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Dlaczego nie nałożyłem sobie na fotografie profilowe 
filtru, który sprawiłby, że wyglądałbym jak zakneblo-
wany? Wiadomo, o co chodzi: o to, że wszechwładna  
i wszystkomogąca partia władzy chce nałożyć specjalną 

daninę na media różniste, byle były duże i najlepiej zagraniczne. 
Te mniejsze i krajowe na razie PiS oszczędził, ale na jak długo, to 
tylko jeden prezes w randze wicepremiera raczy wiedzieć. Popieram 
protest, ale nie aż do takiego stopnia, żeby zasłaniać sobie twarz 
grafiką. Ona - tzn. ta twarz - jaka jest, każdy widzi. Chcę być dla 
siebie dobry więc napiszę, że widywałem gorsze (bardzo rzadko), 
jestem z nią jednak sentymentalnie związany. Przeżyliśmy razem 
niejedno, firmowałem nią grubo ponad tysiąc wydań niniejszego 
tygodnika, więc naprawdę nie widzę jakichś bardzo istatotnych 
powodów, żeby ją zasłaniać.

Projekt dodatkowego opodatkowania dochodów dużych 
mediów z tytułu sprzedaży reklam wydaje mi się i wredny, 
i sprytny; nie na tyle jednak sprytny, by nie móc dostrzec, 

co tak naprawdę legło u podstaw tego projektu - pardon - spło-
dzenia. Bez zbędnej zwłoki zaznaczam, że oficjalne deklaracje 
projektodawców, jakoby dodatkowe pieniądze w budżecie państwa 
miały zostać przeznaczone na dofinansowanie służby zdrowia, 
ochrony zabytków i czegoś tam jeszcze skwitowałem wzruszeniem 
ramion i natychmiast umieściłem  w swojej mózgowej szufladzie z 
nieśmiesznymi dowcipami. Nie na wiele to się wprawdzie zdało, 
bo mało jest w publicznej przestrzeni rzeczy, które irytują mnie 
równie mocno, co wielokrotnie przeżute suchary, ale czas zrobił 
swoje i moje nerwy są już w trochę lepszym stanie. Szlachetne, a 
nawet wzniosłe uzasadnienie planu łupienia mediów przyniosły 
jednak już teraz (czyli na etapie tworzenia projektu) m.in. taki 
skutek, że po omacku popierająca PiS duża część elektoratu zdaje 
się klaskać stopami w głośnym zachwycie i ochoczo uzewnętrznia 
swe żądze, kierując kciuki w dół, żądając zagłodzenia pozamain-
streamowych aktualnie mediów i wypędzenia ich właścicieli na 
zbity pysk - wszystko jedno gdzie, a najlepiej tam, skąd przyszli. 
Niespecjalnie zdziwiłem się więc widząc w pewnym socjalnym 
medium (też przewidzianym do opodatkowania) niepohamowaną 
radość pewnego ongiś rzeczywiście zasłużonego, lokalnego bo-
jownika o wolność i demokrację, który nijak nie pozwala o sobie 
zapomnieć. Siecze lewactwo bezlitośnie jak Chuck Norris, Bruce 
Lee i Sylvester Stallone razem wzięci i aż żal, że tyle pary idzie w 
gwizdek... Będąc ostatnio bliski amoku, gdy prywatni nadawcy 

emitowali przez cały dzień czarne ekrany i treść swojego protestu, 
nasz bohater zastanawiał się na FB, czy Polsat zwróci widzom część 
abonamentu... No dobrze, dalej już mi się nie chce o tym pisać...

Nowa kontrybucja - o ile stanie się prawem - rzeczywiście 
postawi w uprzywilejowanej pozycji prorządowe me-
dia i wpędzi w finansowe kłopoty innych uczestników 

mediowego rynku. Być może część z nich rzeczywiście wycofa 
swoje aktywa z Polski, niektórzy zapewne zainwestują swój kapi-
tał w inne br4anże. Kto na tym skorzysta? Pewnie będzie tak, że 
podupadające biznesy mediowe po okazyjnych cenach wykupi 
rząd poprzez spółki skarbu państwa. Skoro zgrupowane w Polska 
Presse tytuły przejął Orlen, to dlaczego Rzeczpospolitej, Wirtual-
nej Polski czy TVN-u nie miałby sobie sprawić np. KGHM Polska 
Miedź? Te działania są obliczone na pacyfikację rynku mediów i 
podporządkowanie go obozowi rządzącemu. Wygląda przy tym 
na to, że obóz Zjednoczonej Prawicy nie bierze poważnie pod 
uwagę możliwości utraty władzy, ale trudno się też temu dziwić, 
bo skoro będą mieli większość dużych mediów na swojej smyczy, 
to jak właściwie mieliby tę władzę stracić? Daleki jestem od tego, 
żeby całe polskie społeczeństwo uważać za niepełnosprytne, ale 
nachalna, często szyta grubymi nićmi, a mówiąc wprost: ordynarna 
propaganda potrafi przeorać głowy wielu ludziom.

Stosując mniej lub bardziej wyszukane metody PiS doprowadził 
do tego, że ma pod swoją lub swoich sojuszników kontrolą 
całą władzę: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Jeśli 

wszystko pójdzie po ich myśli, wkrótce weźmie na lejce także tzw. 
czwartą władzę, czyli media. Jest to swego rodzaju perpetuum 
mobile, w zasadzie gwarantujące wybieralność na dowolną ilość 
kadencji. Doprowadzenie do tego stanu - który mnie osobiście wy-
gląda na miękką wprawdzie, ale jednak dyktaturę - zmuszony jestem 
ocenić jako majstersztyk, zwłaszcza, że Jarosławowi Kaczyńskiemu 
udało się doprowadzić do tego w niewiele więcej, niż 5 lat. Taka 
Platforma Obywatelska rządziła przez 8 lat i pośliznęła się na głupich 
ośmiorniczkach, a teraz dogorywa - powoli, ale systematycznie...

PiS jest w dodatku tym silniejszy, im słabsza jest opozycja. 
W Polsce jest niestety bardzo słaba i nie stanowi żadnej siły 
nacisku na obóz rządzący. Moim zdaniem, nie ma żadnego 

znaczenia to, kto jest liderem obozu, który... nie żadnego znaczenia. 
Czy to tak trudno zrozumieć? Naprawdę?
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Kim jest Mistrz Ceremonii Pogrze-
bowej? Czy jest to świecki odpo-
wiednik księdza?

- Osoby, które decydują się posługi-
wać w charakterze Mistrza Świeckiej 
Ceremonii Pogrzebowej powinny 
myśleć o sobie jak o kimś, kto chce być 
duchowym przewodnikiem, dobrym 
organizatorem i psychicznym „gla-
diatorem”. Dlaczego? Bo z mojego 
doświadczenia wynika, że tego ocze-
kują ode mnie rodziny osób zmarłych. 
Natomiast odpowiadając prozaicznie 
na to pytanie - Mistrz jest osobą, 
która na zlecenie rodziny przeprowa-
dza w całości ceremonię pożegnania 
na cmentarzu według ustalonego z 
rodziną scenariusza. Posługa Mistrza 
dedykowana jest przede wszystkim 
osobom, które są niewierzące. Życie 
jednak pokazuje, że często korzy-
stają z tej posługi ludzie wierzący, 
którzy z różnych powodów nie chcą, 
aby ceremonię prowadziła osoba 
duchowna. Nie mówię „ksiądz”, po-
nieważ pochówki takie nie dotyczą 
tylko katolików. Mowa o pochówkach 
świeckich - wyznaniowych. W Polsce 
nie ma urzędników, którzy świeckie 
pochówki mogliby prowadzić, stąd 
niszę wypełnili Mistrzowie, którzy 
muszą czuć do tej pracy szczególne 
powołanie. 

Na czym polega rola Mistrza Ce-
remonii?

- Rolą Mistrza jest przeprowadzić 
rodzinę przez ceremonię pogrzebową 
- za każdym razem starając się, aby 
efekt końcowy był niepowtarzalny, 
pozbawiony schematów i rutyny. Nie 
odbiegniemy co prawda za daleko od 
pewnej koncepcji stanowiącej punkt 
wyjścia, ale wyjątkowość ceremonii 
kryje się w szczegółach, które Mistrz 
może pomóc odnaleźć rodzinie. 
Priorytetem jest oczywiście zebranie 
informacji do przygotowania mowy 
pogrzebowej (pożegnania, laudacyj-
nej...). 

Zasada, którą powinien kierować 
się każdy Mistrz polega na tym, że 
im bardziej szczera będzie rozmowa z 
rodziną, tym piękniejszy będzie efekt 
końcowy. Trzeba oczywiście dodać, 
że Mistrza obowiązuje pełna dyskre-
cja – jest powiernikiem rodzinnych 
tajemnic, które można wykorzystać 
podczas przemowy tylko w takim 
stopniu, na ile pozwoli na to rodzina. 
Podczas ceremonii dopuszczane są 
elementy dodatkowe – będące wy-
nikiem inwencji twórczej tak rodziny, 

Z Patrycją Owczarzak - Mistrzem Świeckich Ceremonii Pogrzebowych, o tym, na czym polega Jej rola, 
rozmawia Rafał Orlikowski.

jak i Mistrza. Najważniejszym jest 
oprawa muzyczna, która na ceremo-
nii świeckiej stawiana jest na drugim 
miejscu, zaraz po przemowie. Wyraża 
osobowość osoby zmarłej, mówi wiele 
o jej zainteresowaniach, okresie, w ja-
kim przyszło Jej żyć, etc. Może to być 
muzyka z odtwarzacza lub na żywo. 
Ta ostatnia, choć niewątpliwie piękna 
i przejmująca, ma duże ograniczenia 
repertuarowe. 

A nowoczesne technologie, mul-
timedia?

- Osobnym tematem jest oprawa 
multimedialna (prezentacja zdjęć 
czy filmów z życia zmarłej osoby) 
– stosunkowo rzadko spotykana. 
Wymaga bowiem sporo zachodu 
organizacyjnego, czasami również 
zarezerwowania i wykupienia dodat-
kowego czasu w kaplicy cmentarnej. 
Inna rzecz, że w Polsce nie ma dużej 
ilości kaplic, których wnętrza zachę-
całyby do spędzenia w nich czasu na 
dłuższej przemowie czy prezentacji 
właśnie. Kaplice cmentarne stoją nie 
odnawiane przez całe dekady i raczej 
zniechęcają, niż zachęcają do wejścia. 
Dlatego też, idąc z duchem czasów, 
cześć zamożniejszych i postępowych 
zakładów buduje własne domy po-
grzebowe, które są eleganckie, dostoj-
ne i nawet... klimatyzowane.

