tym przelewie.
E. delikatnie rozbawiony: No specyficzne ma
poczucie humoru czasami, prawda?
Kurtyna opada w ciszy.

Na scenie pojawia się Narrator. Spogląda na
kartkę przed sobą, potem na publiczność. Zwija
kartkę w kulkę i rzuca ją za siebie.
Narrator: Brak mi słów.
Kurtyna opada w ciszy.
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Natalia Chruścicka

a: samo zło?

tysięcy cywilów, pomordowanych w
ramach represji. A efekt militarny?
Ani nie uchroniliśmy się od okupacji
niemieckiej, ani nie udało się zapobiec późniejszej okupacji sowieckiej.
Ale mamy za to wspaniałe historie o
bohaterskich czynach i wspaniałych
ludziach. Gdyby tak zastanowić się
głębiej, to wcale nie trzeba się specjalnie wysilać, aby dojść do wniosku,
że nasz rząd londyński kolaborował
z okupantem... czyli z Sowietami.
W chwili podpisania porozumienia
Sikorski – Majski Sowieci byli bowiem
naszym najeźdźcą, odpowiedzialnym
za zbrodnie na narodzie, porównywalne (o ile nawet wtedy nie większe!) z
niemieckimi. A proszę się teraz zasta-

nowić, ile istnień uratowano dzięki
temu porozumieniu i sformowaniu
armii Andersa. Można teraz gdybać,
co by się stało, gdyby powstał okupacyjny rząd kolaborujący z Niemcami.
Rząd, który wyrwałby Generalną
Gubernię spod władzy Hansa Franka
i zwyrodnialców z gestapo. Ile dzięki
temu udałoby się uratować istnień?
Moim zdaniem, kolaboracja mająca
na celu świadome ratowanie ludzi,
narodu, nie powinna być oceniana tak
jednoznacznie negatywnie, nie powinna być rozpatrywana w kategoriach:
czarne czy białe.
Kolejnym mitem jest to, że Polska jako jedyny kraj nie utworzyła
jednostki kolaborującej z Niemcami. Takim oddziałem, nie jedynym
zresztą, jest okryty niesławą Schutzmannschafts Bataillon 202. Była to
zmilitaryzowana jednostka policji,
uzbrojona i wyszkolona przez służby III Rzeszy. Ta de facto jednostka
wojskowa została przeszkolona w
1942 roku w centrum szkolenia Waffen SS w Pustkowie nad Dębicą. W
sumie szkolenie przeszło około 500
żołnierzy, którzy zostali podzieleni
na 3 kompanie. Wykorzystano ich w
kilku akcjach, ale w sumie Niemcy
nie mieli pomysłu na jej wykorzystanie. Batalion został zwołany na
zbiórkę, a żołnierzy poinformowano
o mordowaniu Polaków na Wołyniu.

Niemcy spytali ich, czy chcą bronić
Polaków na Ukrainie. I tak Batalion
202 trafił na Wołyń. Zetknął się tam z
koszmarnymi zbrodniami ukraińskich
nacjonalistów i zaczął prowadzić akcje
odwetowe. Jak wobec tego ocenić
działalność Batalionu? Bez wątpienia
dokonywał strasznych mordów, również na ludności cywilnej. Podczas
pacyfikacji miejscowości mordował
nie tylko bojowników UPA, ale też
kobiety i dzieci. Historycy ukraińscy
oceniają działalność Batalionu bardzo
jednoznacznie i bardzo negatywnie.
Z kolei w tamtym czasie Polacy witali
ich na Wołyniu z entuzjazmem i do
dziś wspominają, jak wiele istnień
uratowała jego działalność.
Pod koniec wojny dochodziło do
wielu zdarzeń, noszących znamiona
kolaboracji. Poszczególne odziały
partyzanckie - głównie z NSZ, choć
również i z AK - porozumiewały się z
Niemcami. W zamian za to dochodziło
do nieformalnego zawieszenia broni.
W zamian za to Niemcy dostarczali
partyzantom uzbrojenie, pomagali
w transporcie czy leczyli rannych.
Oddziały miały zaś zwalczać bandy
bolszewickie, szumnie nazywające
się sowiecką partyzantką. W wielu
rejonach porozumienia były na tyle
skuteczne, że doskonale uzbrojone
oddziały niemal całkowicie oczyszczały swoje tereny z sowieckich od-
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działów. Efektem tych działań było z
jednej strony zaprzestanie represji na
ludności cywilnej, z drugiej uratowanie wielu żołnierzy podziemia przed
wymordowaniem przez Sowietów.
Nie jest dziś dla nikogo tajemnicą, że
przemarsz Brygady Świętokrzyskiej
był osłaniany przez Niemców, wręcz
odbywał się z ich udziałem. Jaki los
czekałby Brygadę, gdyby została
na terenach, które zaraz zajmowali
Sowieci? Nie ocalałby zapewne żaden żołnierz. A jak skończyłaby się
potyczka z Niemcami? Krwawą masakrą i setkami ofiar. Brygada wyszła
w nienaruszonym stanie i około 1,5
tysiąca żołnierzy dotarło do armii
Andersa. Nie zmienia to jednak faktu, że Brygada doskonale wypełniła
definicję kolaboracji.
Tych zaledwie kilka przykładów
dowodzi, że historia nie jest czarno
– biała. Że niektóre zdarzenia trudno
jest ocenić z dzisiejszej perspektywy, a
inne z kolei oceniane są bez głębszego
zastanowienia, przez powielenie pewnego schematu myślenia. Stanisław
Cat – Mackiewicz napisał, że: „Zadaniem Narodu jest poszukiwanie sobie
dróg życia, nie śmierci”. Wydaje się,
że wiele przykładów z naszej historii
wskazuje na wybór tej drugiej drogi.
W dodatku ten właśnie sposób myślenia gloryfikujemy...
R. Orlikowski
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Dla wojska
O historii wałeckiego Klubu Garnizonowego, który właśnie obchodzi 70 lat działalności,
opowiada kierownik klubu Robert Jakubiak w rozmowie z Rafałem Orlikowskim.

Czy wiadomo, kiedy dokładnie
powstał klub?
- O powstaniu Klubu mówi rozkaz
Ministra Obrony Narodowej z 27 lipca
1950 roku oraz późniejszy Rozkaz Organizacyjny nr 09. Zwłaszcza ten drugi
rozkaz, którego kopię posiadamy, jest
ciekawy. Jest to rozkaz tajny i nakazuje
między innymi do 1 maja 1951 roku
utworzenie Klubów Garnizonowych
I stopnia w: Toruniu, Poznaniu i...
Wałczu. Ale najistotniejsze jest to,
kto podpisał ten rozkaz. Pod dokumentem widnieje podpis Ministra
Obrony Narodowej, Marszałka Polski
Konstantego Rokossowskiego. Wcześniejszy rozkaz mówi o dacie 1 marca
i istotnie Klub Garnizonowy w Wałczu
rozpoczął działalność w dniu 1 marca
1951, czyli 70 lat temu. Klub podlegał
pod 49 Pułk Piechoty, czyli późniejszy
„cyrk”. Pierwszym kierownikiem był
kpt. Stefan Gaweł, a Garnizonem
Wałcz dowodził wówczas płk Czesław
Szerszeń.
Klub przeszedł chyba później pod
inne jednostki?
- Zmieniały się zarówno jednostki,
pod które klub podlegał, jak i nazwy.
Był to później Klub Oficerski, a obecnie funkcjonuje jako Klub Brygady
Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północno - Wschodniego. Jednak w społeczeństwie, i to nie
tylko w Wałczu, dalej obiegową nazwą
jest Klub Garnizonowy, i nie sądzę,
aby coś mogło to zmienić. W 1976
roku Klub przeszedł pod II Brygadę
Łączności. Kiedy rozwiązano brygadę
w 2001 roku, Klub stał się podległy
II Rejonowej Bazie Materiałowej (2
RBM). I tak funkcjonował do 2009
roku, kiedy zapadła decyzja o likwi8

