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Jeszcze kilkanaście miesięcy temu pewnie pożegnałbym swoją 
teściową inaczej, o wiele bardziej osobiście niż ostatnio, kie-
dy mogłem o Niej mówić z przydawką „była”. Skłamałbym 
twierdząc, że nie wpłynęło to na nasze relacje, wcześniej przez 

bardzo długie lata o wiele więcej, niż poprawne. Potem wydarzyło 
się bardzo dużo w życiu Jej i moim i w pamięci, wspomnienia 
fantastyczne czasem mieszają się z takimi, których wolałbym, żeby 
ich nie było i chyba nie zawsze było to z mojej winy. Jestem jednak 
pewny, że z czasem zostaną tylko te pierwsze - nie tylko dlatego, 
że tych drugich było bardzo mało i dziś nie mają już one żadnego 
znaczenia. I nie tylko dlatego, że na zawsze zostanę Jej dłużnikiem, 
bo praktycznie wychowała mi dzieci i opiekowała się moją niedo-
łężną matką, kiedy ja nie miałem na to czasu. Wdzięczność - z tym 
uczuciem będę ją wspominał, a będę to robił często, bo - czy to się 
komuś podoba, czy nie - była ważną częścią mojego życia.

Lubię Wielkanoc, chociaż jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności 
w niektórych latach w tym okresie działy się smutne rzeczy. 
Zaczęło się kilkanaście lat temu od śmierci mojej mamy, która 

zmarła przed świętami, a pochowana została dopiero po nich, bo w 
Warszawie trzeba swoje odczekać, zanim spocznie się na cmentarzu. To 
były pierwsze z serii smutnych Świąt Wielkanocnych w moim życiu, a 
ponieważ chodziło o matkę - na pewno najsmutniejsze. Kilka tygodni 
temu przeraziła mnie wiadomość o śmierci B.W. Bogusza. Teraz ode-
szła moja była teściowa, więc o radości z odradzającego się życia nie 
mogło być mowy. W niedzielę dowiedziałem się z kolei, że Covid-19 
zabrał moją koleżankę z roku, młodszą ode mnie o dwa lata, a to nie 
jest jeszcze wiek do umierania. Iwona była osobą dość ekscentryczną 
i szaloną. Już po studiach zasłynęła z tego, że na późnokomunistycz-
nych basenach warszawskich paradowała bez skrępowania w stroju 
topless, wzbudzając niemałą sensację, a często również - według 
mnie, uzasadnione - oburzenie. Żeby było jeszcze ciekawiej, opisy-
wała to później na łamach dziennika, w którym była zatrudniona. 
Nie dam natomiast głowy, czy te niezbyt obyczajne występy były w 
gazecie dokumentowane fotograficznie. Po latach Iwona diametralnie 
zmieniła swoje zainteresowania i zajęła się opisywaniem w social 
mediach skomplikowanych relacji polsko-ukraińskich. Pisała z pozycji 
narodowych, jedynie słusznych i pryncypialnych. Szczerze mówiąc, 
osobiście wolałem teksty basenowe, gdyż poglądy swoją drogą, ale 
językiem polskim Iwona posługiwała się wyjątkowo sprawnie. A że 
nie zrobiła wielkiej kariery? Tak czasem bywa..

Przy tej okazji przyszło do głowy, że z mojego roku odeszła  na 

wieczny dyżur już trzecia osoba - przynajmniej ja o tylu wiem, 
gdyż relacje międzyludzkie pomiędzy większością z nas bardzo się 
rozluźniły, o ile w ogóle nie zanikły. Nie dziwię się zresztą temu ani 
trochę, bo ten zawód jest do szpiku kości przesiąknięty rywalizacją, 
co raczej nie sprzyjaja zadzierzgiwaniu ani utrwalaniu przyjaźni. 
Lista topowych dziennikarzy jest ograniczona i aby się na nią do-
stać, ktoś inny musi z niej wypaść - o sentymentach nie ma tu więc 
mowy: ty albo ja. Refleksja, że tak naprawdę nie na tym powinno 
to polegać, przychodzi zazwyczaj bardzo późno. Wcześniej myśli 
się o nowych furach, domach pod miastem, wakacjach w Meksyku. 
Nie wszyscy wytrzymują ten wyścig szczurów. Większość - tak (bo 
to bywa naprawdę fajny zawód!), ale niektórzy płacą za to zdro-
wiem, fizycznym albo psychicznym, inni uciekają w różne używki, 
co prędzej czy później też źle się kończy. Pamiętam bardzo wczesną 
i kompletnie absurdalną śmierć jednego chłopaka z naszego roku. 
Zdolny, przystojny, z dobrze sytuowanej rodziny, jeden z najlep-
szych piłkarzy w roczniku, grywał w reprezentacji uczelni. O ile nie 
zapił, bo alkoholu nie odmawiał już na studiach - tylko, że wtedy 
to była jeszcze chyba tylko zabawa. Kolejne dziewczyny próbowały 
sprowadzić go na dobrą drogę i nawet jeśli na jakiś czas bywało to 
skuteczne, to potem coś się wydarzało i chłopak tracił umiar. Źle 
znosił porażki. - Albo wygrywasz, albo cię nie ma - zapamiętałem go, 
jak mówił to przed jakimś meczem o nic. Wzruszyłem ramionami. 
Potem, już w pracy, było podobno tak samo. Dusza towarzystwa, 
faworyt większości koleżanek z sąsiednich biurek, napędzany nie-
okiełznaną ambicją. Kierownik działu nie puścił mu jakiegoś tekstu, 
dla Roberta zdaje się bardzo ważnego, choć ci, którzy go później 
czytali - mówili, że Pulitzera by za niego nie dostał. Ale poszedł przez 
to w tango. Przez tydzień nikt go nie szukał, bo przerwy w życiorysie 
zdarzały mu się już wcześniej i wielokrotnie. Mieszkał sam. Został 
znaleziony martwy, w fatalnych okolicznościach, z ręką zaciśniętą 
na niedopitej butelce wódki. Po wielkim cmentarzu niósł się szloch, 
ale nawet relatywnie najbliżsi koledzy bezradnie rozkładali ręce, bo 
nikt nie czuł się odpowiedzialny za śmierć trzydziestoparoletniego 
alkoholika, który nie dopuszczał do siebie nikogo i nie pozwalał 
sobie pomóc. Mógł i powinien być kimś, a zostawił po sobie tylko 
garstkę, i to nienajciekawszych, wspomnień.

W  minione święta miałem sposobność, żeby przemyśleć 
parę rzeczy. Doszedłem do wniosku, że zbyt wiele nie 
zdążę już zmienić i chyba nawet nie bardzo mi na tym 

zależy. Wolę żyć tak, jak myślę, że powinienem.