Rodziny, które nie decydują się na 
przygotowanie prezentacji, najczę-
ściej pozostają przy jednym zdjęciu, 
powiększonym, pięknie oprawionym i 
wyeksponowanym podczas ceremonii 
przy grobie.

Czy uczestniczy Pani jako Mistrz 
Ceremonii tylko w pogrzebach 
świeckich? Czy zdarzyło się Pani 
prowadzić ceremonię pogrzebową 
wspólnie z księdzem?

- Mój udział w pogrzebach katolic-
kich ma nieco inny wymiar. Ponieważ 
jestem muzykiem - proponuję mój 
udział już we mszy świętej pogrzebo-
wej. Czytam czytanie, śpiewam psalm, 
ale i np. gram na skrzypcach. Msza ma 
wówczas osobisty wkład od Rodziny. 
Na cmentarzu natomiast moja rola 
zaczyna się w momencie, kiedy ksiądz 
kończy część religijną ceremonii. Wy-
głaszam mowę, słuchamy ulubionej 
muzyki osoby zmarłej...

Wszystko zależy od potrzeby i ustalo-
nej koncepcji. Jako wierząca katoliczka 
uważam polskie pogrzeby za niezwy-
kle przygnębiające. Zgadzam się na 
smutek, ale nic ponad to. Z pogrzebu 

powinniśmy wyjść z nadzieją, z do-
brym postanowieniem. Na pogrzebie 
można, a nawet trzeba się uśmiechać 
do ludzi, poruszyć serca i sprowoko-
wać cenne, budujące refleksje.

Jak to się stało, że wybrała Pani 
taki zawód? Czy można to nazwać 
zawodem, czy jest to tylko dodat-
kowe zajęcie?

- Jako muzyk często służyłam oprawą 
muzyczną na pogrzebach. Któregoś 
dnia poproszono mnie o przygotowa-
nie mowy pożegnania dla przyjaciela. 
Nie odmówiłam, ale wówczas bardzo 
to przeżyłam. I zrozumiałam, jak wiele 
rodzin chciałoby coś powiedzieć nad 
grobem, ale nie są w stanie wydusić z 
siebie ani słowa, nie mają siły przelać 
słów na papier... Postanowiłam ich w 
tym wyręczyć. Z czasem zrozumiałam 
też, że mogę być podporą duchową 
dla rodzin, które w ciągu kilku dni 

muszą zamknąć rozdział życia, który 
przeważnie trwał kilkadziesiąt lat... 
To jest wyzwanie dla herosów, a że 
nikt nie uczył nas jak sobie z tym 
poradzić, wiele osób doznaje praw-
dziwego wstrząsu. Cieszę się, że mogę 
im pomóc.

Zawód Mistrza nie jest jeszcze moim 
jedynym wykonywanym zawodem, 
ale chciałabym i wszystko wskazuje 
na to, że tak się stanie. Czuję do tego 
powołanie.

Jakie cechy musi mieć Mistrz Cere-
monii? Czy są jakieś kursy, szkole-
nia na których można nauczyć się 
zasad postępowania, zachowania?

- Mistrz to osoba o głębokiej em-
patii, rozwiniętej intuicji, gruntownie 
wykształcona, elokwentna, delikatna, 
cierpliwa i odporna psychicznie. Do-
datkowo powinna mieć nienaganną 
dykcję, zacięcie aktorskie i... bardzo 
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lubić ludzi. Taki jest ideał tej postaci, 
do którego każdy z nas - Mistrzów 
powinien dążyć, a część z tych cech 
posiadać. Wielogodzinne rozmowy 
z rodziną wymagają taktu, a jedno-
cześnie powinny stanowić pewnik, 
że Mistrz jest po prostu fachowcem, 
który poradzi sobie z ogromem żalu 
i smutku, w którym pozostaje pogrą-
żona rodzina.

O kursach nic mi nie wiadomo. Mnie 
wszystkiego nauczyło życie, a teraz 
po prostu praktykuję. Każda kolejna 
rodzina to dla mnie wyzwanie, które 
z radością i pokorą przyjmuję, bo 
uczymy się do końca naszego życia...

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć, 
zamawiając u Pani usługę?

- Mistrzowie pracują na miejscu lub 
intensywnie podróżują. Ja właśnie 
jestem na etapie poszerzania działal-
ności o kolejne województwa. Pracuję 
w Wielkopolsce, Kujawsko-Pomorskim 
i Zachodniopomorskim. Zobaczymy, 
co będzie dalej, skąd przyjdzie kolejne 
wezwanie. Ostateczne koszty zatem 
zależą od dystansu, który pokonuję. 
Zasadniczo jednak trzeba myśleć o 
uśrednionej kwocie kilkuset złotych.

Jak wyglądają kwestie formalne, 
zanim zostanie przeprowadzony 
pogrzeb świecki?

- Wybór organizacji świeckiego 
pochówku nie wiąże się z żadnymi 
dodatkowymi formalnościami. Wy-
starczy zgłosić w zakładzie pogrze-
bowym chęć skorzystania z usług 
Mistrza, bądź samodzielnie poszukać 
takich usług jeszcze przed wizytą w 

zakładzie. Mistrzowie bowiem dzia-
łają dwojako – albo całkowicie samo-
dzielnie (współpracując z zakładami 
z danego miasta, regionu lub całego 
kraju), lub są zatrudnieni na etacie i 
przez to związani z danym zakładem 
pogrzebowym.

Czy z Pani obserwacji wynika, że 
coraz częściej rodziny rezygnują z 
obecności księdza?

- Nie odważyłabym się opiniować w 
tej kwestii. Inaczej jest w wielokulturo-
wej Warszawie, inaczej w małym mia-
steczku. Ja jedynie mogę powiedzieć, 
że cały czas spotykam się z sytuacjami, 
kiedy ludzie ze zdziwieniem dowiadu-
ją się o moim zawodzie. Stąd moje 
starania, aby upowszechniać wiedzę 
o misji Mistrza – bo tak chcę myśleć 
o mojej posłudze. 

Dlaczego warto skorzystać z pomo-
cy profesjonalisty, który zajmie się 
oprawą pogrzebu?

- Proszę porównać sytuację ze ślu-
bem – młodzi planują go czasami 
przez lata, skrupulatnie dobierając 
wykonawców poszczególnych zleceń. 
Dlaczego choć w części nie myślimy 
w ten sposób o pogrzebie? Jest pod-
sumowaniem całego naszego życia... 

Nie wyobrażam sobie powierzenia 
ostatniego pożegnania przypadkowej 
osobie. Kluczową rolę odgrywają 
referencje, polecenie... Tak – zdecydo-
wanie jestem za tym, aby powierzać 
organizację ceremonii pogrzebowej 
profesjonaliście. 

Dziękuję za rozmowę.
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Spadku odrzucenie
W  s p r a w a c h 
s p a d ko w y c h 
wciąż pojawia-
ją się nowe 
zawiłości. W 
jednej z takich 
spraw zainter-

weniować po-
stanowił Rzecznik 

P r a w Obywatelskich. Rzecz 
dotyczyła złożenia oświadczenia o od-
rzuceniu spadku. Syn spadkodawcy zo-
stał uznany przez sąd za spadkobiercę, 
pomimo tego, że nie chciał dziedziczyć 
spadku obciążonego długami i złożył 
- w swoim mniemaniu - oświadczenie 
o odrzuceniu spadku. Oświadczenie 
to sporządził samodzielnie i złożył w 
sądzie rejonowym przed upływem 
6-miesięcznego terminu do złożenia 
takiego oświadczenia. Termin ten zgod-
nie z art. 1015 k.c. biegnie od dnia, w 
którym spadkobierca dowiedział się o 
tytule swego powołania, czyli o tym, 
że otwarty został spadek, czyli spadko-
bierca zmarł, bądź o tym, że np. inny 
spadkobierca odrzucił spadek i kolejny 
spadkobierca wstępuje do dziedzicze-
nia. Brak takiego oświadczenia w tym 
terminie skutkuje przyjęciem spadku z 
dobrodziejstwem inwentarza. To zaś 
oznacza, ze spadkobierca dziedziczy 
spadek, w tym długi, do wartości masy 
czynnej spadku. Powyżej tej wartości za 
długi odpowiedzialności zaś nie pono-
si. Oświadczenie o odrzuceniu spadku 
jednak winno być sporządzone przez 
notariusza w formie aktu notarialnego 
lub na wniosek spadkodawcy przez 
sąd. Sąd rejonowy, do którego wpłynę-

ło pismo spadkodawcy uznał, że skoro 
nie zostało ono sporządzone w formie 
aktu notarialnego, to jest nieskuteczne 
i stwierdził, że spadkodawca ten wraz z 
bratem dziedziczą spadek (w tym dłu-
gi) po ojcu po połowie. Spadkodawca 
z tym się nie zgodził i wniósł apelację. 
Sąd okręgowy uchylając postanowienie 
wskazał sądowi I instancji, iż pismo 
spadkodawcy winien potraktować 
jako wniosek o przyjęcie oświadczenia 
o  odrzuceniu spadku. Sąd rejonowy 
uznał tę argumentację, jednak przyjął, 
iż upłynął już 6-miesięczny termin do 
złożenia takiego oświadczenia i po-
nownie ustalił, iż obaj bracia dziedziczą 
po połowie. Sąd okręgowy oddalił tym 
razem apelację syna, który nie chciał 
dziedziczyć. Stwierdził, że złożył on 
oświadczenie o odrzuceniu spadku po 
terminie - a przywrócić go nie można, 
gdyż jest to tzw. termin zawity. 