dacji klubów garnizonowych.
To już było za Pana czasów?
- Oczywiście. Kierownikiem zostałem w 2003 roku, więc znam temat
niejako z autopsji. W 2009 roku likwidowano kluby i wówczas pojawił
się płk Jarosław Mika Zwrócił się do
nas, aby przeprowadzić w Wałczu
święto Brygady Wsparcia Dowodzenia
WKP-W. Zrobiliśmy imprezę na placu
ćwiczeń, czyli w tzw. ogródku na ul.
Wroniej. Musiało się to spodobać, bo
pułkownik powiedział, że postara się,
aby Klub został w Wałczu i przeszedł
pod Brygadę. W grudniu 2009 roku,
tuż przed sylwestrem, pojawił się
oficer kadrowy Brygady, który wręczył nam wszystkim wypowiedzenia.
Jednocześnie z dniem 2 stycznia
2010 roku zostaliśmy zatrudnieni w
Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia
Wielonarodowego Korpusu Północny
– Wschód. I tak działamy do dnia
dzisiejszego.
Jak na przestrzeni lat zmieniał się
Klub?
- W latach 51/53 wydłużono budynek klubu, salę balową i werandę. W
1967 roku w Klubie powstało Kino
Meduza, będące trzecim kinem w
Wałczu. Wówczas zamurowano okna,
czego ślady są widoczne do dziś.
Kino było ogólnie dostępne dla
mieszkańców Wałcza?
- W tym czasie działalność klubu
była mocno hermetyczna, nastawiona na środowisko wojskowe, rodziny
wojskowych oraz kombatantów i emerytów wojskowych. Cywile nie mogli
z niego korzystać. Dodam, że od początku działalności aż do chwili obecnej, Klub nie pobiera jakichkolwiek
opłat za imprezy, które organizuje czy

sale, jakie udostępnia. Przypomina
to nieco działalność wolontariatu.
Kino Meduza również organizowało
seanse bezpłatnie, tyle, że do kina
mogli przychodzić tylko żołnierze
oraz ich rodziny. Co ciekawe, żołnierz
przychodzący do kina miał obowiązek
być ubrany w mundur wyjściowy. Nie
miał możliwości wejść w cywilnym
ubraniu. Muszę powiedzieć, że mamy
dzienniki, w których są wymienione
wszystkie organizowany seanse i ilość
osób na poszczególnych seansach. Te
dzienniki wypożyczyłem lokalnemu
historykowi Piotrowi Wojtankowi,
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który przygotowuje publikację na
temat wałeckich kin.
Do którego roku Klub Garnizonowy
był zamknięty dla mieszkańców?
- Już w latach 90 zaczęło się stopniowe otwieranie się na mieszkańców. Zaczęto organizować dyskoteki
dla młodzieży. W 1997 toku właśnie
w Klubie Garnizonowym rozpoczął
działalność zespół Klakson, dość
znany na scenie country. Zresztą
zespół ma swoje miejsce w Klubie
do dziś i współpraca jest fajna. Sam
zespół reprezentował nas na wielu
festiwalach, ale też pomagał szkolić

a i nie tylko
wokalistów startujących w
konkursach piosenki wojskowej czy patriotycznej.
Dziś oprócz Klaksonu w
Klubie działają 3 zespoły
muzyczne.
Na czym właściwie polega
dziś rola Klubu Garnizonowego?
- Klub generalnie ma działać
na rzecz środowisk wojskowych. W obecnych czasach
sprowadza się to do działalności turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i animatorskiej. Natomiast nie jest to już
tak hermetyczna działalność,
nastawiona wyłącznie na
wojskowych. Mamy sekcje
modelarską, w której mogą
uczestniczyć zarówno dzieci
wojskowych, jak i cywilów.
Mamy Wojskowe Towarzystwo Tenisowe, który również
nie składa się wyłącznie z
wojskowych. Podobnie wspomniane wcześniej zespoły nie
są zamknięte dla cywilów. Są
sekcje tkactwa, plastyczna,
była sekcja brydża sportowego, ale niestety rozpadła
się, bo młodzi nie garną się
do tego sportu. Mamy nawet
Klub Żeglarski, który zrzesza
30 członków, głównie z 100
i 104 Batalionu oraz pracowników resortu. Prekursorem
założenia Klubu był Andrzej
Wegner, który z powodzeniem reprezentował najpierw
klub i jednostkę, a potem
nawet Wojsko Polskie na
międzynarodowych regatach.
Posiadamy 6 jachtów klasy
Omega, które przechowujemy w Nakielnie, a w sezonie
pływają one po Bytyniu.
Nie sposób pominąć w tej
rozmowie Waszej biblioteki. Kiedy powstała?
- Biblioteka powstała wraz z
Klubem Garnizonowym, czyli
obchodzi dziś również 70-lecie istnienia. W 2010 roku
przejęliśmy również bibliotekę w 100 Batalionie Łączności
i na ten moment posiadamy
bibliotekę w dwóch miejscach: na Mazowieckiej i
filię w koszarach „Łączności”.
Mamy zbiór 37 tysięcy książek. Mamy zapisanych 1075
czytelników, z których każdy
wypożycza średnio 25 książek
w ciągu roku. To są dane z
2019 roku, bo rok 2020 i
obecny z powodu pandemii nie są wiarygodne. W
2019 roku wydaliśmy około
40 tysięcy złotych na zakup
nowych książek. Biblioteka
oczywiście jest również dostępna dla każdego.

Dość prężnie działa również Koło PTTK Sobótka?
- Przy Klubie działa Wojskowy Pomorski Oddział PTTK,
liczący dziś 376 członków. W
jego skład wchodzą 4 koła:
Szczecinek, Czarne, Dziwnów
i Wałcz. W 2019 roku nasze
Koło zorganizowało 49 imprez, w których uczestniczyło
1600 osób. Były to między
innymi spływy kajakowe, w
tym międzynarodowe. Koło
istotnie jest organizatorem
wielu wspaniałych imprez i
jest ściśle łączone z Klubem
Garnizonowym.
Z tego co pamiętam, Klub
włączał się również do organizacji wielu miejskich
przedsięwzięć?
- Za czasów śp. burmistrza
Zdzisława Tuderka rozpoczęła
się ściślejsza współpraca z
miastem. Rozpoczęliśmy to
od imprezy „Noc Świętojańska z Armią”. Były to cyklicznie organizowane wydarzenia. Nie każdy pamięta, że
kiedy remontowane było Wałeckie Centrum Kultury, finały
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w latach 2005 i 2006
odbywały się właśnie w Klubie Garnizonowym. Nawiązaliśmy również współpracę z

mniejszością ukraińską i przez
bodaj 3 lata organizowaliśmy
w Wałczu Spotkania z Kulturą
Ukraińską.
Czy działalność Klubu ogranicza się do Wałcza i powiatu wałeckiego?
- Absolutnie nie, chyba
nawet więcej imprez jest organizowanych poza Wałczem.
Pomijam tu imprezy w Stargardzie, gdzie w Brygadzie
organizujemy choinki czy Dni
Dziecka. Od kilkunastu lat,
a od 2010 roku cyklicznie,
organizujemy ogólnopolski
finał zawodów „Sprawni
jak żołnierze”. Finał miał się
odbywać co roku w innym
mieście. W Wałczu zorganizowaliśmy w 2003 roku. Ale już
w 2010 był Dęblin i „Szkoła
Orląt”, a w 2014 Zegrze, czyli
łączność. Organizowaliśmy
też Centralny Finał Zawodów
Strzeleckich „O srebrny muszkiet”, które odbyły się w Bydgoszczy na strzelnicy bydgoskiego Zawiszy. Fajną imprezą
był rejs po fortyfikacjach
jezior mazurskich z okresu
I i II Wojny Światowej. Rejs
trwał tydzień, uczestniczyło
w nim 6 jachtów i 36 osób.
W 2019 zorganizowaliśmy
podróż szlakiem marszałka