OTWARTYM 
TEKSTEM

Reduktor
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Sesja Rady Miasta Wałcza, która 
odbyła się 30 marca, kolejny raz 
udowodniła, że głównym zajęciem 
Rady nie jest uchwalanie miejsco-
wego prawa, tylko kłótnie: pomię-
dzy częścią Rady i burmistrzem, 
kłótnie pomiędzy radnymi... Po-
ziom dyskusji czy monologów, a 
zwłaszcza niektóre polemiki były 
głęboko poniżej poziomu dobrego 
smaku. 

Po uzupełnieniu porządku obrad 
między innymi o sprawozdanie fi-
nansowe za 2019 rok (czego do-
magał się Wojewoda), rozpoczął 
się zmasowany atak na burmistrza 
Macieja Żebrowskiego. Rozpoczął go 
wiceprzewodniczący Rady Krzysztof 
Piotrowski, który miał pretensje o 
film podsumowujący ubiegły rok oraz 
wysłane do mieszkańców listy. Wtóro-
wała mu wiceprzewodnicząca Rady 
Anna Ogonowska, która porównała 
film do propagandowych produkcji 
z okresu Edwarda Gierka. Radny 
Zdzisław Ryder oznajmił natomiast, 
że również ma zastrzeżenia do filmu, 
ale zapowiedział, że odniesie się do 
tego na koniec sesji. 

Radni zadali burmistrzowi wiele 
pytań. Niektóre były bardzo szcze-
gółowe, na co zwrócił uwagę prze-
wodniczący Rady Paweł Łakomy, 
który poprosił, aby tego typu pytania 
zadawać na komisjach. To znów nie 
spodobało się radnym, którzy zarzucili 
przewodniczącemu stronniczość. 

Burmistrz - uzasadniając to między 
innymi skróceniem czasu obrad - 
oznajmił, że na pytania odpowiadał 
nie będzie, a odpowiedzi prześle na 
piśmie. Część radnych domagała się 
jednak odpowiedzi od razu. 

- Niejednokrotnie zapewnialiście o 
odpowiedziach i do dnia dzisiejszego 
ich nie otrzymaliśmy – protestowała 
A. Ogonowska.

Tej przepychanki po raz pierwszy 
podczas tej sesji nie wytrzymała radna 
Anna Korzeniewska.

- Jest mi zwyczajnie wstyd – mówiła. 
- Mieliście krzewić kulturę, a pokazu-
jecie niski poziom. Są już potworne 
podziały w kraju, a wy dzielicie ludzi 
na szczeblu lokalnym. Krytykujecie 
przewodniczącego Rady, że kogoś nie 
dostrzegł, że niesprawiedliwie udziela 
głosu. Ale to powinna być również 
krytyka wiceprzewodniczących, bo 
też od czegoś jesteście! Choćby od 
pomocy przewodniczącemu.

***
Później atmosfera nieco się uspo-

koiła, a radni wysłuchali informacji 
na temat programu opieki nad bez-
domnymi zwierzętami. Kolejny rok 
program realizowany jest we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Razem dla 
Zwierząt. Pod adresem stowarzyszenia 
padło ze strony radnych i władz mia-
sta wiele ciepłych słów. 

- Stowarzyszeniu za jego działal-
ność pragnę podziękować w imieniu 
wszystkich mieszkańców, a myślę 

Żenujące widowisko
że również, a może przede wszyst-
kim, w imieniu zwierzaków, które 
otrzymały pomoc – mówił burmistrz 
Maciej Żebrowski. - Z tego co wiem, 
z 39 odłowionych na terenie miasta 
bezpańskich psów tylko jeden trafił 
do schroniska. Program adopcyjny 
działa coraz lepiej. Z jednej strony jest 
to ogromna poprawa sytuacji zwie-
rząt, a z drugiej generuje wymierne 
oszczędności dla budżetu. Te zaosz-
czędzone pieniądze lepiej przeznaczyć 
na wsparcie stowarzyszenia i domów 
tymczasowych.

- Obserwowałam działalność sto-
warzyszenia od początku jego dzia-
łalności – mówiła radna Bogusława 
Towalewska. - Mogę wypowiadać się 
w samych pozytywach i w imieniu 
radnych podziękować za działalność. 
Pamiętam, że miałam pewne zastrze-
żenie do domów tymczasowych. 
Odłowiony pies trafiał do takiego 
domu, gdzie przyzwyczajał się do 
nowych właścicieli, a potem znów 
przeżywał cierpienie, trafiając do 
domu adopcyjnego czy w skrajnym 
przypadku do schroniska. Bałam się, 
że jest to zbędny stres dla zwierzęcia. 
Ale widać, że taki system się sprawdza. 
Wydaje mi się, że w czasie pandemii 
sytuacja zwierząt uległa poprawie. 
W dużych miastach są wręcz kolejki 
w schroniskach po adopcję psów i 
kotów. Ludzie poczuli się samotni i 
chcą mieć w domu zwierzaka. Mam 
nadzieję, że nie jest to moda tylko na 
czas pandemii. 

***
W dalszej części sesji radni przyjęli 

Strategię Rozwiązywania Problemów 
Społecznych gminy miejskiej Wałcz, 
program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i uchwałę o  zwolnieniu 
z opłaty za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych.
Zdjęto natomiast z porządku obrad 

uchwałę o usytuowaniu przystanków 
komunikacyjnych i zasadach korzysta-
nia z nich przez przewoźników. Radni 
po blisko godzinnej dyskusji na temat 
usytuowania jednego z przystanków 
nie byli w stanie dojść do porozu-
mienia i zdjęli uchwałę, przenosząc 
jej podjęcie na sesję nadzwyczajną. 

Kolejna ostra dyskusja wywiązała 
się przy okazji zmian w tegorocz-
nym budżecie. Maciej Goszczyński 
wnioskował o wycofanie 200 tysięcy 
złotych z pieniędzy, które miały być 
przeznaczone na wynagrodzenia pra-
cowników Urzędu Miasta. 

- Nie pierwszy raz prezentujecie linię 
przeciw rozwojowi miasta – mówiła A. 
Korzeniewska, kierując swoje słowa 
do M. Goszczyńskiego. - Jakie jest 
uzasadnienie tego, że zabieracie 200 
tysięcy złotych? Jak pan to policzył? 
Czemu pan tylko ucina pieniądze? 
Kiedy współpraca, kiedy zaproszenie 
do rozmów? Zależy panu tylko na 
zniszczeniu burmistrza. Widzę ten zło-
śliwy uśmiech! Czemu się pan cieszy z 
każdej zabranej złotówki?

Pomiędzy dwójką radnych wy-
wiązała się ostra wymiana zdań. A. 
Korzeniewska poczuła się obrażona 
i domagała się od przewodniczącego 
ukarania radnego. Kiedy przewodni-
czący nie zareagował oznajmiła, że w 
takim razie skieruje sprawę do sądu. 

- Rozmawiamy o ludziach, o pracow-
nikach Urzędu, którzy ciężko pracują  
– starała się przekonać radna Kamila 
Trojanowska. -  Zdjęcie 200 tysięcy 
złotych to nie był dobry ruch. Większe 
środki dają możliwość poukładania 
pracy w Urzędzie, docenienia wyróż-
niających się pracowników, a przede 
wszystkim dają urzędnikom poczucie 

stabilizacji. 
- Bawimy się w przesuwanie środ-

ków – mówił Dariusz Szalla. - Zapomi-
namy, że za tymi pieniędzmi są ludzie. 