Pokrzywdzony tym orzeczeniem 
spadkobierca zwrócił się do RPO. 
Rzecznik zdecydował się wnieść skargę 
nadzwyczajną. W niej zaś argumentuje, 
że odrzucający spadek spadkobierca, 
który działał w zaufaniu do sądu, nie 
miał wpływu na termin wyznaczenia 
przez sąd rejonowy posiedzenia w 
celu odebrania od niego oświadczenia. 
Zatem dochował należytej staranności. 
Dlatego sąd nie powinien obciążać go 
odpowiedzialnością za upływ terminu. 
Zaskarżone postanowienie dopro-
wadziło do niekorzystnych skutków 
w sferze majątkowej spadkobiercy. 
Z jego majątku bowiem na wniosek 
wierzyciela zmarłego prowadzona jest 
egzekucja z nieruchomości. Przede 

wszystkim zaś Rzecznik podkreślił, że 
w orzecznictwie utrwalone jest już sta-
nowisko, że dla dochowania terminu 
z art. 1015 § 1 k.c. wystarczające jest 
złożenie do sądu - przed jego upływem 
- wniosku o przyjęcie oświadczenia o 
przyjęciu lub odrzuceniu spadku, choć-
by do złożenia samego oświadczenia 
w toku postępowania doszło już po 
upływie 6-miesięcznego terminu. Dla-
tego też Rzecznik Praw Obywatelskich 
wniósł, by Sąd Najwyższy uznał za 
spadkobiercę dziedziczącego spadek 
jedynie drugiego syna, który nie złożył 
oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Przychylić należy się do poglądu 
Rzecznika, że obywatel działający w 
zaufaniu do prawa nie powinien pono-
sić konsekwencji wadliwego działania 
wymiaru sprawiedliwości. Skoro w 

terminie złożył wniosek o przyjęcie 
oświadczenia o odrzuceniu spadku, 
to nie powinien ponosić konsekwencji 
braku możliwości wyznaczenia przez 
sąd w stosownym, tu 6-miesięcznym, 
terminie posiedzenia, na którym takie 
oświadczenie spadkobierca mógłby 
złożyć. Warto też być zapobiegliwym, 
bo przezorny zawsze ubezpieczony i 
nie czekać do ostatniej chwili. Lepiej 
więc udać się do notariusza w celu 
złożenia takiego oświadczenia przed 
upływem 6-miesięcznego terminu do 
złożenia takiego oświadczenia. Takie 
oświadczenie notariusz prześle do 
właściwego sądu.

Cezary Skrzypczak
 adwokat, mediator

Za Rzeczpospolitą 

Znalazłam w szafce 
tamtą Walentynkową 
notatkę

Najpierw się wzruszy-
łam, a potem mi się 
przypomniało. Rzeczy, 
które mówiłeś, były 
dla mnie często wycią-
ganiem z najciemniej-

szych, najgłębszych kątów flashbacków wzorów 
i zachowań, o których chciałam dawno zapo-
mnieć. Wpychały mnie w buty dziewczynki tak 
bardzo samotnej, że spróbuje wszystkiego, żeby 
wygrać choć trochę uwagi. Nie chciałam czuć 
się znowu jak taka dziewczynka. Chciałam jak 
dorosły człowiek rozmawiać, szukać rozwiązań.

Wygląda na to, że nie było już jednak moż-
liwości, żebyśmy tak właśnie radzili sobie z 
problemami, więc ja odmówiłam udziału w 
zabawie, w której Ty wycofujesz się kiedy to jest 
dla Ciebie wygodne. Częścią mojego uczenia się 
normalności jest oczywiście wybieranie innego 
sposobu radzenia sobie z emocjami, które 
powstają przy okazji takich zachowań, ale nie 
musiałam i nie chciałam narażać się ustawicznie 
na sytuacje, w których trzeba testować, czy już 
się tego nauczyłam, czy jednak jeszcze nie.

Nie róbmy sobie tego, pomyślałam. Może 
mieliśmy zły timing. Może potrzebowałeś wię-

cej czasu sam ze sobą, żeby się otworzyć i móc 
te emocje rozkładać relatywnie równomiernie. 
Może jest ktoś, kto lepiej znosi czekanie, aż Ci się 
to uda. Ja się niestety zupełnie nie nadawałam do 
znajomości, w której czasem możesz być ciepły, a 
czasem jesteś zły, kiedy chcę Cię zobaczyć.
To... myślę, normalne, oczekiwać ciepła od relacji. 
Po to ludzie w nie wchodzą, żeby zaspokoić swoją 
potrzebę bliskości. Symbioza, bo przecież w tym 
idealnym scenariuszu na pewno nie pasożytnictwo.

Chciałam się przy Tobie budzić i móc rano się przy-
kleić do Twojego boku, słuchać, jak marudzisz, że 
jest za wcześnie, jak mówisz, że jestem piękna, że 
mnie uwielbiasz, że lubisz moje oczy, mój uśmiech, 
moją talię, rozmowy ze mną, poranki ze mną, co-
kolwiek ze mną. Chciałam czuć, że Ty mnie chcesz.
Ja chciałam Ciebie - nie kogoś po prostu, tylko 
Ciebie w starczej kamizelce, z kolekcją zegarków 
i popkulturowych głupot w domu, z unoszeniem 
brwi, bliznami na rękach, godzinami historii, które 
opowiadasz ze śmieszną intonacją. Tych wiecznie 
nachmurzonych oczu, irokeza nie w moim stylu, 
kolczyka w uchu, pretensjonalnych opisów na 
Instagramie, prenumeraty Wyborczej i Polityki, 
mówienia wprost i bez cenzury. Ciebie konkretnie.

Dziś myślę o Tobie ciepło, nie mam pretensji. 
Wiedziałam, na co się decyduję. Miałam też przed 
oczami wizję tego, jak na końcu jest „kocham 
Cię” i „z Tobą wszystko jest trochę lepsze” dla 
nas obojga. Niektóre rzeczy udało nam się sobą 

naprawić, innych nie.

Ostatecznie w życiu chciałabym domu. Karierę 
zbuduję sobie sama, ale sama nie włożę so-
bie na palec obrączki i nie stworzę ciepłego, 
stałego kłębka, który niezależnie od tego czy 
jest dobrze, czy źle, jest, bo jest dobry, ciepły i 
wyjątkowy w tym śmiesznym, przykrym świecie.

W końcu zrozumiałam też, że ten cel zrealizuję, 
ale na pewno nie z Tobą. Nie będzie ślubu i 
wspólnego domu ze wspólnymi kotami, kawą 
rano i szczęściem, że wieczorem można do 
siebie wracać. To nam się nigdy nie przytrafi.

Ale mamy co mamy, zupełnie co innego. I to co 
mamy jest w porządku - bo dziś kto inny budzi 
się w bezpośredniej bliskości Twoich nachmu-
rzonych oczu. Kto inny dba o to, żebyś, kiedy 
się potkniesz, nie poleciał na pysk. I ja robię 
dziś inne rzeczy z innymi ludźmi, cała jestem 
niby podobna, ale na ulicy to pewnie byś już 
nie poznał.

I wiem, że po nas zostało dziś tyle: na Twojej 
ścianie oprawiony w złotą, pretensjonalną 
ramkę Ford Mustang Shelby z 1967 r., w szu-
fladzie mojej szafki mały, rudy kot-figurka z 
wrocławskiego rynku i wspomnienie tamtych 
ostatnich Walentynek.

Natalia Chruścicka

Co po nas zostało
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Czym z punktu widzenia ucznia 
różni się szkoła niepubliczna od 
publicznej?

- Teoretycznie niczym, a praktycznie 
różnic jest sporo, ale na plus szkół 
niepublicznych. W nich jest zdecy-
dowanie łatwiej tworzyć na przykład 
szereg zajęć pozalekcyjnych. I takie 
w szkole w Witankowie są oczywi-
ście organizowane. I nie mówię tu 
wyłącznie o zajęciach wyrównaw-
czych, czyli kompensacyjnych, ale o 
naprawdę wielu kółkach zaintereso-
wań: matematycznym, plastycznym, 

historycznym czy sportowych. Ta 
łatwość organizacji zajęć wynika, nie 
wdając się w szczegóły, ze specyfiki 
zatrudnienia nauczycieli. Generalnie 
dzieciaki w szkole niepublicznej w 
Witankowie mają szeroką ofertę zajęć 
pozalekcyjnych.

To jest na pewno duży plus. A na 
czym polegają kolejne?

- To wynika ze specyfiki szkoły. Szkoła 
w Witankowie jest szkołą małą. Uczy 
się w niej 85 dzieci. Klasy liczą po 10 
– 12 uczniów. Jest to liczebność klas 
niespotykana w szkołach publicznych. 
Ma to swoje ogromne plusy. Po pierw-
sze, tak mała lioczba dzieci sprawia, 
że uczeń nie jest w szkole anonimowy. 
Każdego znamy po imieniu. Mała 
klasa pozwala podchodzić do ucznia 
indywidualnie. Już na lekcjach można 
niwelować ewentualne różnice, jeśli 
któryś uczeń ma problemy z jakimś 
przedmiotem. Nauczyciel podchodzi 
do ucznia indywidualnie. Znając 
jego lepsze i gorsze strony może tak 
poprowadzić zajęcia, aby zniwelo-
wać różnicę jeśli uczeń jest z danego 
przedmiotu słabszy. Z kolei zdolniej-
szy uczeń ma szansę dodatkowego 
rozwoju. Jest chyba dla wszystkich 
oczywiste, że lepiej i skuteczniej pra-
cuje się w klasie liczącej 10 uczniów, 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym
im. Juliana Tuwima w Witankowie:

Tu uCZEŃ NiE JEST ANONiMOWy
DLACZEgO WARTO POSłAć DZiECKO DO NiEPubLiCZNEJ SZKOły? - 

mówi o tym JAN KRZySZTOŃ, dyrektor niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Witankowie. 

niż w takiej, która ma ich ponad 25.

Szkoła nie istnieje bez uczniów 
i... nauczycieli. Jak wygląda kadra 
Szkoły Podstawowej w Witankowie?

- Powiem krótko: to jest kadra-ma-
rzenie. Mieszanina doświadczenia i 
młodości czyli zestawienie najlepsze 
z możliwych.

Jakim słowem określiłby Pan at-
mosferę, która panuje w szkole?

- Powiedziałbym, że jest to at-
mosfera kameralna. Wynika ona z 
faktu, że szkoła nie jest duża, dzieci 
nie są anonimowe, dzięki czemu są 
doskonałe relacje pomiędzy ucznia-
mi i nauczycielami. Do tego rodzice 
świetnie włączają się w życie szkoły. 
Znajdują sponsorów na zakup nagród 
w konkursach, angażują się w mnó-
stwo innych spraw. Do tego w szkole 
jest organizowanych wiele wyjazdów, 
np. do kina, teatru, do muzeów czy 
biblioteki. Co roku organizowane są 
też duże wyjazdy dydaktyczno-histo-

ryczne. Niestety, z powodu pandemii 
mamy problem z resalizacją ciekawe-
go wyjazdu do Kotliny Kłodzkiej, ale 
jesteśmy w stałym kontakcie z biurem 
i jeśli tylko będzie to możliwe, na pew-
no się na tę wycieczkę wybierzemy.