J. Piłsudskiego na Litwie.
Organizujemy ponadto wiele
jednodniowych wycieczek dla
wojska i ich rodzin, np. do
Muzeum Broni Pancernej w
Poznaniu. Wiele wyjazdów
jest do teatru, którego w
Wałczu nie ma.
Jak wygląda finansowanie
klubu?
- Środki finansowe otrzymujemy z MON. Co roku
przygotowujemy preliminarz
wydatków. Określamy, co
chcemy zrealizować i jakie
potrzebujemy na to środki. To
jest następnie weryfikowane
i otrzymujemy pieniądze.
Może nie zawsze w takiej
kwocie, o jaką wnioskujemy,
ale jakoś sobie radzimy.
Nie możecie wynajmować
pomieszczeń? Co z bufetem?
- Niestety, nie możemy
odpłatnie udostępniać sal.
Bufet był wynajmowany,
ale skończyła się dzierżawa
i nie mamy zgody na jej
przedłużenie. Ale są pomysły na zagospodarowanie
pomieszczeń.
Ile osób zatrudnia dziś
Klub?
- Zatrudnionych jest 8 osób,
w tym 2 do obsługi bibliotek.
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Kadra jest zgrana i doświadczona. Specyfika pracy narzuca pewien styl działania.
To nie jest odbębnienie godzin od 8 do 16. Konieczna
jest praca zmianowa, bo
koła zainteresowań działają
popołudniami. A kiedy coś
organizujemy, wówczas jest
to praca nieraz 24 godziny
na dobę. Na pewno mogę
polegać na pracownikach i
nie boję się najtrudniejszych
wyzwań organizacyjnych.
Na ile stabilna jest pozycja
Klubu? Nie było kolejnych
pomysłów likwidacji?
- Nie ma o tym na tę chwilę
mowy. Wałcz ma na tyle dużo
wojska oraz byłych wojskowych, że utrzymywanie Klubu
jest zasadne. Nie widzę jak na
razie obaw co do dalszego
funkcjonowania.
Czego można Wam życzyć
na kolejne minimum 70
lat?
- Na tę chwilę powrotu do
normalności sprzed pandemii. Rok 2020 był fatalny
jeśli chodzi o działalność, a
ten nie zapowiada się lepiej.
Dlatego najbardziej oczekujemy powrotu do normalnej
działalności.
Dziękuję za rozmowę.
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Małżeńskie (majątkowe) wygibasy
Świeżo poślubiona małżonka miała przed
ślubem działkę b u d o w laną, którą
otrzymała w
darowiźnie od
rodziców. Jako, że
ka była darowana,
działnie weszła do wspólnego majątku
małżeńskiego, albowiem nie dosyć, że
darowizna poczyniona została przed
ślubem, to darowizny nie wchodzą
nawet po ślubie do majątku małżeńskiego. Zamiarem małżonków było
wybudowanie na tejże działce domu.

COŚ NA ZĄB

Do tego małżonek na poczet budowy
chciał sprzedać swoje przedmałżeńskie mieszkanie. Jednakże chciał,
by działka stała się też jego własnością, skoro chce w nią zainwestować
wspólnie z żoną. Powstał problem,
jak to uczynić w zgodnie z prawem,
by wiecznie nienasycony fiskus nie
zażądał swojej „doli”. Analizowano
wariant darowizny, ale tu pojawiał się
problem podatkowy, bo nie upłynęło
sławetne 5 lat od otrzymania darowizny, co skutkowałoby podatkiem. W
sukurs przyszedł art. 47 par. 1 kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, który
stanowi, że małżonkowie poprzez
umowę zawartą w formie aktu nota-

rialnego mogą wspólność małżeńską
ograniczyć, znieść, czy też rozszerzyć.
Dla pewności mąż zwrócił się o
interpretację podatkową. Dyrektor
Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że przekazanie nieruchomości z
majątku osobistego do wspólnego jest
czynnością przewidzianą w art. 47 § 1
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Nie stanowi darowizny, o której mówi
art. 888 kodeksu cywilnego. Nie jest
też żadnym innym nabyciem, które
wymienia ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wobec tego mąż nie
musi zapłacić podatku.
Warto o tym pamiętać, bo w trakcie trwania małżeństwa zdarza się,

Ciasto - baton

Dzisiaj spróbuję zachęcić Czytelników do samodzielnego wykonania ciasta pod wdzięczną nazwą
snikers. Nie jest specjalnie pracochłonne, a efekt - nieodmiennie
znakomity. Snikers znakomicie
nadaje się do wzbogacenia słodkiej oferty naszych Wielkanocnych
stołów. Namawiamy!
Proporcje na keksówkę
Produkty
• 100 g orzeszków ziemnych
solonych
• 2 łyżki masła orzechowego z
kawałkami orzechów
• 1 łyżka cukru pudru
• 200 g czekolady (mleczna +
gorzka)
• 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
• 300 g herbatników maślanych
• 150 g masła
• 500 ml śmietany 30%
• 9 szt. małych batoników snickers
Wykonanie
Ciasteczka pokruszyć wałkiem na
proszek. W garnku rozpuścić masło z 3
pokrojonymi batonikami i wymieszać
z ciasteczkami.
Wylepić dno i boki foremki. Wstawić
na 30 min. do lodówki.
Orzeszki posiekać. W garnku podgrzać 200 ml śmietanki, dodać wanilię, masło orzechowe, 3 pokrojone
batoniki i orzeszki (2 łyżki orzeszków
zostawić do dekoracji). Wszystko razem
wymieszać, wylepić boki i dno foremki.
Wstawić do lodówki do stężenia.
200 ml śmietanki podgrzać, zalać nią
czekoladę i mieszać do rozpuszczenia.
Gdy zacznie tężeć, wlać do foremki i
wstawić na 2-3 godziny do lodówki.
100 ml śmietanki ubić z łyżką cukru i
wyłożyć na czekoladę.
Udekorować pozostałymi batonikami, orzeszkami i rozpuszczoną
czekoladą.
Smacznego!!!
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że jeden z małżonków otrzymuje
darowiznę, czy np. spadek, które nie
wchodzą do majątku wspólnego, a
wpływają na sytuację majątkową
w małżeństwie. Nie ma (póki co)
przeszkód, by wprowadzić do majątku wspólnego majątek odrębny
- w tym wypadku działkę na której
małżonkowie chcą postawić dom bez konieczności uiszczania podatku
dochodowego.
Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator
Za „Rzeczpospolitą”
Nr interpretacji 0111-KDIB2-3.4015.178.2020.3.BB

SPORT

Szkoła mistrzów sportu?