Mimo wielu głosów sprzeciwu, więk-
szość radnych przegłosowała zmiany 
w budżecie wraz z zaproponowanym 
przez M. Goszczyńskiego „obcięciem” 
funduszu na wynagrodzenia dla pra-
cowników o 200 tysięcy złotych. 

Później p raz kolejny powróciła 
sprawa zatwierdzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu za rok 2019 i 
sprawozdania finansowego gminy 
miejskiej Wałcz na dzień 31 grudnia 
2019, zgodnie z pismem wojewody. 
Wojewoda nakazał podjęcie uchwał, 
stwierdzając, że jeśli Rada w dalszym 
ciągu będzie naruszała obowiązujące 
przepisy, to istnieje prawna możliwość 
jej odwołania. 

M. Goszczyński wygłosił mowę w 
której za zaistniałą sytuację obciążył... 
Przewodniczącego Rady (sic!). Radny 
Z. Ryder wyraził z kolei swoje wątpli-
wości co do kompetencji Regionalnej 
Izby Obrachunkowej.

- Teraz zrzucacie winę na innych 
– podsumowała A. Korzeniewska. - 
Wojewoda wyraźnie wskazał, że jest 
to bezczynność Rady. Mieliście swój 
plan, ale on nie wypalił, i prowadził 
jak pisze wojewoda do rozwiązania 
Rady. A gdyby do tego doszło, myślę, 
że wielu mieszkańców by się ucieszy-
ło. Ciągle słyszę od mieszkańców, że 
mają już dość ciągłych kłótni, bloko-
wania każdego pomysłu burmistrza 
na zasadzie „nie, bo nie”.

Radni większością głosów przegło-
sowali w końcu uchwały. 

far

Od autora: komentarz do tekstu na 
sąsiedniej stronie
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Wydaje się, że to, co dzieje się na 
sesjach Rady Miasta Wałcz, jest już 
bardzo blisko niebezpiecznej granicy, 
na której kończy się coś, co nazywamy 
ogólnie kulturą polityczną.

Szukając genezy tego, co dzieje 
się dziś w miejskiej polityce, trzeba 
się chyba cofnąć do poprzedniej 
kadencji. Za kadencji burmistrz Bo-
gusławy Towalewskiej zawiązało się 
„trójprzymierze” pomiędzy radnymi 
Alternatywy, Niezależnych i PiS. Ta 
koalicja wspierana była momentami 
przez radnych, którzy weszli do Rady 
z własnych komitetów, oraz ORS 
Przyszłość. Nie dało się jednak ukryć, 
że trzonem, czy liderami utworzonej 
większości w Radzie zostali Anna Ogo-
nowska, Maciej Goszczyński i Krzysztof 
Piotrowski. Tajemnicą poliszynela 
było, że właśnie ta trójka wzięła na 
swoje barki kreowanie polityki Rady, 
a mówiąc precyzyjniej - polityki więk-
szości Rady. Ta trójka niemal przez 
całą kadencję prowadziła - trzeba 
przyznać, że z podziwu godną konse-
kwencją - otwartą wojnę z ówczesną 
burmistrz. Jeśli porównać to, co działo 
się w poprzedniej kadencji z tym, co 
dzieje się obecnie, widać wręcz wyjąt-
kowe podobieństwo. Czy bierze się to 
z tego, że reżyserami tych „sesyjnych 
przedstawień” jest znów ta sama 
trójka? Wykluczyć się tego nie da...

Obecna kadencja na samym po-
czątku zmieniła nieco układ sił. 
Zmiana burmistrza niejako wymusiła 
stworzenie nowej koalicji. Był to dość 
skomplikowany twór, składający się 
z dwójki radnych Alternatywy, trójki 
Niezależnych (przynajmniej oficjal-
nie, bo głosowania nie zawsze to 
potwierdzały) piątki radnych Koalicji 
Obywatelskiej i dwójki radnych ORS 
Przyszłość. Ta większość  mogła liczyć 
na dodatkowe wsparcie w sporej 
części głosowań przez radnych Wspól-
nego Wałcza. Poza burtą pozostał więc 
przede wszystkim PiS. Rozpadło się 
też na jakiś czas znane z poprzedniej 
kadencji trójprzymierze. Nie da się 
jednak ukryć, że mentalnie i świa-
topoglądowo dwójce z Alternatywy 
było bliżej do PiS, niż Koalicji Obywa-
telskiej. Wydaje się, że niekoniecznie 
przeważały poglądy, a bardziej dąże-
nie do układu z poprzedniej kadencji 
i w tym kierunku zmierzała część 
Niezależnych. Coś nie wypaliło też na 
linii Wspólny Wałcz – burmistrz. Dość, 
że czekano na pretekst, aby dokonać 
w Radzie wolty. Tym pretekstem był 
brak współpracy burmistrza z Radą. 
Do tego ogólne sformułowania o 
bałaganie i braku jasnej wizji rozwoju 
miasta. Czyli - powtórka z rozrywki, 
coś, co doskonale znane było z po-
przedniej kadencji. Skoro sprawdziło 
się w obniżeniu notowań B. Towalew-
skiej, mogło też się sprawdzić w walce 
z nowym burmistrzem. 

Wydaje się, że od początku głównym 
cel wszelkich zmian było doprowa-
dzenie do odwołania lub referendum 
w sprawie odwołania burmistrza. 

(Anty)Rada 
O ile jeszcze pierwsze absolutorium 
udało się przeforsować (mimo że już 
w 2019 roku były głosy, aby nie dać 
burmistrzowi ani votum zaufania, ani 
absolutorium) o tyle już rok później 
mieliśmy trwający trzy dni spektakl, 
nazwany sesją absolutoryjną, pod-
czas której „zgrillowano” burmistrza 
metodycznie i bez skrupułów. Oczy-
wiście Maciej Żebrowski nie dostał 
ani absolutorium, ani votum zaufania. 
Nie da się ukryć, że swoimi decyzjami 
i zachowaniem burmistrz pomógł 
swoim opozycjonistom. Stało się 
jednak jasne, że w Radzie dokonał się 
przewrót i wykrystalizowała się nowa 
większość. Do gry wrócił PiS, wspiera-
ny przez część Niezależnych, radnych 
Alternatywy i - o dziwo! - Wspólnego 
Wałcza. Co nieco potasowało się też w 
samej Radzie, bo część radnych zmie-
niła klubowe barwy (m.in. Magdalena 
Świątkowska, Andrzej Ksepko czy Piotr 
Romanowski).