Szkoły poddawane są różnym 
badaniom, pozwalającym określić 
poziom kształcenia. Jak szkoła w 
Witankowie wypada na tle innych 
szkół gminnych, w tym także pu-
blicznych?

-  Jestem przeciwny prowadzeniu 
rankingów szkół, uwzględniających 
wyniki egzaminów zewnętrznych. 
Dzieci są bowiem różne, a ocenia się 
je według jednego schematu. Nie 
zmienia to jednak faktu, że jesteśmy 
również poddawani takiej ocenie. 
Jest to zależne od rocznika, ale z re-
guły znajdujemy się w czołówce szkół 
gminnych. Bywa, że jesteśmy najlepsi, 
czasem zdarza się, że wypadamy tro-
chę gorzej ale najważniejsze, że nie 
ma nas na końcu. Generalnie jeśli cho-

dzi o jakość kształcenia, to naprawdę 
nie mamy się czego wstydzić.

Wielu ludziom wydaje się, że nauka 
w szkole niepublicznej wiąże się 
z dodatkowymi kosztami, które 
muszą ponosić rodzice. Czy to 
prawdziwa opinia?

- Ta opinia jest zdecydowanie nie-
prawdziwa. Oczywiście nauka w szkole 
niepublicznej jest całkowicie bezpłatna 
i nie ma tu jakiejkolwiek różnicy, jeśli 
chodzi o szkołę publiczną i niepublicz-
ną, jaką jest SP Witankowo. Podręczniki 
uczniowie dostają za darmo, tak samo 
jak w szkołach publicznych. Zapewnia-
my dowóz uczniów do szkoły na zajęcia 
i jest to również bezpłatne. Dodam, 
że jest to tak zorganizowane, że dzieci 
dojeżdżają z opiekunem. Reasumując, 
nie ma jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów, wynikających z nauki w szkole 
niepublicznej.

Została nam jeszcze baza. Czym 
pod tym względem może pochwa-
lić się szkoła w Witankowie?

- Na pewno pod kątem bazy i pomo-
cy naukowych nie odstajemy od szkół 
publicznych. Każda klasa ma tablice in-
teraktywne. Jest nowoczesna pracownia 
komputerowa. Jest sala językowa. Są 
pracownie przedmiotowe. Co ważne, 
szkoła praktycznie co roku wzbogaca się 
o nowe, coraz nowocześniejsze pomoce 
naukowe. Mamy salę gimnastyczną, 
może nie największą, ale wystarczającą 
na nasze potrzeby. Na świeżym powie-
trzu są plac zabaw i boisko. W szkole jest 
także oczywiście stołówka, biblioteka i 
świetlica, czyli wszystko to, co jest nie-
zbędne. Ani pod tym, ani pod żadnym 
innym względem nie jesteśmy gorsi od 
szkół publicznych. Osobiście uważam, 
że jest wprost przeciwnie.

Dziękuję za rozmowę.
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Mieszkający obok zakładu po-
grzebowego w Tucznie ludzie 
nie są zadowoleni z sąsiedztwa. 
Zwłaszcza kiedy dowiedzieli się, 
że w zakładzie pogrzebowym za-
instalowane mają być chłodnie do 
przechowywania zwłok. 

Jedna z sąsiadek zakładu pogrzebo-
wego (dane na prośbę zainteresowa-
nej do wiadomości redakcji) przesłała 
obszerne pismo, które trafiło też do 
kilku urzędów i instytucji. Kiedy w 
wynajętym domu pojawił się nowy 
inwestor, sąsiedzi rozmawiali z nim. 
Wtedy mowa była jedynie o sklepie 
z trumnami i akcesoriami pogrzebo-
wymi. Jak mówią, nie mieli pojęcia, 
że po sąsiedzku powstanie zakład 
pogrzebowy z własnymi chłodniami 
do przechowywania zwłok. 

Ludzie nie zgadzają się na takie 
sąsiedztwo, tłumacząc to traumatycz-
nym widokiem, na jaki będą narażeni 
zarówno dorośli, jak i dzieci. Ich zda-
niem taka działalność powinna być 
zlokalizowana gdzieś na obrzeżach 
miasta, a na pewno nie w jego ścisłym 
centrum. Wydaje się, że w sprawie 
chodzi też o coś innego. Jedna z prote-
stujących przeciwko działaniu zakładu 
pogrzebowego osób ma wystawiony 
dom na sprzedaż, zlokalizowany tuż 
obok. Jej zdaniem, takie sąsiedztwo 
obniży wartość okolicznych nierucho-
mości. Pyta: kto kupi dom z widokiem 
na zakład pogrzebowy? 

- Sam zakład pogrzebowy, gdzie 
można załatwić formalności, kupić 
trumnę czy inne akcesoria, był dla 
nas do zaakceptowania – tłumaczy. 
- Natomiast perspektywa, że po są-
siedzku będą przechowywane zwłoki 
w chłodni, już nie jest do zaakcep-
towania. Ja się po prostu panicznie 
boję. Mam zamknięte okna w domu, 
nie wyglądam na tę stronę. Tak się 
nie da żyć.

- Firma jest odzwierciedleniem po-
trzeb mieszkańców – tłumaczy właści-
ciel Zbigniew Tymecki. - Działa przede 
wszystkim legalnie i posiada wszelkie 
niezbędne zgody. Co się tyczy prywat-
nych odczuć, to są one, zapewniam, 
różne. Gdyby spytać mieszkańców, to 
większość z nich chce zakładu pogrze-

Problematyczne sąsiedztwo

bowego i chce na miejscu chłodni do 
przechowywania ciał. Jest to korzystne 
dla mieszkańców, bo umiejscowienie 
wszystkiego na terenie gminy wpływa 
na koszty całego pogrzebu. Lepiej 
załatwiać wszystko na miejscu, niż 
jeździć na przykład do Wałcza. Od 1 
lutego do 15 lutego był obsługiwany 
jeden pogrzeb. To najlepiej pokazuje, 

o jakiej skali mówimy. To są średnio 
dwa pogrzeby w miesiącu.

Właściciel zauważył również, że po-
dobne firmy mieszczą się w centrach 
miast. Choćby w Wałczu dwa zakłady 
zlokalizowane są w bliskim sąsiedz-
twie ratusza. 

R. Orlikowski

Od autora: Sprawa jest wbrew 
pozorom dość skomplikowana, bo z 
jednej strony dotyka swobody pro-
wadzenia działalności gospodarczej, 
a z drugiej... pewnych prywatnych 
i bardzo subiektywnych odczuć. Jak 
bowiem zmierzyć w tym wypadku 
uciążliwość sąsiedzką? Nie jest to 
warsztat produkcyjny, emitujący np. 
nieprzyjemne zapachy (nawiasem 
mówiąc, też trudne do zmierzenia). 
Nie emituje również uciążliwych ha-
łasów. Jeśli przyjąć za miarodajne, że 
średnio zakład może obsługiwać dwa 
pogrzeby w miesiącu, to nie należy 
spodziewać się też specjalnego ruchu 
pojazdów. O uciążliwości sąsiedzkiej, 
o jakiej najczęściej mówimy i my-
ślimy, nie może więc być tu raczej 
mowy. A czy uciążliwy może być sam 
widok zakładu pogrzebowego? Na 
pewno tak. Weźmy choćby skargi 

na działalność klubów go-go czy 
agencji towarzyskich. Nie trzeba do 
nich wchodzić, żeby przeszkadzały. 
Wystarczą jednoznaczne reklamy czy 
widok wyzywająco ubranych pań. Ile 
skarg jest na przyjmujące w domach 
prostytutki. Nawet jeśli zza drzwi nie 
dochodzi jakikolwiek odgłos, wielu 
osobom wystarczy sama świadomość 
tego, co się tam wyprawia. Czy w 
tym kontekście uciążliwy może być 
zakład pogrzebowy? Jeśli przyjmiemy, 
że dyskomfort sprawia komuś świa-
domość tego, że po sąsiedzku mogą 
znajdować się zwłoki - to pewnie tak. 
Wybierając mieszkanie raczej więk-
szość ludzi unika domów w pobliżu 
cmentarza. Choć mnie to osobiście nie 
przeszkadza, ale mam świadomość, 
że inni mogą mieć zgoła odmienne 
odczucia. Dlatego z drugiej strony 
rozumiem też sąsiadów, zwłaszcza 
jeśli faktycznie w sposób niekiedy 
nawet chorobliwy boją się zwłok. Nie 
jest to na pewno powód do żartów i 
trzeba mieć na względzie również i 
ich spokój. Jak to pogodzić? Obawiam 
się, że jeśli firma dysponuje wszelkimi 
wymaganymi pozwoleniami, to nie 
ma możliwości, aby w jakiś sposób 
ograniczyć jej działalność.
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WyCiĄg Z OgłOSZENiA O PRZETARgu
burmistrz Miasta Wałcz ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 
geodezyjnym 5248/2 o powierzchni 1.2136 ha, położonej w atrakcyjnym miejscu na półwyspie Strączno w Wałczu w bezpośrednim sąsiedztwie 
jeziora Dybrzno, obr. 0001 miasto Wałcz, powiat Wałcz, woj. zachodniopomorskie, księga wieczysta nr KO1W/00008437/2 Sądu Rejonowego w 
Wałczu. Dział iii księgi wieczystej KO1W/00008437/2 – zawiera wpis odnośnie rejestru zabytków dla działki nr 5248/4, dział IV bez wpisów.
Możliwość oraz sposób zagospodarowania nieruchomości ustala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie półwyspu Strączno, 
uchwała Rady Miasta Wałcz nr VII/SVIII/42/15 z dnia 28.04.2015 r. Zgodnie z ustaleniami planu działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem 
1.ZN-u - zieleń krajobrazowa, zabudowa usługowa z zakresu turystyki. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wyni-
kające z położenia  nieruchomości na obszarze Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”, obszarze Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków 
„Puszcza nad Gwdą”, siedlisko przyrodnicze o nazwie starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (kod siedliska 3150). 
Teren planu miejscowego usytuowany jest również na obszarze krajobrazowo-kulturowym – OKK 27 „Wał Pomorski”. Niewielka część działki objęta jest strefą 
pełnej ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego (grodzisko) - teren ten jest wyłączony z zabudowy. 
Działka miejscami porośnięta jest drzewami, a także lasem  - konieczność uzyskania zgody na wyłączenie działki z produkcji leśnej oraz zgody na wycinkę drzew.
Dojazd do nieruchomości istniejącą drogą gminną działki nr 5249 i 5248/5, od strony miejscowości Strączno. Klasyfikacja gruntu to LsiV – 0.1549 ha, 
LsV – 0.0806 ha, bz – 0.9781 ha.
Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach, Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe przysługiwać będzie z mocy prawa prawo 
pierwokupu nieruchomości.
Do czasu realizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez Gminę Miejską Wałcz dopuszcza się czerpanie wody ze źródeł indywidualnych, a 
odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego.
Nabywca nieruchomości - działki nr 5248/2 w umowie notarialnej przy nabywaniu tej nieruchomości, ustanowi na rzecz Gminy Miejskiej Wałcz nieodpłatną 
i nieograniczoną czasowo służebność gruntową – przechodu i przejazdu na działce nr 5248/2 w celu realizacji - wybudowania dwóch ogólnodostępnych ścieżek 
pieszo-rowerowych - jedna wzdłuż brzegu jeziora Dybrzno, druga przy południowej granicy z działką gminną nr 5248/1. Pasy służebności łącznie o pow. 1200 
m2 (przy jeziorze pas służebności o pow. 700 m2, przy granicy z działką nr 5248/1 pas służebności o pow. 500 m2) zgodnie z załącznikiem graficznym określa-
jącym dwa pasy służebności na nieruchomości. Szczegóły – zgodnie z pełną informacją o treści ogłoszenia o przetargu dostępną na stronie www.bip.walcz.pl.