Pojawiły się pogłoski o utworzeniu
w wałeckiej Szkole Podstawowej
nr 5 na Dolnym Mieście SMS, czyli
Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
Na ile realny jest ten pomysł?

Z tym pytaniem zwróciliśmy się na
piśmie do burmistrza Wałcza z prośbą
o odpowiedź.
„Tworzenie oddziałów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szkole
Podstawowej nr 5 jest ideą, ku której
jako miasto mocno się skłaniamy i
właśnie w tym temacie prowadzimy
rozmowy z dyrekcją szkoły – czytamy w odpowiedzi. - Oczywiście
burmistrz, jako organ prowadzący,
deklaruje pełne wsparcie przy reali-

zacji tego projektu. Zależy nam na
tym, aby już na wczesnym etapie
dzieci miały możliwość najpierw w
formie zabawy, później konkretnych
treningów budować swoją sportową
formę i realizować pasje. Oczywiście
nie jest to zadanie proste, dlatego też
cały proces przewidziany jest na lata i
rozłożony na etapy o różnym stopniu
trudności. Szkoła Podstawowa nr 5
im. Wałeckich (powinno być Polskich
– dop. red.) Olimpijczyków posiada
odpowiednie zasoby materialne oraz
ogromny potencjał ludzki. Nie bez
znaczenia jest także doświadczenie
dyrektorów oraz nauczycieli, nabyte
w okresie prowadzenia oddziałów
sportowych”.

Funkcjonowanie Szkoły Mistrzostwa
Sportowego daje zasadniczy benefit,
którym jest zdecydowanie większa
subwencja oświatowa na każdego
ucznia. W Szkołach Mistrzostwa
Sportowego liczba zajęć wychowania
fizycznego wynosi 16 godzin tygodniowo. Szkoła na Dolnym Mieście
ma w tym spore doświadczenie. Kiedy
funkcjonowała jako zespół szkół, a w
jej strukturach znajdowało się gimnazjum, to właśnie w nim działały klasy
SMS o profilu piłka nożna dziewcząt
i siatkówka.
- Na pewno mamy doświadczenie i
niezbędną kadrę – potwierdza dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 Violetta
Kamińska. - Dlatego oczywiście nie

mówimy nie dla tej idei. Prowadzimy
jednak rozmowy z rodzicami i badamy zapotrzebowanie. W gimnazjum
dzieci były starsze. W szkole podstawowej są to małe dzieci i obciążenie
ich na tym etapie 16 godzinami WF
nie każdemu rodzicowi musi się podobać. Ale też i same dzieci mogą
zmienić zainteresowania, może im się
zwyczajnie znudzić. Niestety, moment
na prowadzenie takich rozmów z powodu pandemii jest bardzo trudny i
możliwości sprowadzają się głównie
do kontaktów zdalnych. Dlatego
na razie przede wszystkim musimy
określić zapotrzebowanie na tego
typu klasy.
raf

między innymi z Czaplinka, Czarnkowa, Kalisza Pomorskiego, Świerczyny,
Człopy, Tuczna czy Piły. Często ludzie
pytają, która grupa jest dla mnie najtrudniejsza. Każda jest inna i w każdej
pracuje się inaczej. Czy to maluszki
w wieku 4-6 lat, gdzie cieszy każdy
mały krok w przód, a zajęcia często
mają mało wspólnego z kickboxingiem, tylko bazują na ćwiczeniach i
zabawach ogólnorozwojowych. Dalej
dzieci i młodzież, gdzie coraz bardziej
wchodzimy w tematy kickboxerskie.
Najstarsza grupa to Masters, gdzie
przedział wiekowy docelowo jest
powyżej 35 roku życia. Grupa została
stworzona dla ludzi, którzy przychodzą się rozruszać, jednak po pewnym
czasie nie odbiegają od reszty zawodników, kopią z wyskoku, wytrzymują
kondycyjne ciężkie treningi, aż w
końcu przychodzą na sparingi, bo chcą
też powalczyć. To świadczy o tym, że
kickboxing jest dla każdego i potrafi
wciągnąć na dłużej.
Ważnym punktem jest atmosfera w
klubie. Bardzo cieszy fakt, że starsi
zawodnicy chętnie pomagają młodszym. W ramach przygotowań do
zawodów w młodszych grupach organizujemy sparingi. Wtedy nie trzeba
prosić nikogo o pomoc. Wystarczy
jedno hasło trenera i już znajdują się
chętni. Sala jest miejscem, w którym
nasi zawodnicy czują się dobrze i swobodnie. Kiedy dowiedzieliśmy się że
niestety z miasta nie otrzymamy wystarczającego wsparcia finansowego
na zakup ochraniaczy, kupiliśmy nowe
rzepy, igły i nici, no i rozpoczęło się
szycie. Tym razem też mogliśmy liczyć
na zawodników i zawodniczki, którzy
przyszli pomóc. Tym samym aktualnie
mamy znowu ochraniacze dla wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił
w kickboxingu. Dlatego właśnie często
używamy sformułowania „Husaria
to więcej niż klub”. Tworzymy swoją

małą społeczność, w której możemy
na siebie liczyć.
***
Właśnie rozpoczynamy najbardziej
pracowity okres - sezon w Polskim
Związku Kickboxingu. Otwieramy go
mistrzostwami woj. pomorskiego. W
ramach przygotowań w sobotę 13
marca wybraliśmy się na sparingi do
Zwierzyna. Dlaczego akurat tam? W
Zwierzynie ma swój klub mój bardzo
dobry kolega jeszcze z czasów kadry
taekwon-do. Organizowaliśmy razem
wiele ciekawych imprez. W czasach
kiedy „jeszcze można było”, czyli w
wakacje 2019 roku przy wsparciu
gmin Wałcz i Zwierzyn udało się zorganizować „Aktywną noc”, w której
wzięło udział ponad 300 dzieci z
naszych gmin. Sobotni wyjazd był
spontaniczny, nie wiedzieliśmy jakie
będzie zainteresowanie. Dlatego
należą się ogromne słowa uznania
rodzicom. Żyjemy w trudnych czasach, jednak na hasło o wyjeździe
znalazła się duża grupa chętnych.
Łącznie pojechało 12 samochodów i
ponad 40 osób. Kilkoro dzieci zanim

weszło na salę musiało odbyć swoją
pierwszą walkę ze stresem. Ostatecznie każdy zawodnik czy zawodniczka,
nawet Ci, którzy nie mają jeszcze 6
lat powalczyli, a przy tym świetnie
się bawili. Bardzo dobrze pokazali
się nasi seniorzy, juniorzy i kadeci,
którzy już za tydzień będą nas reprezentować na zawodach. Tworzymy
silną drużynę na kickboxerskiej mapie
Polski. Jesteśmy stosunkowo młodym
klubem, mamy spore zaległości, ale
szybko je nadrabiamy. Startować w
mistrzostwach mogą tylko zawodnicy
z odpowiednim stopniem szkoleniowym w kickboxingu. Od początku
roku udało nam się zorganizować
już 3 egzaminy, podczas których nasi
adepci podnosili swoje stopnie szkoleniowe. Właśnie organizujemy kolejny
egzamin i zapowiada się, że do maja
większość weekendów będzie dla nas
pracujących. Stawiamy sobie coraz
większe wyzwania, aktualnie nasz
cel to medal na mistrzostwach Polski
w klasyfikacji drużynowej. Miejmy
nadzieję że będzie złoty...
Paweł Mikołajczak