Toczyły się dość zaawansowane 
rozmowy, zmierzające do zawiązania 
oficjalnej koalicji i dokonania zmian w 
Radzie. Nowa większość miała powo-
łać swojego przewodniczącego oraz 
zmienić szefów komisji. Z nieoficjal-
nych informacji wiadomo, że w ostat-
niej chwili z rozmów wycofał się PiS, 
zasłaniając się brakiem zgody władz 
partii (konkretnie wicewojewody) na 
zawiązanie formalnej koalicji. Ta nie-
formalna działała za to znakomicie, a 
strategię dla większości znów zaczęła 
układać znana z poprzedniej kadencji 
trójka: A. Ogonowska, M. Goszczyński 
i K. Piotrowski, konsultując pewne 
decyzje z B. Towalewską. 

Działania Rady, m.in. przesuwanie 
pieniędzy, blokowanie decyzji czy 
pomysłów burmistrza, czyli dokładnie 
ten sam arsenał środków, jaki stoso-
wany był przeciwko B. Towalewskiej, 
dość skutecznie wpływał na opinię 
społeczną. Apogeum było wywindo-
wanie przez Radę opłaty za wywóz 
śmieci do maksymalnego pułapu. 
Niezadowolenie mieszkańców sięgnę-
ło wtedy zenitu. Rozważano wówczas 
nawet doprowadzenie do referendum 
w sprawie odwołania burmistrza. 
Ostatecznie nie zdecydowano się 
na ten krok, z dwóch powodów. Po 
pierwsze, wątpliwa była frekwencja w 
czasie pandemii, a od liczby głosują-
cych wyborców zależy wynik referen-
dum. Po drugie, pojawiła się ciekawa 
interpretacja przepisów, mówiąca o 
tym, że w przypadku braku drugiego 
votum zaufania i absolutorium bur-
mistrz automatycznie traci stanowisko. 
Uznano, że można poczekać rok bez 
ryzykownego referendum. Dla zaryso-
wania pełnego obrazu należy jednak 
napisać, że owa wykładnia prawna 
nie jest stuprocentowo pewna. Wy-
daje się, że większość prawników 
jest zdania, że brak dwóch referen-
dów skutkuje jedynie rozpoczęciem, 
niejako automatycznie, procedury 
referendalnej, ale dopiero w formie 
głosowania jest możliwe pozbawienie 

burmistrza jego stanowiska. 
Jeśli celem było usunięcie M. Że-

browskiego, to radni przegapili ważny 
moment. W połowie ubiegłego roku 
była szansa na skuteczne przeprowa-
dzenie referendum, ale z każdym ko-
lejnym miesiącem ta szansa malała...

Co się takiego stało? Od lat znana 
jest prawda, że zagłaskać można na-
wet kota, a każda krytyka musi mieć 
jakieś granice. Do świadomości miesz-
kańców powoli zaczęła docierać jasna 
prawda, że za wiele działań, za które 
bezrefleksyjnie krytykowano burmi-
strza, tak naprawdę nie on ponosi 
odpowiedzialność, a przynajmniej nie 
całą. Coraz więcej słów krytyki padało 
natomiast pod adresem Rady. Ludzie 
wyraźnie mają już dość kłótni, sporów 
i blokowania pomysłów pod - delikat-
nie mówiąc - mało przekonującymi 
pretekstami. 

Oczywiście większość w Radzie bę-
dzie robić swoje. Jestem przekonany, 
że w połowie roku burmistrz znów nie 
dostanie absolutorium i votum zaufa-
nia. Jakie to wywoła skutki? O tym 
muszą wypowiedzieć się ostatecznie 
prawnicy. Czy będziemy mieli refe-
rendum, czy od razu kolejne wybory? 
Jeśli referendum, to szczerze mówiąc, 
na tę chwilę nie wierzę w jego po-
wodzenie. Choć tego, co może się 

zdarzyć w ciągu kolejnych miesięcy, 
nie da się przewidzieć. Nie wykluczam 
też roszad w prezydium Rady, choć 
wydaje się, że do przeprowadzenia 
tych zmian konieczny byłby powrót 
do normalnego trybu obradowania, a 
nie w formie zdalnej. Chodzi między 
innymi o możliwość przeprowadzenia 
tajnych głosowań, choćby w celu 
zmiany Przewodniczącego Rady. 

W całej tej układance burmistrz stoi 
teoretycznie na przegranej pozycji 
wobec większości w Radzie. To ona 
decyduje o przyznanych środkach 
i  o inwestycjach. To od Rady zależy 
niemal każda poważniejsza decyzja, 
jaką chce podjąć burmistrz. Dlatego 
tak istotne jest posiadanie w Radzie 
większości, bo tylko to daje burmi-
strzowi możliwość realizacji swojej 
polityki. Utrata większości jest naj-
większą porażką M. Żebrowskiego. 
Ale czy mógł jej uniknąć?

Szczerze mówiąc, w tej całej ukła-
dance mnie osobiście nie pasuje jeden 
element. Rozmawiałem wielokrotnie 
z byłą burmistrz B. Towalewską. Nie 
jestem w stanie zrozumieć jak osoba 
o takich poglądach trwa w koalicji 
(choćby nieformalnej) z PiS. Być może 
są jednak jakieś wyższe racje...

Kolejne miesiące zapowiadają się 
jednak na pewno ciekawie.           far
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Chyba jest wiele prawdy w twier-
dzeniu, że w Polsce prima aprilis 
staje się świętem powszechnym, 
obowiązującym każdego dnia. Nie-
długo – tak, jak Kubuś Puchatek ob-
chodził nieurodziny - my będziemy 
starali się nie robić sobie jaj jedynie 
1 kwietnia. A w pozostałe dni pełna 
wolnoamerykanka...

Czy przesadzam? Piszę ten tekst w 
poświąteczny, wtorkowy poranek. 
Wystarczy, że spojrzę w okno, aby 
dojść do wniosku, że nawet przyro-
da sprzysięgła się przeciwko nam i 
stara się zmienić Wielkanoc w Boże 
Narodzenie. To ostatnie co prawda 
przez ostatnie lata przypominało 
lany poniedziałek, dziś z kolei za-
miast zająca schowanego w zielonej 
trawce możemy ulepić bałwanka. 

W nocy z 31 marca na 1 kwietnia 
mieliśmy kolejny prima aprilis w 
wykonaniu jaśnie nami administru-
jących, bo przecież nie rządzących. 
Rządzenie polega bowiem na czymś 
zupełnie innym i wymaga mimo 
wszystko jakichś kwalifikacji. W 
przypadku polityków funkcyjnych 
poraża natomiast wręcz podręcz-
nikowy brak jakichkolwiek cech, pre-
dystynujących ich do sprawowania 
najważniejszych funkcji w państwie. 
Tu może się nieco zagalopowałem. 
Jest jedna osoba dyrygująca partyj-
ną propagandą na Woronicza, która 
jednak kwalifikacje posiada. Cynizm, 
obłuda, kłamstwo, manipulacja, 
bezwzględne oddanie PiS - to cechy, 
które w TVP są wysoko cenione i 
trzeba przyznać, że propaganda 
przynosi zamierzone efekty. Ludzie 
skazani na TVP żyją w zupełnie 
innej, wykreowanej niczym matrix 
rzeczywistości. Pięknej, jedynie 
słusznej i oczywiście pod świetlanym 
przywództwem...