• cena wywoławcza nieruchomości wynosi  550.000,00 zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł netto),
• wadium wynosi 55.000,00 zł i płatne jest gotówką, ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie gminy Nr 38 1240 3712 1111 

0000 4363 6633 PKO S.A. i O/Wałcz najpóźniej dnia 30 kwietnia 2021 r. 
• postąpienie nie może być niższe niż 5.500,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. 
Przetarg odbędzie się dnia 7 maja 2021 r. w urzędzie Miasta Wałcz,

Pl. Wolności 1 w sali Nr 109 o godzinie: 11:00.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Miasta Wałcz 
przy Placu Wolności 1 oraz na stronie internetowej urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl w zakładce - sprzedaż nieruchomości oraz na stronie www.
bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać również 
w Wydziale gospodarki Nieruchomościami urzędu Miasta Wałcz, pokój Nr 115  tel. Nr  067 – 258 44 71 w. 30. 

Zapraszamy do udziału w przetargu

Z dniem 14 lutego 2021 roku greckokatolicką parafię pw. Podwyż-
szenia Krzyża Pańskiego w Wałczu po wyniesionym do rangi biskupa 
ks. dr. Arkadiuszu Trochanowskim objął ksiądz Mykola Stefanyshyn. 

Mimo, że oficjalnie funkcja, jaką sprawuje ks. Stefanyshyn, określana jest 
jako „administrator parafii” - jest ona tożsama z funkcją proboszcza. Ksiądz 
ma te same uprawnienia i dokładnie takie same obowiązki, jak proboszcz. 

Ksiądz Mykola Stefanyshyn pochodzi z Ukrainy z miejscowości Bursztyn w 
obwodzie Iwanofrankowskim. Przed przyjazdem do Wałcza posługę pełnił 
również m.in. w Londynie, ma doświadczenie w pracy z młodzieżą. 

- W Wałczu bardzo mi się podoba – mówi o swoich pierwszych wrażeniach. 
- Miasteczko jest czyściutkie, ładne i wielkością zbliżone do mojego rodzin-
nego miasta Bursztyn. Tam również jest jezioro, a właściwie duży zalew, 24 
kilometry kwadratowe powierzchni. Moje okna wychodziły tam na jezioro i w 
Wałczu z okien też widzę jezioro. Jest jak w domu.

Nie wiadomo, co skłoniło 14 lutego młodego mężczyznę do podję-
cia desperackiego kroku. W bloku nr 24 na wałeckim Dolnym Mieście 
usiłował on wyskoczyć z okna na klatce schodowej. Na miejsce skiero-
wano straż pożarną i policję. 

Jak się dowiedzieliśmy od policji, wezwano również negocjatorów, którzy 
jechali do Wałcza. Wałeckim policjantom udało się jednak odwieść młodego 
człowieka od desperackiego kroku. Został on zatrzymany i przewieziony do 
szpitala.

Nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół nr 4 znaleźli 
sposób, aby wyciągnąć z domów swoich uczniów. Przyłączyli się do akcji 
charytatywnej #nineczkakropeczka, którą prowadzi znana aktorka Katarzyna 
Bujakiewicz. Akcja polega na zbieraniu kilometrów w aplikacji Strava oraz 
wstawieniu jej na mediach społecznościowych z hasztagiem #NineczkaKro-
peczka. Chodzi o akcję na rzecz dziewczynki chorej na SMA, która zbiera pie-
niądze na operację. Nauczyciele i uczniowie „Rolnika” postanowili wspomóc 
akcję swoją aktywnością i zbierają kilometry na rzecz Niny. Zabawa polega 
na podjęciu aktywności i udostępnieniu jej na grupie na Facebooku oraz 
nominowania kolejnych osób do wykonania zadania. Do akcji włączył się już 
dyrektor szkoły Leszek Molka, nauczyciele oraz uczniowie - na dzień dzisiejszy 
około 100 osób. 

- Zależy nam bardzo na tym, aby nasi uczniowie podjęli jakąkolwiek 
aktywność i ruch ma świeżym powietrzu. Siedzą przez wiele godzin przed 
monitorami komputerów podczas zdalnego nauczania, więc przyłączenie się 
do tej akcji na pewno wszystkim wyjdzie na zdrowie. Akcja i zbiórka na rzecz 
małej Niny ma potrwać do końca marca, także mamy wszyscy dużo czasu na 
pomaganie i jednoczenie aktywność dla własnego zdrowia.

NA SKRÓTY
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Przeglądałem kilka dni temu stertę 
dokumentów jakie zgromadził przez 
lata mój Tata. Pośród papierzysk 
znalazłem wycinek z gazety. Pojęcia 
dziś nie mam czy było to Życie War-
szawy czy Express Wieczorny. Sądzę 
jednak, że raczej było to Życie. Na 
wycinku jestem pięcioletni ja...

Kilka tygodni temu zmarł Henryk 
Jerzy Chmielewski, czyli mówiąc ina-
czej - Papcio Chmiel. Twórca postaci 
Tytusa Romka i A’Tomka. Komiksu, 
który od kilkudziesięciu lat bawi i 
uczy kolejne pokolenia. Dlaczego 
wycinek skojarzył mi się ze śmiercią 
Papcia Chmiela? Spieszę z wyjaśnie-
niami...

Otóż przy okazji świąt Bożego Na-
rodzenia organizowana była zbiórka 
zabawek dla dzieci z domów dziec-
ka. Miejscem zbiórki był Centralny 
Dom Dziecka (CDD) czyli duży dom 
towarowy, oferujący wszystko dla 
dzieci, ulokowany w Alejach Jerozo-
limskich w Warszawie. Po pożarze, 
który strawił budynek i odbudowie 
przemianowany został na Dom 
Handlowy Smyk. W każdym razie 
pięcioletni ja ochoczo włączyłem 
się w akcję i przyniosłem do CDD 
zabawki, w tym ulubioną armatkę, 
strzelającą piłeczkami do ping pon-
ga, z którą nadzwyczaj ciężko było 
mi się rozstać. I z tą właśnie armatką 
uwiecznił mnie fotograf, robiący 
zdjęcie do gazety. Ale gdzie tu Tytus? 
Otóż magnesem do udziału w akcji 
była zawsze jakaś słynna osoba, 
która przyciągała darczyńców. Ode 
mnie na przykład zabawki odbierał 
Szymon Kobyliński. Wyjaśnienie 
dla młodszych Czytelników: był 
to wybitny grafik, karykaturzysta, 
rysownik i... jeden z prekursorów 
polskiego komiksu (stworzył np. 
komiks na podstawie książki Czterej 
Pancerni i Pies).

I właśnie od Pana Szymona w 
nagrodę za przekazanie zabawek 
dostałem prezent. Był to komiks 
„Przygody Tytusa Romka i A’Tom-
ka”, w którym S. Kobyliński wpisał 
dedykację. 

W ten sposób zetknąłem się z 
kultowym - jak się trochę później 
okazało - komiksem autorstwa 
Papcia Chmiela. Z dumą wróciłem 
do domu taszcząc książeczkę z 
autografem Szymona Kobylińskie-
go, którego widziałem na własne 
oczy, a nie w telewizorze, oglądając 
niedzielny Teleranek. Otrzymany 
komiks to była II Księga przygód 
Tytusa i jego kolegów, ucząca zacho-
wania na drodze, w czym pomagał 
skonstruowany, automatyczny koń 
Rozalia. Pięcioletni ja nie czyta-
łem jeszcze biegle, więc książeczka 
została przeczytana przy aktywnej 
pomocy rodziców, po czym została 
ustawiona na półce. 

Moja prywatna biblioteka roz-
rastała się systematycznie wraz 
z upływającymi latami o całego 
Nienackiego, Niziurskiego, Bahdaja, 
Szklarskiego i Zawadę. Były w niej 
też komiksy: Kapitan Żbik i oczywi-

Żegnaj, Papciu...
ście Hans Kloss. I w wieku nastu lat 
ponownie odkryłem Tytusa. Była 
to niesamowite odkrycie i miłość, 
która trwa do dziś. Tak, nie wstydzę 
się do tego przyznać, że Tytus nawet 
teraz wywołuje na mojej twarzy 
uśmiech. Nie jest to co prawda ta 
sama ekscytacja, jaką przeżywałem 
chłonąc kolejne księgi jakieś 40 lat 
temu. Świat dzisiejszy daleki jest 
od tamtego. Inne są już wzorce, 
zmieniła się literatura, film i nasza 
potoczna mowa. To, co mnie urzekło 
w Tytusie, to dialogi - tak lekkie, 
dowcipne i dalece odmienne od 
tego, jakie czytało się w książkach. 
Nie wiem jak to porównać, ale 
niewiele przesadzę mówiąc, że Tytus 
był dla mnie wtedy tym, czym dla 
dzisiejszego widza są dialogi w fil-

mach Tarantino. Dialogi Tytusa były 
kultowe. Po nich rozpoznawało się 
kto swój, a kto obcy. Mimo upływu 
lat teksty typu: „Siema skubańcy! 
Czego wytrzeszczacie gały, jakby 
wam szajba odbiła” wciąż tkwią w 
pamięci. Czy choćby taki przepisik: 
„Zgniłe jajeczko wlać bez skorupki, 
czosnek, cebulę razem do kupki, 
dodać amoniak i siarkowodór, nos 
zatykając, czekać na odór...”.