Więcej, niż klub

O tym, czym jest Klub Sportów
Walki Husaria, opowiada jego
współzałożyciel Paweł Mikołajczak.
Często wspominamy z moją żoną
Różą nasze początki, czyli KSW Witankowo. Mało kto wie, że pierwsze
próby założenia włąsnego klubu
sportów walki miały miejsce już w
2011 roku. Niestety, wtedy jeszcze
nie miałem odpowiednich uprawnień do pracy z dziećmi i młodzieżą.
Po kilku sukcesach jako zawodnik, w
tym zdobyciu tytułu mistrza Europy
w taekwon-do, przyszły gorsze czasy,
czyli poważna kontuzja nogi. Wtedy
wrócił temat założenia własnego
klubu. Z tym pomysłem - kuśtykając
- poszedłem do wójta gm. Wałcz Jana
Matuszewskiego. Pomysł założenia
klubu sportów walki, w miejscowości,
która nie miała nawet drużyny piłkarskiej, wydawał się absurdalny. Z tego
co mi wiadomo, w Polsce podobną
sytuacja wcześniej nie miała miejsca.
Byliśmy pierwszym klubem z tak małej wsi. O dziwo, wójt powiedział, że
widzi gdzieś w tym wszystkim pasję i
potencjał. Znalazły się pieniądze na
pierwszy sprzęt, rękawice. Ruszyliśmy.
Jak to wygląda aktualnie? Po kilku
latach ta pasja nadal jest widoczna,
bo kickboxing przyciąga coraz więcej
chętnych osób. Aktualnie trenujemy
w 7 grupach, dostosowanych do
wieku czy poziomu zaawansowania.
Najmniejsza grupa liczy 14 osób,
najliczniejsza - seniorska – składa się
z 30 zawodników. Nietrudno policzyć,
że adeptów kickboxingu jest już grubo
ponad setka, co czyni nas jednym z
większych klubów w okolicy. Duża
część to dzieci z terenów wiejskich.
Sam mieszkam w Witankowie, dlatego
cały czas pozostaje sentyment właśnie
do terenów wiejskich. Poprzez sukcesy
na zawodach staliśmy się rozpoznawalni. Dojeżdżają do nas zawodnicy
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Horror z happy end’em
Orzeł Wałcz - Sokół Karlino 1-0 (0-0)
Orzeł: Odolczyk - Michalik, Wesołowski, Trzmiel, Cerazy - Suślik, Hermanowicz, Popiołek Ricco, Juracki - Wegner (Grat).
Bramka dla Orła: W. Suślik (85')
Po porażkach w dwóch pierwszych
meczach rundy wiosennej rozgrywek czwartej ligi wałecki Orzeł
znalazł się w tabeli na miejscu
spadkowym. Czy tylko chwilowo,
czy jednak na dłużej? Czy teorie o
dużych możliwościach wałeckiego
zespołu to tylko pobożne życzenia?
Na te i inne pytania miał udzielić
odpowiedzi sobotni (13 marca)
mecz z Sokołem Karlino.
Euroboisko na Dolnym Mieście
przywitało obydwie drużyny siąpiącym deszczem. Mecz rozpoczęli
gospodarze, posyłając długą piłkę w
stronę pola karnego gości, na którą
bez skutku czyhał Hermanowicz. Od
początku wyczuwało się, że mecz
będzie się toczył w bardzo nerwowej
atmosferze. I to nie tylko na boisku -

12

także przy linii bocznej i to głównie
za sprawą trenerów obydwu drużyn. Potwierdzeniem słuszności tego
przypuszczenia było spięcie trenera
Orła z sędzią asystentem, do którego
doszło już w drugiej minucie meczu.
A skoro o sędziach mowa - warto odnotować, że korzystając z urządzeń do
zdalnej komunikacji asystent przejął
rolę arbitra głównego, podejmującego ostateczne decyzje. Sędzia z
gwizdkiem skrupulatnie realizował
wskazówki otrzymane od bocznego,
a trzeba powiedzieć, że podpowiedzi
usłyszał bez liku. Sędziowie całkowicie
pogubili się jednak w tej współpracy w
doliczonym czasie meczu, ale o tym,
co się wówczas działo, napiszę w dalszej części relacji. W 3 minucie piłkę
otrzymał aktywny na prawej stronie
boiska Juracki i postraszył bramkarza

gości. Po okresie, kiedy piłka krążyła
głównie w okolicach środka pola, w
12 minucie Odolczyk przechwycił
piłkę po szybkiej akcji gości. W 17
minucie kolejny atak piłkarzy z Karlina
zakończył się strzałem, po którym
piłka wylądowała pomiędzy stojącymi
za ogrodzeniem boiska samochodami
z siedzącymi w nich kibicami. W 19
minucie silny strzał Popiołka z rzutu
wolnego wyłapał bramkarz drużyny gości. Trzy minuty później piłka
po rzucie rożnym wykonywanym
przez Jurackiego dotarła do Riccio,
a ostatecznie wylądowała na aucie
bramkowym. W 23 minucie soczysty
strzał z prawej strony oddał Juracki,
ale piłka opuściła boisko przelatując
wzdłuż bramki. W 32 minucie groźną
akcję przeprowadzili goście, ale nie
przyniosła ona oczekiwanego przez
nich efektu.
W 33 minucie piłka jak po sznurku
krążyła pomiędzy Hermanowiczem,
Wegnerem i Suśliki. Ten ostatni przerzucił futbolówkę na prawą stronę do
Jurackiego, ale ten zakończył efektowną akcję niecelnym strzałem. W 38
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minucie Wegner otrzymał piłkę przy
linii pola karnego i z niewiadomych
powodów przewrócił się. W 42 minucie Hermanowicz obsłużył dobrym
podaniem w polu karnym Wegnera,
ale najbardziej wysunięty do przodu
zawodnik Orła znowu upadł. Wprawdzie przyczynili się do tego obrońcy
Sokoła, ale żądania gospodarzy dotyczące odgwizdania rzutu karnego
nie spełniły się, za to szybka kontra
gości stworzyła poważne zagrożenie
pod bramką Odolczyka, zażegnane
dopiero interwencją Michalika. Na
zakończenie tej części gry Juracki z
prawej strony boiska oddał ostry
strzał, wybity przez bramkarza gości
na rzut rożny.
Gra w pierwszej połowie toczyła się
w szybkim tempie z obu stron, ale
lepsze wrażenie sprawiali piłkarze
Orła. Pewnie nie popełnię pomyłki
pisząc, że także trener wałeckiej
drużyny wreszcie miał powody, by
być zadowolonym z postawy swoich
podopiecznych. Gra wałczan w pierwszej połowie, zaangażowanie i ciąg na
bramkę pozwalały realnie myśleć o

szansy na zdobycie bramki w drugiej
połowie meczu.
Zanim tak się stało, nerwy obserwujących mecz zza płotu kibiców
Orła zostały wystawione na bardzo
ciężką próbę. W 46 minucie faulowany Popiołek z ponad 30 metrów
oddał silny strzał z rzutu wolnego,
po którym piłka poszybowała jednak
ponad poprzeczką. W 49 minucie po
rzucie wolnym gości i wrzutce w pole
karne piłka minęła linię końcową obok
bramki Odolczyka.
W 53 minucie gospodarze przeprowadzili składną akcję. Piłkę w środkowej strefie wywalczył Wegner i zagrał
do Hermanowicza, który pociągnął
lewą stroną i dośrodkował w stronę
dalszego słupka bramki gości. Był
tam Juracki, który zdecydował się na
skrajnie trudny sposób wykończenia
akcji uderzając piłkę głową z poziomu
murawy. To nie miało prawa się udać.
W 63 minucie o piłkę skutecznie
powalczył z gośćmi Juracki i za chwilę Popiołek posłał piekielnie mocną
bombę na bramkę Sokoła. Wydawało
się, że objęcie prowadzenia przez
Orła jest nieuniknione, ale bramkarz
przyjezdnych kapitalną interwencją
zapobiegł utracie bramki.
W 70 min Wegner został ukarany
żółtą kartką po kontrowersyjnej
decyzji sędziego - uznał on za faul
dotknięcie głowy zawodnika gości,
który na wysokości 25 cm nad murawą próbował głową wybić piłkę spod
nóg wałeckiego zawodnika.