Wracam jednak do 1 kwietnia. 
Otóż w nocy na portalu pacjent.gov.
pl pojawiła się możliwość zapisania 
się na szczepienie przez osoby z 
młodszych roczników, które nie były 
uwzględniane w dotychczasowym 
harmonogramie. Sytuację w nocy i 
nad ranem potwierdzało wielu inter-
nautów, w serwisach społecznościo-
wych mnożyły się wpisy osób, które 
w godzinach nocnych i porannych 
z sukcesem zapisały się na szcze-
pienie. Zaraz jednak pojawiły się 
równoległe głosy, że to nie do końca 
musi być prawda. W końcu jest 1 
kwietnia, a nasz rząd przyzwyczaił 
nas do tego, że lubi sobie robić jaja 
z narodu. 

- Dziś w nocy wystawione zostały 
skierowania dla osób 40-60 lat - po-
informował porannej rozmowie na 
antenie RMF FM Michał Dworczyk. 
Koordynator Narodowego Programu 
Szczepień potwierdził w ten sposób, 
że w nocy ze środy na czwartek 
ruszyła rejestracja na szczepienia dla 
osób urodzonych do 1982 r., a cała 
sprawa nie jest ani żartem prima-
aprilisowym, ani pomyłką systemu.

O 10.08 na swoim Twitterze Ko-

Spokojnie, to tylko awaria
ordynator Narodowego Programu 
Szczepień zmienił jednak zdanie. 
Z jego wpisu można wyczytać, że 
osoby w wieku 40-59 lat zapisały się 
na kwietniowe terminy z powodu... 
błędu systemu. Rejestracja zostaje 
zawieszona, bo nie może docho-
dzić do sytuacji, w której z powodu 
jakiegoś tam błędu młodsze osoby 
zostaną zaszczepione przed senio-
rami. No dobrze, ale co z osobami, 
którym udało się zarejestrować? 
Mają otrzymać nowe terminy. 

To pokazuje z jak potwornym ba-
łaganem mamy do czynienia. Jacy 
fachowcy decydują o naszym życiu 
i zdrowiu. Wszak już w czerwcu 
ubiegłego roku premier ogłaszał 
sukces w walce z pandemią. Kilka 
miesięcy później mieliśmy rekordy 
zakażeń i zgonów. Prawdziwym 
skandalem, czymś, co powinno 
w normalnym kraju spowodować 
dymisję całej ekipy rządzącej, była 
jednak inna wypowiedź. Kiedy po-
jawiła się brytyjska odmiana wiru-
sa, kiedy wszyscy wiedzieli, że jest 
ona bardziej „kąśliwa”, bardziej 
zaraźliwa i cięższa zwłaszcza dla 
ludzi młodszych, nie zrobiono nic 
aby nas przed nią uchronić. Jeden 
z polityków PiS przyznał wprost, że 
dla osób masowo zjeżdżających na 
święta z Wielkiej Brytanii do Polski 
nie zastosowano przymusowych 

badań i kwarantanny, bo... było-
by to źle odebrane i negatywnie 
wpłynęłoby na wizerunek partii. 
Dziś trzecia fala koronawirusa to 
w dużej części zasługa dbających 
o swój PR polityków Zjednoczonej 
Prawicy. 

Jeśli jesteśmy przy temacie szcze-
pionek, to są enklawy, które z nie-
wiadomych powodów mają lepiej 
od innych. Bo jako cud odebrano 
możliwość rejestracji 40-latków. 
Ów cud stał się co prawda później 
błędem systemu, ale tak czy inaczej, 
maczały w tym palce siły nadprzyro-
dzone. Ale co powiecie Państwo, że 
jest w Polsce miasto znacznie więk-
sze od Wałcza, liczące około 180 
tysięcy mieszkańców, w którym za-
szczepionych jest ponad 60 procent 
populacji? Przy czym średnia szcze-
pień w porównywalnych miastach 
wynosi na dzień dzisiejszy niewiele 
ponad 20 procent. Rzeszowowi, bo 
o tym mieście mowa, można byłoby 
pozazdrościć sprawności w szcze-
pieniach, jednak według informacji 
mediów, procedury nie są tamk do 
końca zgodne z tymi ustalonymi 
w ramach narodowego programu 
szczepień. „Gazeta Wyborcza” poda-
je, że w czwartek i piątek przed jed-
nym z punktów stały tłumy, w tym 
20-, 30- i 40-latkowie bez skierowań 
na szczepienie.  

Polityk Dariusz Joński pisał na 
swoim profilu: „Wczoraj (3 kwietnia 
– dop. aut) Pfizerem można się było 
zaszczepić bez zapisów i e-skierowa-
nia w przynajmniej dwóch miej-
scach na Podkarpaciu. (...) Szczepią 
każdego chętnego. Pfizerem. Czy 
rząd nam o czymś nie mówi?”.

Komentatorzy wskazują na po-
lityczny aspekt szczepień w Rze-
szowie. W tym mieście na 9 maja 
zaplanowano przyspieszone wybory 
prezydenta miasta. Masowe szcze-
pienia mogą z jednej strony uła-
twić przeprowadzenie wyborów. Z 
drugiej, mogą przekonać mieszkań-
ców do głosowania na kandydata 
władzy. A o fotel prezydenta miasta 
ubiega się tam popierana przez PiS 
wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. 

Tak na marginesie: na 16 maja 
przewidziane są przyspieszone 
wybory na burmistrza Tuczna. Nie 
żebym coś sugerował, ale jakby dało 
się tam szybciej zaszczepić miesz-
kańców gminy, to mielibyśmy do 
czynienia nie z kiełbasą, ale szcze-
pionką wyborczą. 

Przy tylu aferach związanych ze 
szczepieniami przypominam sobie 
koszmarną burzę medialną i na-
gonkę na całe środowisko, bo kilku 
znanych aktorów zaszczepiło się 
przed czasem...

far
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Po śmierci mamy Anitę wychowy-
wał ojciec. Sama określa go jako 
typa ekscentrycznego i niezbyt 
przystosowanego do współczesne-
go świata. Problem zaczął się od 
momentu, kiedy ojciec postanowił 
znaleźć Anicie męża.