Ktoś - nie wiem kto - wymyślił, 
że komiks jest gorszą lekturą, że to 
takie literackie disco polo dla mas. 
Komiks tymczasem nie mieści się 
zupełnie w tych standardach. Nie 
można porównać bezpośrednio 
Mistrza i Małgorzaty, Imienia Róży 
czy Ulissesa z Kajkiem i Kokoszem, 
Tytusem czy Asterixem. Tak, jak trud-

no jest porównać zwykłe krzesło z 
krzesłem elektrycznym... 

Komiks rządzi się swoimi prawa-
mi i powinien być porównywany 
odrębnie. Znajdą się w nim pozycje 
odpowiadające jakością i Mistrzowi 
i Małgorzacie, i kilku innym wy-
bitnym dziełom. Tyle, że będą to 
„tylko” komiksy, za które Nobla w 
literaturze nie przyznają. Przynaj-
mniej na razie.

Fakt, lata mijają i dawno nie 
zaglądałem do komiksów z Tytusem. 
Ze zdziwieniem zauważyłem, że jest 
nawet kilka ksiąg, których nigdy 
nie przeczytałem. Bo miałem inne 
zajęcia, bo czytałem inne lektury, 
bo może wydawało mi się, że Tytus 
nie pasuje do mojego wieku. A dziś 
po przejrzeniu portali aukcyjnych i 
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Żegnaj, Papciu...
księgarni internetowych udało mi się 
skompletować reedycje wszystkich 
ksiąg Tytusa. Niecierpliwie czekam, 
aż dojdzie przesyłka, abym mógł 
oddać się lekturze. Wiem, że wywo-
łam uśmiech na wielu twarzach, ale 
doszedłem do wniosku, że w moim 
wieku wszystko już wolno. Wciąż też 
brzmi mi w uszach powiedzenie, że 
człowiek z wiekiem dziecinnieje. Tak 
szczerze mówiąc, mam doskonałe 
alibi – kolekcję Tytusa zamówiłem 
dla wnuczki i tej wersji zamierzam 
się trzymać. 

Papcia Chmiela nie ma już mię-
dzy nami. Ale Tytusowi nie umiem 
powiedzieć: żegnaj...

R. Orlikowski
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WÓJT gMiNy WAłCZ
Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla rolników prowadzących 
gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnej nieza-
budowanej: 

1. działka o nr 304 o powierzchni 1,63 ha, w tym: (R V – 1,36 
ha, R VI – 0,27 ha położona w obrębie 0023 Kłosowo, Gmina 
Wałcz. 

2. KO1W/00021443/4, Dział ii i iV Księgi Wieczystej bez 
wpisów  

3. Cena działki 47.000,00 złotych (czterdzieści siedem tysięcy )  
4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
5. Przetarg odbędzie się 25 marca 2021 r. o godzinie 11.00 

w urzędzie gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, sala Narad 
6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do 

pełnych dziesiątek złotych
7. Przeznaczenie w planie – tereny potencjalnych zlewni kanali-

zacji sanitarnej.
Warunki nabywania nieruchomości rolnych określa ustawa z dnia 11 
kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. z 2003 roku 
Nr 64 poz. 592 zmienionej ustawą w 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 589 
i 1159.
Pełna treść ogłoszenia jest udostępniona na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Wałcz i stronie internetowej Gminy Wałcz www.bip.gminawalcz.
pl
    Wójt gminy Wałcz
     Jan Matuszewski 

Patrząc za okno może trudno w to 
uwierzyć, ale powoli i nieubłaganie 
idzie wiosna. Wiosną zaś przyroda 
budzi się do życia, zwierzaczki 
mają młode zwierzaczki, a i ludzie 
nie pozostają w tyle. Wiosna to 
doskonały okres na miłość. A ta 
potrafi wiele namieszać. 

- Byłyśmy z Kaśką nierozłączne - 
opowiada Agata. - Nasza przyjaźń 
zaczęła się jeszcze w szkole podsta-
wowej. Kiedy Kasia była w piątej 
klasie, umarł jej ojciec. Wspólnie z 
nią płakałam. Spędzałyśmy wspól-
nie czas w szkole, po szkole razem 
odrabiałyśmy lekcje. Na przemian 
ja spałam u niej, albo ona u mnie. 
Potem szkoła średnia nic nie zmieniła 
w relacjach między nami. Zwierza-
łyśmy się sobie z każdych sekretów. 
Jedna akceptowała chłopaka drugiej. 
Często spędzałyśmy czas w czwórkę, 
czyli ja ze swoim chłopakiem, a Kaśka 
ze swoim. 

Były w drugiej klasie liceum, kiedy 
Agata wyczuła, że coś jest nie w po-
rządku. Nie było żadnego powodu, 
nie pokłóciły się, nie miały najmniej-
szego nieporozumienia, a mimo to 
Agata coś wyczuwała w zachowaniu 
przyjaciółki. Coś, czego nie była w 
stanie nazwać. Pytała nawet, co się 
dzieje, ale nie mówiła nic. 

- To był szok - opowiada Agata. - 
Któregoś dnia wróciłam do domu i 
zastałam płaczącą mamę. Szlochając 
mówiła, że tata nas zostawił. Wy-

uczuć szał
prowadził się do innej kobiety i chce 
rozwodu. Nie byłam w stanie tego 
zrozumieć. Płakałam razem z mamą. 
Pytałam co to za kobieta, ale mama 
nie wiedziała. 

Agata opowiada, że kiedy przyje-
chała siostra mamy i przywiozła jakieś 
tabletki, udało się ją jakoś uspokoić. 
Agata natychmiast pobiegła do swojej 
przyjaciółki. Chciała jej się wypłakać, 
poradzić, co robić dalej. Kaśka otwo-
rzyła drzwi.

- Była jakaś zmieniona na twarzy 
i czułam, że nie chce mnie wpuścić 
- opowiada Agata. - W końcu się od-
sunęła. Weszłam do środka i stanęłam 
jak wryta. W korytarzu stały jakieś 
torby, a w kuchni siedział mój ojciec 
i matka Kaśki. Rzuciłam się na niego 
z pięściami. Zaczęłam wyzywać ojca, 
jego matkę i swoją przyjaciółkę bo 
byłam pewna, że coś wiedziała i nic mi 
nie powiedziała. Uciekłam z płaczem. 
Nie chciałam rozmawiać, nie chciałam 
słuchać tłumaczeń.

Przez tydzień Agata nie chodziła do 
szkoły. Nie odbierała telefonów ani 
od ojca, ani od przyjaciółki. Powoli 
wszystko jednak wychodziło na jaw. 
Ojciec często odwoził Agatę do przy-
jaciółki. Czekał, aż się spakuje czy 
skończy odrabiać lekcje. Najpierw 
była kawa z matką Kaśki, rozmowa w 
oczekiwaniu na córkę. Potem gdzieś 
się spotkali przypadkiem. Potem za-
częli się spotykać już regularnie. 

- Przez dwa lata nie odzywałam 
się do dawnej przyjaciółki - opo-

wiada Agata. - Nie potrafiłam tam 
iść i patrzeć, jaką szczęśliwą rodzinę 
stworzyły razem z moim ojcem, Nie 
umiałam iść do nich na wigilię, żeby 
przełamać się opłatkiem, na imieniny 
czy urodziny. Czułam się tak, jakby 
najlepsza przyjaciółka odebrała mi 
ojca. Dopiero po dwóch latach odwa-
żyłam się z nią porozmawiać. Płakała 
mówiąc, że długo nie wiedziała o 
tym romansie. A kiedy zaczęła się 
domyślać, nie wiedziała jak mi to 
powiedzieć. Powoli jej wybaczyłam. 
Ojcu do dziś nie. Mógł to zrobić z 
każdą, ale nie z matką mojej najlep-
szej przyjaciółki. Takich rzeczy się po 
prostu nie robi.

***
- Byłem na pierwszym roku studiów 

magisterskich - opowiada Paweł. - 
Przyjechałem do Wałcza na któryś 
weekend. Wkuwałem do sesji, i 
chciałem zrobić  sobie przerwę. Było 
ciepło, więc skoczyłem na Tawernę 
popływać i poleżeć na trawce. Potem 
przyszli kumple. Wypiliśmy jakieś 
piwko i pojawiła się Marta. Piękna 
dziewczyna, która od początku 
wpadła mi w oko i widać było, że ja 
również jej się podobałem. Przega-
daliśmy cały wieczór, a właściwie pół 
nocy. Następnego dnia zadzwoniła 
do mnie i znów się spotkaliśmy. Po 
tygodniu byłem śmiertelnie zako-
chany. Po miesiącu musiałem wró-
cić na uczelnię. Przyjeżdżałem jak 
tylko miałem trochę wolnego czasu. 
Oczywiście nie tylko do rodziców, 
ale przede wszystkim, żeby spotkać 
się z Martą.

Marta miała problemy z pracą. Pa-
weł załatwił jej etat w firmie swojego 
ojca. Była szczęśliwa, bo wreszcie - jak 
mówiła - ktoś normalnie ją traktował. 
Praca przede wszystkim nie była 
fizyczna. Była kimś w rodzaju asystent-
ki. Zajmowała się przygotowywaniem 
spotkań, załatwiała na mieście zlecone 
jej zakupy, a na miejscu zajmowała się 

papierkową robotą. 
- Była mi niezwykle wdzięczna - opo-

wiada Paweł. - Moi rodzice oczywiście 
wiedzieli, że jestem w niej zakochany. 
Dlatego była inaczej traktowana i 
zarabiała nieco inaczej, a mówiąc 
wprost, zarabiała więcej. Ojciec nawet 
zaczął ją po jakimś czasie chwalić. Mó-
wił, że jest ładna, że potrafi rozmawiać 
i nieźle jej idzie z klientami, których 
jest w stanie namówić do współpracy. 
Kilka razy nawet gdzieś pojechali w 
delegację. 