W 77 minucie kolejną składną akcję
w trójkącie rozegrali Popiołek, Wegner
i Cerazy, ale nie udało się sfinalizować
jej strzałem.
W 81 minucie na boisku pojawił się
Grat, który zastąpił Wegnera. Nowy
nabytek Orła od razu oddał strzał,
po którym piłka przeleciała jednak
nad bramką.
Decydujące dla wyniku tego meczy
okazały się ostatnie minuty. W 85
minucie w polu karnym otrzymał
piłkę Suślik i zachowując się bardzo
swobodnie, bez problemu umieścił ją
w siatce bramki drużyny gości. Ofensywny pomocnik Orła udowodnił tym
samym, że warto było czekać na jego
powrót na boisko praktycznie przez
całą rundę jesienną, którą opuścił
traipony uporczywą kontuzją.
Do tego momentu mecz był dobrym
widowiskiem, a ci, którzy go oglądali,
zastanawiali się, kiedy w końcu Orzeł
strzeli bramką. Gdy jednak w końcu
to nastąpiło, widowisko z dreszczowca przeistoczyło się w horror z
bramkarzem Orła Odolczykiem w roli
głównej, występującego jako Batman
albo Superman. Najpierw golkiper
Orła zachował się wzorowo w sytuacji, kiedy Michalik minął się z piłką,
a ta po strzale zawodnika gości wylądowała w rękach bramkarza Orła. Za
chwilę, już w doliczonym czasie gry,
po zamieszaniu w polu bramkowym
zawodnicy, trener i działacze Orła
zamarli ze strachu, że sędzia podyktuje rzut karny. Na szczęście sędzia

4. liga
Wyniki 23. kolejki: Rasel Dygowo - Orzeł Wałcz 4-1, Sparta Węgorzyno - Gryf
Kamień Pomorski 0-4, Polonia Płoty - Leśnik Manowo 0-2, Wieża Postomino - MKP
Szczecinek 2-2, Mechanik Bobolice - Hutnik Szczecin 3-2, Iskierka Szczecin - Rega
Trzebiatów 2-0, Vineta Wolin - Ina Goleniów 0-0, Biali Sądów - Olimp Gościno 1-2,
Sokół Karlino - Darłovia Darłowo 3-2, Kluczevia Stargard - Błękitni II Stargard 3-0.
Pauza: Lech Czaplinek.
Wyniki 24. kolejki: Orzeł Wałcz - Sokół Karlino 1-0, Błękitni II Stargard - Rasel
Dygowo 2-2, Darłovia Darłowo - Biali Sądów 1-1, Olimp Gościno - Vineta Wolin 0-4,
Ina Goleniów - Gryf Kamień Pomorski 2-1, Sparta Węgorzyno - Iskierka Szczecin
3-3, Rega Trzebiatów - Mechanik Bobolice 2-3, Hutnik Szczecin - Wieża Postomino
0-1, MKP Szczecinek - Polonia Płoty 6-1, Leśnik Manowo - Lech Czaplinek 2-1.
Pauza: Kluczevia Stargard.
1. Vineta Wolin
2. Kluczevia Stargard
3. Ina Goleniów
4. Olimp Gościno
5. MKP Szczecinek
6. Mechanik Bobolice
7. Biali Sądów
8. Hutnik Szczecin
9. Leśnik Manowo
10. Sokół Karlino
11. Rasel Dygowo
12. Darłovia Darłowo
13. Wieża Postomino
14. Lech Czaplinek
15. Rega Trzebiatów
16. Orzeł Wałcz
17. Gryf Kamień Pom.
18. Iskierka Szczecin
19. Polonia Płoty
20. Błękitni II Stargard
21. Sparta Węgorzyno
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5. liga
Wyniki 18. kolejki: Korona Człopa - Orzeł Bierzwnik 2-0, Drawa Drawno - Calisia
Kalisz Pomorski 1-2, Redłovia Redło - Wiarus Żółtnica 2-4, Drzewiarz Świerczyna
- Pogoń Połczyn Zdrój 2-12, Światowid 63 Łobez - Spójnia Świdwin 2-0, Zawisza
Grzmiąca - Mechanik Turowo 1-2, Ikar Krosino - Orzeł Łubowo 2-0. Błonie Barwice - KP Drawsko Pomorskie 0-3 (w.o., Błonie wycofały się z rozgrywek w przerwie
zimowej). Pauza: Olimp Złocieniec.
Wyniki 19. kolejki: Pogoń Połczyn Zdrój - Korona Człopa 5-1, Orzeł Łubowo - Zawisza Grzmiąca 2-3, Mechanik Turowo - Światowid 63 Łobez 1-1, Spójnia

nie wskazał wtedy jeszcze na punkt
oddalony 11 metrów od bramki. Za
to w 95 minucie, kiedy wszyscy czekali już tylko na ostatni gwizdek, po
ostatniej akcji zawodników gości w
polu karnym Orła powstała ogromna
kotłowanina. Do odgwizdania był na
pewno faul na Odolczyku, ale sędzia
podyktował... rzut karny dla Sokoła!
Protesty gospodarzy nie na wiele się
zdały i gdy mijała już 97 min meczu
wykonania jedenastki podszedł jeden z graczy Sokoła. Bramkarz Orła
wykazał się jednak niesamowitym refleksem i rzucił się w kierunku, gdzie
leciała piłka. Odbił ją, a dobitka także
okazała się nieskuteczna i za chwilę
- już po końcowym gwizdku - Odolczyk utonął w objęciach szczęśliwych
kolegów z zespołu.

Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że to właśnie Edwin Odolczyk
w ogromnej mierze przyczynił się
do zdobycia przez Orła pierwszych
punktów w rundzie wiosennej. To
głównie dzięki niemu udało się zachować czyste konto po stronie strat,
a kolejnym architektem zwycięstwa
okazał się Wojciech Suślik, który
strzela rzadko, ale tym razem jego
trafienie okazało się wyjątkowo cenne. To wszystko nie zmienia jednak
faktu, że Orzeł ma bardzo poważne
problemy ze strzelaniem bramek
– w 23 dotychczasowych meczach
sezonu 2020/21 wałczanie zdobyli
ich zaledwie 27, co jest najgorszym
wynikiem w lidze. I na pewno nie jest
to przypadek.
Marek Pawłowski

Świdwin - Drzewiarz Świerczyna 2-1, Orzeł Bierzwnik - Redłovia Redło 5-4, Wiarus
Żółtnica - Calisia Kalisz Pomorski 2-3, Olimp Złocieniec - KP Drawsko Pomorskie 4-0,
Ikar Krosino - Błonie Barwice 3-0 (w.o., Błonie wycofały się z rozgrywek w przerwie
zimowej). Pauza: Drawa Drawno.
1. Pogoń Połczyn
2. Calisia Kalisz Pom.
3. KP Drawsko Pom.
4. Orzeł Bierzwnik
5. Olimp Złocieniec
6. Mechanik Turowo
7. Zawisza Grzmiąca
8. Korona Człopa
9. Ikar Krosino
10. Wiarus Żółtnica
11. Drawa Drawno
12. Spójnia Świdwin
13. Światowid 63 Łobez
14. Orzeł Łubowo
15. Redłovia Redło
16. Drzewiarz Świerczyna
17. Błonie Barwice
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6. liga
Wyniki 14. kolejki: Sad Chwiram - Wspólni Różewo 2-4, Grom Szwecja - Mirstal
Mirosławiec 1-1, Znicz Dzikowo - Legion Strączno 2-2, Gryf Budowo - Kopanik Lubno 0-3, Błękitni Pomierzyn - Sokół Suliszewo 3-3, Grom Giżyno - Pionier 95 Borne
Sulinowo 3-4. Mecz Bytyń Nakielno - Santos Kłębowiec odwołany z powodu złego
stanu boiska.
1. Wspólni Różewo
2. Błękitni Pomierzyn
3. Pionier 95 Borne S.
4. Santos Kłębowiec
5. Sokół Suliszewo
6. Bytyń Nakielno
7. Mirstal Mirosławiec
8. Znicz Dzikowo
9. Grom Szwecja
10. Gryf Budowo
11. Legion Strączno
12. Sad Chwiram
13. Kopanik Lubno
14. Grom Giżyno
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Nie ma tego złego...
Jak zerwać zaręczyny, aby było to możliwie
najmniej bolesne? Można postarać się powiedzieć prawdę, ale można też wymyślić historię,
która zamiast rozwiązać sprawę - dodatkowo
ją skomplikuje.
Dominik z Jolą parą byli już od czasu liceum.
Jednocześnie ich rodzice byli od lat dobrymi przyjaciółmi i oczywiście z pełną akceptacją patrzyli na
związek swoich pociech. Dominik do rodziców Joli
mówił od małego „ciociu” i „wujku”, i tak samo
zwracała się do rodziców Dominika Jola. W liceum
byli nierozłączni. Potem jednak ich drogi nieco
się rozeszły, bo Jola poszła na wałecką PWSZ, a
Dominik zdecydował się na studia w Szczecinie.
Niby odległość nie była wielka, ale widywali się już
znacznie rzadziej. Nie zmieniało to jednak niczego w
ich relacjach. Kiedy oboje byli po pierwszym roku,
w Wigilię wyprawiono oficjalne zaręczyny. Termin
ślubu został jednak wyznaczony na okres po ukończeniu przez nich studiów.
- Rodzice byli nowocześni – opowiada Dominik. - Akurat trafiła się okazja do kupienia bardzo
taniego mieszkania do remontu. Nasi rodzice się
złożyli, kupili to mieszkanie i wspólnie sfinansowali
jego remont. To miał być dla nas prezent ślubny.
Na razie w praktyce oznaczało to tyle, że mieliśmy
mieszkanie i mogliśmy w nim z Jolą mieszkać. W
praktyce spędzaliśmy w nim czas zawsze, kiedy
przyjeżdżałem do Wałcza.
Dominik skończył licencjat i zaczął studia magisterskie. Jola z kolei po licencjacie postanowiła zrobić
sobie przerwę w studiowaniu. Zaczęła pracę w
firmie rodziców. Było zresztą ustalone wcześniej, że
przejmie firmę razem z bratem. Natomiast Dominik
miał przejąć firmę swoich rodziców. Można więc powiedzieć, że przyszłość młodych wyglądała różowo.
***
- Dominika poznałem na studiach – opowiada
Michał, jego najlepszy przyjaciel. - Mieszkaliśmy
początkowo razem w akademiku, a potem wynajmowaliśmy małe mieszkanie. Kilka razy byłem
razem z nim w Wałczu, poznałem jego dziewczynę, a
potem narzeczoną. To kapitalna dziewczyna, ładna,
dowcipna i w fajny, błyskotliwy sposób złośliwa.
Dogadywałem się z nią od początku. Miałem być
świadkiem na ich ślubie.
Michał wspomina, że razem z Dominikiem nie
unikali imprez, choć też nie przesadzali z libacjami.
Dominik umiał się bawić, ale był wierny swojej
dziewczynie i wprawdzie laski na niego leciały,
potrafił im powiedzieć: nie.
Bywały wręcz takie sytuacje, kiedy napaloną
dziewczynę wyrzucał ze swojej sypialni.
- Tak było do czasu, kiedy poznał Ankę – opowiada Michał. - Fakt, dziewczyna robiła piorunujące
wrażenie. Nadzwyczajnie piękna, zgrabna i do tego
niegłupia. Poznali się na jakimś koncercie i okazało
się, że coś zaiskrzyło. Po koncercie poszli na piwo
i przegadali pół nocy. Po kilku dniach Dominik do
niej zadzwonił i znów się spotkali.
- Nie liczyłem, że taka dziewczyna potraktuje mnie
poważnie – przyznaje Dominik. - Koncert był fajny,
potem super się nam gadało. Wróciliśmy do domów
i kiedy po kilku dniach zadzwoniłem, nie liczyłem na
kolejne spotkanie. Taka dziewczyna mogła przebierać w chłopakach. Powiedzmy, że ostatni nie jestem,
ale ją było stać na gości o wyglądzie i kasie Brada
Pitta lub przynajmniej Lewandowskiego. Dzwoniąc
sądziłem, że powie po prostu, że nie ma czasu, że
ma zajęcia, kosmetyczkę albo randkę. Zaskoczyło
mnie kiedy powiedziała, że chętnie i sama zaproponowała miejsce. To miał być fajny, klimatyczny
pub z dobrą muzyką.
Od tej pory Dominik zaczął się spotykać regularnie
z Anką. Po jakimś czasie stało się to, co się musiało
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stać: wylądowali w łóżku. I dalej było cudownie,
a nowa dziewczyna powoli zaczęła snuć plany na
przyszłość.
- Ale przecież ja miałem w Wałczu narzeczoną
– mówi Dominik. - Mieliśmy się pobrać, a ja się
zakochałem w innej. Powiem szczerze, że trafiło
mnie tak, jak rzadko kogo. Jolę kiedyś kochałem, ale
nie do tego stopnia, co Anię. Nie zmienia to faktu,
że nie chciałem skrzywdzić mojej narzeczonej. Nie
chciałem powiedzieć jej prawdy, bo inna dziewczyna, zdrada... to by ją mocno zraniło. Zacząłem
szukać pomysłu, jak zerwać z dziewczyną.
***
Wspólnie z Michałem rozważali najróżniejsze scenariusze. I w końcu, jak przyznaje Michał, wpadli
na najgłupszy pomysł na świecie. Dominik miał powiedzieć Joli, że jest gejem. Że od dawna miał takie
ciągoty, walczył z nimi długo, ale w końcu przegrał.
- A kto miał być jego partnerem? - mówi Michał.
- Oczywiście ja. To ja miałem go nakierować na
gejowską ścieżkę. To ja miałem być jego partnerem, kochankiem i czym tam kto chce. To, że jest
to głupi pomysł, wiedziałem od razu. Ale jeszcze
większą głupotą było to, że się na to zgodziłem. Ale
pojechaliśmy do Wałcza, żeby porozmawiać z Jolą...
Michał nie był obecny przy tej rozmowie, dlatego
nie wie jak wyglądała i co mówił jego przyjaciel.
Potem pojechali do do domu Dominika i po godzinie
zaczął się cyrk. Najpierw wpadła do domu Jola, za
nią jej ojciec z bratem, a potem matka.
- Pierwszego dopadli mnie – mówi Michał. - Wrzasnęli do mnie i nie wiem, czy było to stwierdzenie,
czy pytanie: to ty jesteś ten gej od Dominika!!!?
Zanim odpowiedziałem, dostałem w pysk od ojca
Jolki. Za sekundę poprawił mi jej brat. Nos naruszony, jak się później okazało złamany, krew się leje.
Rodzice Dominika nie wiedzieli o co chodzi, ale
szybko się dowiedzieli, że ich syn zmienił orientację
i się ze mną... tu padło niecenzuralne słowo. Ojciec
Dominika wyglądał, jakby miał mieć zawał. Co nie
przeszkodziło mu pójść w ślady swojego kumpla i
jako trzeci poprawił mi w pysk. Usiadłem, bo ten
cios zrobił na mnie spore wrażenie. W tym czasie z
kolei ojciec i brat Joli obijali Dominika. Poprawił mu
znów jego własny ojciec. Matka Dominika płakała
razem z Jolą, a kiedy wpadła do mieszkania matka
Joli, płakały już we trzy. To było istne wariactwo, z
którego przebijały pojedyńcze słowa o tym, w jaki
sposób wybiją mu z głowy to pedalstwo.
Michał ewakuował się w końcu z mieszkania i czekał w samochodzie. Po godzinie pojawił się Dominik,
którego rodzice wyrzucili z domu. Ale zaplanowany
cel został osiągnięty: zaręczyny zostały zerwane.
***
Po kilku dniach do Michała zadzwoniła Jola.
Mówiła, że przemyślała wszystko i że nic jej w tej