- Mama zmarła kiedy miałam 16 lat 
i w sumie wtedy najbardziej zaczyna-
łam jej potrzebować – zaczyna swoją 
opowieść Anita. - Opieka spadła na 
mojego ojca, który wydaje mi się, że 
sam bardziej potrzebował opieki... 
Nie wiem, co moja mama w nim 
widziała. Fakt, był ciepły, uroczy, 
uczciwy, ale całkowicie niezaradny 
życiowo. Dom właściwie utrzymywała 
moja mama i początkowo dziadkowie. 
Mieli nieźle prosperującą firmę. Po 
ich śmierci firmę prowadził ich syn, 
brat mojej mamy. Mama zachowała 
jednak udziały, a wujek był uczciwy i 
przekazywał jej pieniądze. Nawet po 
śmierci mamy dostawałam od niego 
co miesiąc jakąś kasę. Dawał ją mnie, 
a nie mojemu ojcu, co też dowod,i 
jakim człowiekiem jest mój ojciec. 
Praca na etacie go nie interesowała, 
bo nie umiał się zmusić do tego, żeby 
regularnie wstawać rano z łóżka. Pa-
miętam, że imał się dziesiątek zajęć. 
Pracował u kamieniarza, prowadził 
handel obwoźny, przez miesiąc pro-
wadził bar, przy ruchliwej trasie grill. 
Do tego szereg mniejszych i większych 
biznesów, które miały przynieść 
nieprawdopodobne zyski, a dobrze 
było, jeśli mama nie musiała spłacać 
długów. A mimo to była z nim aż do 
swojej śmierci i jestem przekonana, że 
kochała go mocno. Prawdziwą pasją 
ojca była twórczość. Pisał bestsele-
rowe książki, tomiki poezji, malował 
rewelacyjne obrazy. Problem polegał 
na tym, że nikt nigdy nie chciał tych 
książek wydać, bo były po prostu 
kiepskie. Obrazów nie udawało się 
sprzedać nawet za grosze w internecie. 
Ojciec uważał się za świetnego twórcę, 
tylko że nie miał ku temu żadnych 
talentów. 

Po śmierci mamy Anita dostała ren-
tę, wspierali ją też dziadkowie i potem 
wujek. To były jedyne stałe i pewne 
pieniądze na utrzymanie. Szybko 
okazało się bowiem, że Anita musiała 
roztoczyć opiekę nad ojcem. To ona 
dbała o zakupy, gotowała i jeszcze się 
uczyła. Ojciec najpierw przez ponad 
rok nie robił nic, przeżywając śmierć 
żony. Potem zaczął pisać, bo uznał, 
że cierpienie da mu natchnienie na 
stworzenie kolejnego epokowego 
dzieła. Nic z tego nie wyszło.

***
Anita skończyła liceum i wyjechała 

na studia. Wtedy zaczął się pierwszy 
problem, bo okazało się, że jej ojciec 
nie ma z czego żyć. W efekcie musiała 
utrzymać siebie w Warszawie na stu-
diach i równocześnie ojca w Wałczu. 
Pomagał oczywiście wujek, miała 
rentę, niewielkie stypendium, a od 
drugiego roku pracowała. Udało jej 
się jednak skończyć prawo. Rozpo-

Ojciec specjalnej troski

częła aplikację adwokacką w jednej z 
poznańskich kancelarii. Przeniosła się 
z Warszawy, żeby być bliżej ojca. Za-
rabiała już jakieś pieniądze, więc było 
jej zdecydowanie łatwiej. W dalszym 
ciągu bowiem to na niej spoczywało 
utrzymanie ojca. 

- W Poznaniu poznałam Jacka – opo-
wiada Anita. - Wpadliśmy na siebie 
w sądzie. On był już adwokatem w 
dość dobrej kancelarii. Początkowo 
luźna znajomość przerodziła się w coś 
poważniejszego. Kiedy pojawiłam się 
w Wałczu powiedziałam ojcu, że mam 
chłopaka i planuję z nim zamieszkać. 
Pytał, kim jest, więc zgodnie z prawdą 
powiedziałam, że młodym adwoka-
tem w niezłej kancelarii. Ojciec nie 
widząc go oznajmił, że początkujący 
adwokacina nie może poważnie my-
śleć o związku z jego córką. Myślałam 
że żartuje, ale najwyraźniej nie doce-
niłam swojego ojca.

Ten bowiem rozpoczął wdrażać plan 
wydania swojej córki za mąż, przy 
czym podstawą było znalezienie od-
powiedniego kandydata. Tu kryteria 
były dość jasne. Przyszły zieć miał 
mieć przede wszystkim duży dom, 
gruby portfel i mnóstwo ciepłych 
uczuć nie tyle do Anity, co do swojego 
przyszłego teścia. 

- Kiedy przyjechałam któregoś dnia 
do Wałcza, ojciec czekał na mnie z 
niespodzianką – opowiada Anita. - Tą 
niespodzianką był pięćdziesięcioletni 
facet o imieniu Grzegorz. Młody 
wdowiec, tak przynajmniej przedsta-

wił go ojciec. Właściciel potężnego 
przedsiębiorstwa, mający dom o 
powierzchni prawie 400 metrów i to 
z basenem. Pan wręczył mi kwiaty i 
chciał gdzieś wyjść. Wściekłam się i 
wygoniłam go z domu. Może niepo-
trzebnie tak go potraktowałam, bo w 
sumie nie był niczemu winien. Ojciec 
nagadał mu głupot i facet przyjechał 
gotów się żenić. Poważnie z ojcem 
porozmawiałam i myślałam, że da 
już spokój. Niestety, kiedy byłam w 
Wałczu pojawiali się kolejni faceci, 
których ściągał ojciec. Innym dawał 
do mnie telefon, a oni dzwonili chcąc 
się umówić. Powoływali się przy tym 
na rozmowy z ojcem.

***
Taka sytuacja trwała przez kilka 

miesięcy i Anita powoli zaczynała 
mieć tego wszystkiego dość. W końcu 
nie wytrzymała, wpakowała Jacka do 
samochodu i przyjechali razem do 
Wałcza. 

- Przedstawiłam ojcu Jacka i powie-
działam, że składamy papiery w USC 
i będziemy chcieli się jak najszybciej 
pobrać, czy się to ojcu podoba, czy nie 
– opowiada. -  Nie spodziewałam się 
takiej reakcji. Ojciec dostał spazmów, 
szlochał, że nic go nie obchodzę, że 
nie myślę o nim, a jemu zostało już 
tylko albo się powiesić, albo skoczyć 
z okna. On nie da zgody na ten ślub. 
Mam znaleźć męża ustawionego fi-
nansowo, który zgodzi się, aby ojciec 
zamieszkał z nami. Przez łzy wykrzy-
czał, że nie będzie miał z czego żyć, 

kiedy założę swoją rodzinę. Wściekłam 
się, bo poczułam się jak przedmiot, 
a nie jak córka. Wywrzeszczałam, że 
ma się wziąć do roboty albo wydać 
w końcu jakieś swoje epokowe dzieło 
i zgarnąć miliony. Na koniec wykrzy-
czałam, że szczęśliwie nie potrzebuję 
zgody na ślub i wyszłam z Jackiem. 
Był w niemym szoku po spotkaniu z 
przyszłym teściem...

***
Przez kolejne dni ojciec wydzwaniał 

do Anity i na przemian groził, prosił, 
błagał, płakał i wyklinał. Obiecywał, 
że znajdzie jej tak wspaniałego męża, 
że córka będzie szczęśliwa, a on do-
pełni swoje życie przy jej boku. Będzie 
kochanym dziadkiem jej wnuków. Ale 
zaklina, żeby nie wychodziła za mąż 
pochopnie. 