Po około roku Marta oznajmiła 
Pawłowi, że jest w ciąży. Pokazała 
zaświadczenie od lekarza. Paweł 
był szczęśliwy i oczywiście od razu 
zaproponował żeby przyspieszyć 
termin ślubu. Kiedy jednak wrócił 
do Poznania, zaczął się zastanawiać. 
Na zaświadczeniu lekarz wyraźnie 
napisał, w którym Marta jest tygo-
dniu ciąży i nijak to nie pasowało do 
ich spotkań. Akurat wtedy przez dwa 
miesiące ze sobą nie sypiali. Ale na 
wszelki wypadek porozmawiał z ko-
legą lekarzem i ten rozwiał wszelkie 
wątpliwości. Jeśli na zaświadczeniu 
jest prawdziwy wiek płodu, to Paweł 
nie mógł być ojcem.

- Zdzwoniłem i prosto z mostu po-
wiedziałem jej o swoich obiekcjach 
- opowiada Paweł. - Nie tłumaczyła 
się, tylko przerwała połączenie. Po 
dwóch dniach zadzwoniła do mnie 
mama. Z płaczem poinformowałą 
mnie, że ojciec się wyprowadził. 
Będzie miał z Martą dziecko. Pewne 
było w każdym razie to, że mieli 
romans, że mój ojciec spał, chociaż 
inaczej powinienem to nazwać, z 
moją dziewczyną. Potem tłumaczył 
się matce, że to ona go uwiodła. Z 
matką się pogodził po roku i wrócił 
do domu, ale ja ciągle nie chcę mieć 
z nim nic do czynienia. Okazało się, 
że dziecko też nie było jego. Więc 
czyje? Nie wiem.

Marcin Orlicki   
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być może ktoś kiedyś przeprowadzi 
statystyki ile po ubiegłorocznych 
i tegorocznych Walentynkach 
pandemicznych urodzi się nowych 
obywateli RP. Z nieoficjalnych da-
nych wynika, że liczba niechcianych 
ciąż u nastolatek podniosła się w 
sposób wyraźnie zauważalny. 

Aśka ma skończone 17 lat. W tym 
roku w maju będzie obchodziła osiem-
nastkę. O hucznej imprezie może 
jednak zapomnieć. Na początek lipca 
ma zaplanowany termin porodu. Do 
tego ciąża jest zagrożona, więc musi 
leżeć. W lekcjach zdalnych co prawda 
uczestniczy, ale liczy się z tym, że jeśli 
szkoły ruszą w sposób stacjonarny, to 
będzie miała rok w plecy. Przyszły rok, 
kiedy Aśka już urodzi, pod względem 
życiowo-oświatowym zapowiada się 
równie nieciekawie. 

- Z Robertem spotykamy się od 
pierwszej klasy – opowiada Joanna. 
- Najpierw były ubiegłoroczne walen-
tynki. Wyznania miłości i coś więcej 
niż pocałunki. Potem pandemia i zdal-
na nauka. Siedzieliśmy całymi dniami 
w domu. Zamknięte kina, puby, zakaz 
zgromadzeń. W domu serial, czasem 
jakiś film i nie da się ukryć, że... seks. 
Potem trochę luzu w wakacje, ale dalej 
znów pandemia i zdalne nauczanie. 
Moi rodzice w pracy, Roberta rodzice 
w pracy. Wolna chata od rana do 
popołudnia. Zdalne nauczanie można 
spokojnie zaliczyć, a potem jest czas 
wolny. I znów seks. Zabezpieczałam 
się, ale jak widać coś nie zadziałało. 
Mam w porządku rodziców. Mama 
spytała tylko, czy chcę urodzić. Jeśli 
się zdecyduję usunąć, to obydwoje z 
ojcem mi pomogą. Nie mówili nic o 
odpowiedzialności i konsekwencjach, 
jakie powinien ponieść Robert. Sami 
zadeklarowali, że sfinansują wyjazd 
za granicę, żeby przeprowadzić nor-
malną aborcję. Miałam kilka dni do 
namysłu. Porozmawiałam z Robertem 
i podjęłam decyzję, że urodzę. Rodzice 
to zaakceptowali. Uznali, że po prostu 
wcześnie weszłam w dorosłość. Mam 
samodzielnie podejmować decyzje, a 
jeśli nie będę mogła sobie poradzić, 
to oni mi pomogą. Pomoc zadeklaro-
wali też rodzice Roberta. Na razie jest 
fajnie, ale prawda jest taka, że coraz 
bardziej dociera do mnie, że jesteśmy 
dzieciakami. I coraz bardziej się boję...

***
- Walentynki w ubiegłym roku były 

ostatnim przejawem normalności – 
opowiada Anka. - Tak się złożyło, że w 
ubiegłym roku Walentynki połączyłam 
ze swoją osiemnastką. Urodziny mam 
16 lutego. Oczywiście walentynki i 
urodziny spędziłam ze swoim chło-
pakiem. Spotykamy się od niedawna 
i była to okazja do zmiany naszych 
relacji. Właściwie to od walentynek 
zaczęliśmy ze sobą sypiać. Potem 
wybuchła pandemia i zdalna nauka. 
Wszytko zamknięte, nie ma gdzie 
pójść. Szczerze mówiąc, ja i wiele 
moich koleżanek uprawiałyśmy seks 
dlatego, że nic innego nie było do 
roboty. I mimo tego, że uważaliśmy, 

brzemienne Walentynki
zaszłam w ciążę. Wiedziałam, że bę-
dzie afera i była. Dla moich rodziców, 
zwłaszcza dla ojca, była to prawdziwa 
tragedia. Nie to nawet, że sypiałam z 
chłopakiem, ale że rujnuję jego plany. 
Właśnie o to chodzi, że nie moje, tylko 
jego czy ich jako rodziców. Bo miałam 
skończyć szkołę, zdać maturę i dostać 
się na studia. Nie dali sobie wytłuma-
czyć, że można to jakoś pogodzić. Były 
dwa tygodnie piekła i w końcu miałam 
do wyboru: albo rodzę i liczę wyłącz-
nie na siebie, albo usuwam. I można 
powiedzieć, że rodzice zmusili mnie 
do aborcji. Nie chcę o tym opowiadać. 
Gorzej, że mój chłopak, ojciec dziecka, 
zachował się jak gnojek. Namawiał 
mnie do usunięcia ciąży, nie wspierał 
mnie, nie rozmawiał, unikał spotkań 
i rozmów. Czekał, aż sama rozwiążę 
problem. Wyraźnie odżył, kiedy do-
wiedział się, że już miałam zabieg. 
Nie chciałam go znać i przestałam się 
z nim spotykać. Prawda jest jednak 
taka, że w podobnej sytuacji do mnie 
było, jest i będzie wiele dziewczyn. Ja 
wiem, co się dzieje w domach, gdzie 
małolaty są zostawione samopas, bo 
rodzice są w pracy. Zdalne nauczanie 
wygląda różnie: czasu sporo, a nie ma 
co robić. Tegoroczne walentynki będą 

jeszcze gorsze, bo teraz to już zupełnie 
nie ma co robić i jak ich świętować. 
Spora część wybierze dom, łóżko i 
czerwoną bieliznę. A potem będzie 
płacz...

***
Bożena ma dwie córki w wieku 18 i 

17 lat. Wychowuje je właściwie sama, 
bo mąż pracuje za granicą i przyjeż-
dża na kilka dni raz na dwa miesiące. 
Dziewczyny uczą się w dwóch różnych 
szkołach. 

- Jak zakończyła się zdalna nauka? 
- opowiada Bożena. - Dziewczyny 
zostawały w domu ja szłam do pracy. 
Wracałam około 16.00 i wszystko wy-
dawało się  w najlepszym porządku. 
Obie córki są lubiane i mają spore 
grono znajomych. Tych najbliższych 
oczywiście znam. Znam też aktual-
nych chłopaków obu córek, choć tu 
muszę przyznać, że nie są to jakieś 
trwałe związki i po kilku miesiącach 
najczęściej się rozpadają, a pojawiają 
się nowe. To, że popołudniami się 
spotykali nie przeszkadzało mi, bo 
szczerze mówiąc, co innego mieli 
robić? Ale jak się okazało, spoty-
kali się też, kiedy byłam w pracy. 
Najpierw młodsza córka chodziła 
jakaś nieswoja. Widziałam, że coś się 

dzieje, ale myślałam, że nie idzie jej 
w szkole. Narzekała na zdalną naukę. 
Ale po jakimś czasie zobaczyłam, że 
nie ubywają jej tampony. Tylko ona 
je używała, bo ja ze starszą córką 
stosujemy podpaski. To wydało mi się 
podejrzane. Kiedy raptem pojawiły 
się poranne mdłości, nie miałam 
już złudzeń. Specjalnie się nie wy-
pierała. Był koniec sierpnia, a okres 
spóźniał jej się już trzeci miesiąc. 
Zdecydowanie jestem przeciwniczką 
aborcji, było zresztą za późno. Chło-
pak okazał się dupkiem i olał córkę 
całkowicie. Obiecałam jej pomoc i 
może na mnie na pewno liczyć. Mąż 
trochę się wściekał, ale zaakceptował 
w końcu, że będzie dziadkiem. Jak 
tylko uspokoiło się z młodszą córką, 
któregoś wieczora przyszła starsza i 
poinformowała, że też spodziewa się 
dziecka. I co miałam zrobić? Zabić ją, 
wyrzucić z domu? Znów deklaracja 
pomocy. W efekcie ta pandemiczna 
big love skończyła się dla mnie tym, 
że młodsza córka w styczniu urodziła 
wnuczkę. Starsza ma termin na prze-
łom kwietnia i maja. Obie tatusiów 
swoich dzieci poznały w ubiegłorocz-
ne walentynki.

Michał gwdowski
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Włodek W. poprosił przyjaciela 
o pomoc w remoncie swojego 
domu. Ten przyniósł zaskakujące 
rezultaty. W trakcie prac panowie 
natknęli się bowiem na mały skarb. 
Zdaniem Włodka znalezione w jego 
domu przedmioty należą wyłącznie 
do niego, a według pomagającego 
w remoncie Darka i. połowa należy 
się jemu jako znaleźne. 

Włodek odziedziczył po ojcu niewiel-
ki, poniemiecki domek pod Wałczem. 
Początkowo chciał go sprzedać i nawet 
wystawił ogłoszenia. Nie było jednak 
zbyt wielu chętnych. Wobec tego, 
Włodek W. pomyślał o agroturystyce. 
Podzwonił po ogłoszeniach, dowie-
dział się, ile bierze się na przykład za 
wynajęcie domku na kilka dni w sezo-
nie i poza nim. Usiadł z kalkulatorem 
w ręce i uznał, że zamiast pozbywać 
się domu, zainwestuje w niego trochę 
grosza i zacznie wynajmować go tury-
stom. Zwłaszcza, że niedaleko z niego 
do jezior i nad rzeki, którymi można 
spływać kajakami, a las, do którego 
można iść na grzyby, rośnie dosłownie 
za płotem. 