historii nie pasuje.
- Mówiła, że ani Dominik, ani ja nie jesteśmy
przecież gejami – opowiada Michał. - Prosiła, żebym
jej powiedział, o co tak naprawdę chodzi. Zapewniała, że Dominik się o tym nie dowie. Zerwali ze
sobą tak jak on tego chciał, ale ją to gnębi i chce
znać prawdę. Po prostu musiałem jej powiedzieć.
Opowiedziałem o Ance, o tym, jak Dominik się
zakochał. Zapewniałem, że wcześniej był jej wierny
ale stało się to, co się stało i oszalał na punkcie tej
dziewczyny. Mówiłem prawdę, że i ona wydaje się
kochać Dominika. Przyznałem, że pomysł z udawaniem gajów był głupi, ale Dominik nie chciał jej
krzywdzić. Posłałem jej zdjęcie Anki i potem chwilę
jeszcze gadaliśmy.
Jola opowiedziała o wszystkim swoim rodzicom i
rodzicom Dominika. To ona przekonała ich, że nie
ma powodu, aby robić większą awanturę. Takie
rzeczy się zdarzają i choć na razie ona cierpi, ale
nie jest to przecież koniec świata. Jest młoda i na
pewno kogoś pozna. Rodzice zastanawiali się co z
mieszkaniem, na które się złożyli. Rodzice Joli zaproponowali, że powoli spłacą udział swoich przyjaciół,
a mieszkanie będzie dla córki. Rodzice Dominika
zgodzili się na to bez problemu.
Po kilku dniach do Wałcza przyjechali Dominik z
Anią i Michałem. Rodzice poznali jego nową dziewczynę. Wprawdzie byli do niej początkowo negatywnie nastawieni i w tamtym momencie zdecydowanie
woleli Jolę, ale musieli przyznać, że Anka również
na nich zrobiła świetne wrażenie.
- Ja nie miałem w tym czasie co robić, więc pojechałem do Joli – mówi Michał. - Rozmawialiśmy
długo. Do tego stopnia, że jej rodzice zaproponowali
mi w końcu nocleg w pokoju jej brata. To miała
być symboliczna rekompensata za połamany nos.
Wypiliśmy kilka drinków. Potem, kiedy wróciłem
do domu Bydgoszczy, jakoś brakowało mi rozmów
z Jolą. Zadzwoniłem w końcu do niej, raz, a później
dzwoniłem już regularnie. Później pojechałem do
niej już bez Dominika. Jak to się skończyło? Dominik
jest po ślubie z Anką, a my z Jolą czekamy, aż się
pandemia skończy i będzie można zrobić normalne
wesele.
Marcin Orlicki

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.
Super Pojezierze Wałeckie nr 11 (1232) 17 marca 2021 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

FILIGRANY

SPRZEDAM

•

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

•

NIERUCHOMOŚCI

PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu
250 m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do
adaptacji, podpiwniczony. Po termomodernizacji, 2 systemy ogrzewania
(gaz, ekogroszek). Zadbany ogród
pow. 0,40 ha. Atrakcyjna lokalizacja.
Kontakt: 606 930 408
1/19ll
Lokal do wynajęcia 72 m2, dobra
lokalizacja, Wałcz Wojska Polskiego 15.
Obecny sklep SABA. Szczegóły tel. 607
312 905
8/21l
Sprzedam mieszkanie Dolne Miasto
Wałcz, 58 m2, 3 pokoje, piwnica. III piętro.
tel. 609 755 875
9/21l

•
•

PRACA

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA
•ROZLEWNIĘ
GAZU W WAŁCZU. WIĘCEJ INFORMACJI POD TEL. 507 074
042
9/21p
Zatrudnię pracowników na
myjnię w Wałczu. więcej informacji pod tel. 507 074 042 12/21p

•

RÓŻNE

• ZROBIMY WWW.TUCZNO24.PL12/21r
• Mirella poszukuje pieska www.prezydent1.pl
9/21r
Zlecanie ogłoszeń

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

Zlecenia na ogŁoszenia i
•reklamy
ramkowe oraz ogŁo-

tel. 67

349 46 44
505 345 558

szenia drobne, które mają ukazać
się w najbliższym wydaniu tygodnika „Pojezierze Wałeckie”, przyjmujemy do godz.
16.00 do poniedziałku poprzedzającego
nowe wydanie. Druk ogłoszeń można zlecać drogą mailową (tygodnik@pojezierze.
com.pl, reklama@pojezierze.com.pl lub
telefonicznie: 602 590 376, 662 041 438.
				
Dziękujemy za skorzystanie z
naszych usług!

NA TERENIE MIASTA

DOWÓZ GRATIS!

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

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
OTIS PROTETYKA SŁUCHU
WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel. 67 387 37 30 kom. 609 88 20 88

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie
Byle Co” sc., Wałcz, al. Zdobywców
Wału Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz Chruścicki oraz dziennikarze i współpracownicy.
Adres redakcji i Biura Ogłoszeń:
78‑600 Wałcz, al. Zdobywców Wału
Pomorskiego 15, tel. 602 590 376.
E-mail: tygodnik@pojezierze.com.pl.
Kontakt: 602 590 376
Tekstów niezamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do
ich skracania i opatrywania tytułami.
Nie odpowiadamy za treść reklam i
ogłoszeń.
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