- Musiałam to przerwać i wzięłam z 
Jackiem ślub cywilny –  mówi Anita. 
- Później może zdecydujemy się na 
ceremonię kościelną, ale teraz chodzi-
ło o czas. Uroczystość była skromna: 
tylko rodzice Jacka, jego brat, mój 
wujek z żoną i kilku najbliższych 
przyjaciół. Ojciec mimo zaproszenia 
nie przyjechał. Nie utrzymuje ze mną 
kontaktu, bo się obraził. Nie obraził 
się jednak na moje pieniądze, bo śred-
nio raz w tygodniu dostaję od niego 
alarmującego sms-a, że nie ma co 
jeść i z czego żyć. Więc ślę mu kolejne 
pieniądze, chociaż korci mnie, żeby 
powiedzieć: stop. Może to na niego 
bardziej podziała?

Marcin Orlicki
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Jak straszną bronią może być 
plotka, przekonał się na własnej 
skórze 47-letni wałczanin Bogdan 
W. Wystarczyły podejrzenia, niedo-
powiedzenia i tylko cudem uniknął 
linczu...

Bogdan W. przeprowadził się na jed-
no z wałeckich osiedli dwa lata temu. 
Zamieszkał w dużym, trzypokojowym 
mieszkaniu, które od lat i tak było 
wynajmowane. Dlatego dla wielu 
mieszkańców bloku był kolejnym 
tymczasowym lokatorem. Był gene-
ralnie dla ludzi obojętny. Znajomość 
z sąsiadami z klatki ograniczała się do 
grzecznościowego: dzień dobry. 

Po pół roku pojawiła się ekipa 
remontowa i sąsiedzi zaobserwo-
wali, że remontowana jest łazienka 
i kuchnia. Gruntowny remont z wy-
mianą wszystkich sprzętów wydał 
się sąsiadom trochę podejrzany, bo 
przecież nikt nie robi takich inwestycji 
w cudzym mieszkaniu. Wreszcie ktoś 
nie wytrzymał i spytał o to Bogdana 
W. wprost, na co usłyszał uprzejmą 
odpowiedź, że istotnie, robiony jest 
kapitalny remont, ale mieszkanie nie 
jest wynajmowane, tylko kupione.

Bogdan W. już jako sąsiad zaczął 
być poddawany baczniejszej obser-
wacji. Od początku zwrócono uwagę 
na to, że jest samotny. Nie pojawia-
ła się w jego towarzystwie żadna 
kobieta, mimo, że sąsiadki oceniły 
zgodnie, że facet jest przystojny i 
warty grzechu. 

- Dopiero później się dowiedziałem, 
że jedna z pań wysnuła przypusz-
czenie, że skoro nie spotykam się z 
kobietami, to raczej jestem gejem 
– opowiada Bogdan W. - Inna po-
wiedziała to rano na spacerze z psem 
koleżance. Koleżanka z kolei uznała, 
że jest to pewna wiadomość. I tak 
za moimi plecami rozeszła się infor-
macja, że gejem. Nie miałem o tym 
pojęcia, zresztą... specjalnie mnie to 
nie obchodziło.

POŻyteczne hOBBy
***

Bogdan W. był żonaty przez kilka 
lat. Z tego małżeństwa ma córkę, na 
którą po rozwodzie płaci alimenty. Po-
wodem rozwodu była pasja Bogdana, 
która jego byłej żonie wydawała się 
zupełnie niemęska. W gronie zaufa-
nych koleżanek wyjawiła kiedyś, że jej 
były mąż to duże dziecko i najlepiej 
czuje się w towarzystwie dzieci. Wałcz 
jest mały, więc to szybko dotarło do 
któregoś z sąsiadów. Tyle, że również 
w mocno zniekształconej wersji, bo 
z newsa wynikało, że Bogdan W. 
przejawia niezdrowe zainteresowanie 
dziećmi. Z tego był już tylko krok 
do nazwania go gejem i pedofilem. 
Sąsiedzi zaczęli mu się przyglądać 
jeszcze baczniej i odnosić z wyraźną 
niechęcią. 

Kiedy wybuchła pandemia, dzieciaki 
nie miały co robić. Nikt nie wie, jak 
to się stało, że zaczęły odwiedzać 
Bogdana W. spędzając u niego po 
kilka godzin dziennie. Nastolatkowie 
wręcz zaczęli wręcz przepadać za swo-
im sąsiadem. Ten pracował zdalnie i 
był dostępny w domu przez niemal 
24 godziny na dobę. W bloku coraz 
mocniej huczało, a dzieciaki pytane 
o powód wizyt u sąsiada nabierały 
wody w usta. 

- Powiem tak: moja pasja pochłonę-
ła mnie całkowicie – przyznaje Bog-
dan W. - Mam świadomość, że ktoś 
patrząc z boku może pomyśleć, że 
jest to wręcz chorobliwe i nie wyklu-
czam, że ma rację. To było przyczyną 
mojego rozwodu. Z jednej strony 
nie miałem czasu na zajmowanie się 
rodziną, a do tego pasja pochłaniała 
spore pieniądze. Teraz nawet na tym 
trochę zarabiam, ale na początku 
wyłącznie inwestowałem. Nie chcia-
łem, żeby ktoś o tym wiedział, bo 
obawiałem się śmieszności. Dlatego 
odwiedzających mnie chłopaków 
prosiłem, żeby nikomu nie mówili, co 
robię. Gdybym jednak wiedział, do 
dzieje się za moimi plecami, to sam 

bym powiedział. Stało się zupełnie 
inaczej...

***
Wszystko miało miejsce w paździer-
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POŻyteczne hOBBy

niku ubiegłego roku. Jeden z sąsia-
dów, Paweł S., wrócił wcześniej z pra-

cy  i nie zastał swojego syna w domu. 
Jego telefon leżał w pokoju, mimo, 

że syn nigdy się z nim nie rozstawał. 
Po 5 godzinach zaczął szukać syna i 
zobaczył go wychodzącego - razem 
z jeszcze jednym chłopcem - z miesz-
kania Bogdana W. Ten drugi chłopak 
mieszkał w klatce obok. Wściekły na 
chłopaków Paweł S. chciał się dowie-
dzieć, co robili przez tyle godzin u 
sąsiada. Chłopcy milczeli. Mówili że 
przyrzekli, że nie powiedzą, bo to jest 
ich wspólna tajemnica z Bogdanem 
W. Słysząc to Paweł S. wściekł się już 
na dobre, bo zaczął wyobrażać sobie 
straszne rzeczy, które sąsiad mógł 
robić z jego dzieckiem. Tylko tym był 
w stanie wytłumaczyć takie dziwne 
nakłanianie dzieci do zachowania 
tajemnicy. Paweł S. poszedł do ojca 
drugiego chłopca. Ten kiedy usłyszał 
o podejrzeniach i również nie mo-
gąc wyciągnąć nic ze swojego syna, 
również się i postanowił natychmiast 
wymierzyć sprawiedliwość. Po drodze 
dołączyło się jeszcze dwóch ojców, 
którzy wiedzieli, że ich synowie bywali 
u Bogdana. 