- To miało być dodatkowe źródło 
dochodu – opowiada Włodzimierz 
W. - Porozmawiałem z żoną i syna-
mi i ustaliliśmy, że to będzie dobre 
rozwiązanie. Domek sprzeda się raz, 
a pieniądze szybko się rozejdą. Wy-
najmując go, będziemy mieć z żoną 
dodatkowy dochód, co miało stać się 
szczególnie ważne, kiedy przejdziemy 
już na emerytury. Bo na kokosy z 
ZUS-u specjalnie nie liczymy. Dlatego 
postanowiłem przygotować domek 
na rok 2021. Ja znam się trochę na 
elektryce, hydraulice i instalacjach CO. 
Konieczne były jednak też przeróbki 
murarskie, wstawienie nowych okien 
i drzwi, lekka przeróbka w pokojach i 
wygospodarowanie łazienek. No i cała 
wykończeniówka... Dlatego poprosi-
łem o pomoc mojego kumpla Darka. 
Oczywiście nie chciałem nic za darmo, 
ale wiedziałem, że Darek nie zedrze 
ze mnie tak, jak firma. Fakt, że firma 
wykonałaby prace szybciej niż Darek 
i ja po pracy, ale miałem czas. Liczyła 
się konkretna oszczędność.

Darek zajmował się murarką, a 
Włodek w tym czasie przerabiał in-
stalacje. Podciągał wodę i kanalizację 
do nowych łazienek. Zmienił instalację 
elektryczną. W końcu zaczęli zajmo-
wać się wnętrzem. W korytarzyku przy 
wejściu do piwnicy stała stara szafa. 
Kiedyś na pewno musiała być piękna, 
rzeźbiona. Teraz była jednak całkiem 
zniszczona i rozpadła się w drobiazgi, 
kiedy panowie spróbowali trochę ją 
przesunąć. W dolnej części były szu-
flady. Kiedy przenosili szafę, szuflady 
wypadły i z jednej z nich odskoczyło 
dno. Pod nim była skrytka, a w niej 
metalowe pudełko. 

***
Pudełko zawierało kilka niemieckich 

odznaczeń z czasów pierwszej i drugiej 
wojny. Co prawda panowie nie znali 
się na tym, ale wiek medali ustalili 

Znaleźne - kość niezgody
po widniejących na nich datach. Był 
jakiś stary zegarek kieszonkowy, mały 
kluczyk, trochę zdjęć i list. Na kopercie 
ładnie wykaligrafowane po niemiec-
ku: mój drogi synu. 

- Listu nie byliśmy w stanie prze-
czytać – mówi Włodek. - Dopiero 
córka Darka przetłumaczyła nam 
jego treść. Uciekający przed polskimi 
i radzieckimi wojskami Ojciec pisał 
do swojego syna, który walczył na 
froncie. Instruował go, że jak wróci, to 
na pewno zajrzy do skrytki i odnajdzie 
ten list. Ojciec nie chciał chować w tej 
skrytce nic cennego, bo obawiał się, że 
wpadnie w niepowołane ręce. Pisał, 
że część majątku zostawia w miejscu 
gdzie kiedyś spędzali razem wiele 
czasu, z myślą o synu, aby ten mógł 
rozpocząć tu nowe życie, albo wrócić 
do ojczyzny. Przesyłka dla niego jest 
ukryta w rogu pomieszczenia.

Panowie nie mieli pojęcia, o jakim 
pomieszczeniu mowa jest w liście. 
Doszli jednak do wniosku, że rogów 
w całym domu zbyt wiele nie ma i 
postanowili metodycznie przeszukać 
pomieszczenie po pomieszczeniu. I tak 
zresztą mieli w planach wymienić pod-
łogi, dlatego nie za bardzo przejmowali 
się wyrywaniem desek w każdym rogu 
każdego pokoju. Zaczęli od skucia ka-
felków w starej łazience i kuchni. 

Włodek przeszukiwał jeszcze pokoje, 
kiedy Darek zszedł do piwnicy. Zauwa-
żył tam pozostałości starego warsztatu 
i jakieś wykonane z drewna zabawki. 
Opowiadał później, że poczuł, iż jest 
w dobrym miejscu. To na pewno tu 
ojciec spędzał z synem dużo czasu, 
robiąc wspólnie drewniane zabawki. 
I nie pomylił się, bo w rogu tego wła-
śnie pomieszczenia pod deskami była 
zakopana skrzynka. 

- Darek zawołał, że ma skarb – opo-
wiada Włodek. - Wniósł do kuchni 

metalową, zamkniętą na kłódkę 
skrzynkę. Jak się okazało, do kłódki 
pasował kluczyk z wcześniej znalezio-
nego pudełka. Mimo, że przeleżała w 
ziemi wiele lat, kłódka otworzyła się 
jak nowa. W środku w woreczkach 
były monety, w większości złote. 
Dużo złotych dwudziestodolarówek, 
w innych pakowane po kilkanaście 
sztuk złote ruble, czyli tak zwane 
świnki, a w kolejnych różne monety, 
których nie potrafili na pierwszy rzut 
oka zidentyfikować.

***
- Nie chcę mówić dokładnie o 

znalezisku ale powiem tylko, że w 
jednym z woreczków było 30 złotych 
dwudziestodolarówek – kontynuuje 
Włodek. - Jedna taka moneta w zależ-
ności od rocznika kosztuje od 5 do 12 
tysięcy złotych. Nie mówię o okazach 
numizmatycznych, bo te mogą iść na-
wet w setki tysięcy. Co prawda takich 
okazów nie było, ale i tak znaleźliśmy 
prawdziwy skarb. Wtedy Darek stwier-
dził, że musimy to podzielić. Owszem, 
nawet nie myślałem, żeby mu nic nie 
odpalić. Mówię, że oczywiście, dosta-
nie 10 złotych dwudziestodolarówek, 
bo mu się to zwyczajnie należy. To w 
końcu kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na 
to Darek, żebym się nie wygłupiał... 
mam mu oddać połowę, bo to on 
znalazł. Ja mu na to, że mowy nie ma, 
bo przecież dom jest mój, i to, co w 
nim jest, też należy do mnie. Wtedy 
Darek wyjechał z tekstem, że różne 
służby mogą mieć na ten temat inne 
zdanie. Złapał za telefon i zanim się 
zorientowałem, sfotografował znalezi-
sko, a potem zagroził, że jeśli się z nim 
nie podzielę po połowie, to doniesie 
na policję, do konserwatora zabytków 
i urzędu skarbowego. Inaczej on nie 
będzie nic z tego miał, ale i ja nie 
będę nic miał. 

Darek dał Włodkowi kilka dni do na-
mysłu. W tym czasie Włodek wstępnie 
wycenił znalezisko. Miał świadomość, 
że kolega może mu narobić kłopotów. 
Rozważał różne scenariusze i doszedł 
do wniosku, że ukrywać znaleziska nie 
ma sensu, skoro będzie chciał z niego 
korzystać i spieniężyć choćby część. 
Z drugiej strony uważał za totalnie 
niesprawiedliwe oddawanie połowy. 
Najbardziej jednak przykro mu było, 
że przyjaciel okazał się tak pazerny i 
bezwzględny.

***
- Widać wszystko ma swoją wartość, 

nawet przyjaźń – mówi Włodek. - Spo-
tkałem się z Darkiem i zaproponowa-
łem 20 procent, ale nie chciał nawet 
o tym słyszeć. Podniosłem do 30, ale 
dalej trwał przy swoim. Zdenerwowa-
ło mnie to w końcu i doszedłem do 
wniosku, że ja nie będę miał nic ze 
znaleziska, ale on też nie. Zakopałem 
kosztowności i pokazałem to miejsce 
swoim dzieciom. Kiedyś one z tego 
skorzystają. Darek początkowo wściekł 
się i groził mi, ale ostatecznie nigdzie 
z tym nie poszedł. Widać zależało mu 
na pieniądzach bardziej, niż mnie. 
Potem zadzwonił, że zgadza się na 40 
procent. Udałem wtedy głupiego, że 
nie wiem, o jakim znalezisku mówi, 
bo bałem się, że będzie nagrywał 
rozmowę. Po tygodniu zadzwonił 
znowu, że zgadza się na 30 procent. 
Nie dałem grosza. Potem było kilka 
kolejnych telefonów. W końcu dałem 
mu 10 procent, bo tyle znaleźnego 
w sumie przysługuje. Na razie Darek 
nie odzywa się do mnie. A ja i tak 
nie tykam znaleziska. Remont sam 
dokończyłem, bo może jak skończy się 
pandemia, to agroturystyka zacznie na 
siebie zarabiać. Ale najważniejsze jest 
to, że moje dzieciaki mają swój skarb.

Marcin Orlicki
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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

• Lokal do wynajęcia 72 m2, dobra 
lokalizacja, Wałcz Wojska Polskiego 15. 
Obecny sklep SABA. Szczegóły tel. 607 
312 905                                              8/21l

• ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA 
ROZLEWNIĘ GAZU W WAŁCZU. WIĘ-
CEJ INFORMACJI POD TEL. 507 074 
042                                            9/21p

• Sprzedam wyposażenie salonu fry-
zjerskiego, tel. 692 089 888              6/21r

• ZROBIMY WWW.TUCZNO24.PL        
                                        10/21r

•  ZLECENIA NA OGŁOSZENIA I 
REKLAMY RAMKOWE ORAZ OGŁO-
SzEniA dRObnE, które mają ukazać 
się w najbliższym wydaniu tygodnika „Po-
jezierze Wałeckie”, przyjmujemy do godz. 
16.00 do poniedziałku poprzedzającego 
nowe wydanie. Druk ogłoszeń można zle-
cać drogą mailową (tygodnik@pojezierze.
com.pl, reklama@pojezierze.com.pl lub 
telefonicznie: 602 590 376, 662 041 438.  
    
DZIĘKUjEMY ZA SKORZYSTANIE Z 
NASZYCh USŁUG!

OgłOSZENiA DRObNE FiLiGRAnY

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie 
byle Co” sc., Wałcz, al. Zdobywców 
Wału Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz Chru-
ścicki oraz dziennikarze i współpra-
cownicy.
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 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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