- Usłyszałem łomotanie w drzwi 
– opowiada Bogdan. - Otwieram 
i czterech facetów wpada mi do 
mieszkania. Szarpią mnie, jeden chce 
walić pięścią. Drą się: co robiłem z ich 
dziećmi!? Jeszcze nie czułem powagi 
sytuacji, więc kazałem im się wynosić. 
Niestety dostałem w twarz i wtedy 
dopiero dotarło do mnie, co mówią 
i o co mnie podejrzewają. Mówię, że 
to koszmarne nieporozumienie, że 
zaraz im pokażę, co robię z chłopcami. 
Kiedy zaprowadziłem ich do pokoju, 
widziałem, jak szczęki opadają im do 
ziemi. Duży pokój był pusty, a wzdłuż 
całej ściany był blat mojego warsztatu. 
Na nim mała wieża i półka z płytami 
CD, bo podczas pracy lubię słuchać 
muzyki. Ich uwagę przykuły jednak 
zajmujące cały pokój dioramy. Mają 
po dwa, a czasem jeszcze więcej 
metrów, są ustawione na stołach. Na 
nich odwzorowany idealnie teren, 
domy, jeziora, drzewa. Pomiędzy nimi 

żołnierze, sprzęt wojskowy, pojazdy, 
a nawet pociągi. Tak, moją pasją jest 
modelarstwo. Robię rekonstrukcje 
fragmentów bitew, starając się wyko-
nać wszystko z jak najdokładniejszym 
odwzorowaniem oryginalnej scenerii, 
żołnierzy i sprzętu. Kupuję gotowe 
zestawy, ale też sporo robię sam. Wy-
konuję formy i odlewam żołnierzyki 
w żywicy. Jestem już dość znany w 
środowisku, dlatego sporo odlewów 
sprzedaję innym modelarzom, nie 
tylko w Polsce, ale i za granicą. Dzięki 
temu stać mnie na to hobby. Panowie 
oglądali dioramy, podziwiali warsztat, 
formy, słuchali, jak robi się żołnierzy-
ki, jak maluje się takie maleństwa. 
Potem przyszli ich synowie i wspólnie 
rozmawialiśmy kilka godzin. Panowie 
wychodząc przepraszali za zachowa-
nie i na koniec dziękowali za zajęcie 
się chłopakami.

***
Po bloku lotem błyskawicy rozeszła 

się informacja o sąsiedzie i jego nie-
zwykłym hobby. U Bogdana zaczęły 
pojawiać się wręcz wycieczki chętnych 
do obejrzenia na własne oczy cudnych 
makiet. Natychmiast ucichły też plot-
ki o tym, że Bogdan W. jest gejem i 
oczywiście przestano go podejrzewać 
o niezdrowe zainteresowanie dziećmi. 
Wprost przeciwnie, rodzice chętnie 
zaczęli posyłać do niego swoje dzie-
ci, które dzięki temu podciągały się 
mocno z historii.  

- Największy plus tego całego zamie-
szania? – mówi Bogdan W. - Chyba 
to, że prawdopodobnie przestanę być 
samotny Przychodził do mnie Michał, 
syn sąsiadki z ostatniego piętra. Na-
wet nie wiedziałem, że tak jak ja jest 
rozwiedziona. I wcale nie uważa mojej 
pasji za niemęską, czy dziecinną. Od 
kilku miesięcy spotykamy się i planu-
jemy wspólne mieszkanie. Mam się 
do niej przeprowadzić, a całe moje 
mieszkanie przeznaczymy na dioramy 
i warsztat...

Marcin Orlicki 
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Składniki:
• 1 pierś z kurczaka,
• 1 spory brokuł,
• 100 g makaronu,
• 1/2 czerwonej cebuli,
• 1/2 puszki kukurydzy konser-

wowej,
• 200 g jogurtu naturalnego,
• 100 g sera mozzarella,
• sól, pieprz, lubczyk, curry

Wykonanie
Makaron oraz brokuła ugotować al 
dente w osolonej wodzie.
Po ugotowaniu przelać zimną wodą.
Kurczaka kroimy w kostkę, przypra-
wiamy curry i smażymy na łyżce 
oleju. Cebulę kroimy w drobną kostkę. 
Odsączamy kukurydzę i mieszamy 
wszystkie składniki.
Dodajemy sos jogurtowy.
Jogurt mieszamy z solą, pieprzem i 
lubczykiem.
Posypujemy startą mozzarellą.

Smacznego!

Sałatka makaronowa 
z brokułem i kurczakiem

Zamykam za sobą 
drzwi, przekręcam klucz 
w zamku, rzucam na 
podłogę torebkę. Pewnie 
nie jest zupełnie cicho, 
ale nie słyszę ani stukania 
kocich łapek o parkiet, 
ani własnego oddechu. 
Przez niezasłonięte okna 
sączą się światła miasta - 

rozedrgane lampy uliczne jak przebiśniegi w trawie, 
smugi reflektorów przejeżdżających kawałek dalej 
samochodów, rozpalone okna w sąsiadujących 
blokach. Za szybą ani deszczu, ani wiatru, ani w 
ogóle nic wartego uwagi, tylko chłodne powietrze 
nocnej Warszawy.

Wdech i wydech.
Jadę na autopilocie. W miseczkach grzechocze 

karma, pod palcami przemyka plama ciemnego 
futra, w przestrzeni ląduje jedno czy dwa „no tak, 
już wróciłam, już jestem, przepraszam”. A potem 
zamrażarka, szklanka, dokładnie dwie kostki lodu, 
cola, cytryna i... Źle, do zlewu. Jeszcze raz. Szklanka, 

odrobina wody, zgrzyt zakrętki od Lasanty Glenmoran-
gie. Zapalam ze trzy świeczki, chociaż nie mam nastroju 
na świeczki, wrzucam na głośniki album z najlepszymi 
kawałkami The Cranberries, chociaż nie chcę słuchać 
muzyki, siadam na kanapie, chociaż najchętniej krąży-
łabym w kółko. Przymykam oczy. Przewijam w głowie 
myśli. Rwą się jak stara taśma.

Wszystko jest takie samo. 
Nawet kiedy znika ktoś bardzo ważny, życie zmienia 

się w zasadzie tylko odrobinę. To kilka minut dziennie, 
jeden mniej kontakt w telefonie, adresat ładnego zdję-
cia, które udało się zrobić przypadkiem, inny tort na 
urodziny niż przez dwadzieścia sześć lat, mniej życzeń 
do złożenia na imieniny, Dzień Mamy, Dzień Babci, 
zmodyfikowany zestaw potraw świątecznych.

Nic nie jest takie samo. 
Upijam łyk. Wykrzywiam się i kaszlę. Nikt, kto spoj-

rzałby na moje życie z boku, nie zauważyłby pewnie 
różnicy, bo tak niewiele czynności trzeba wykonać, 
żeby przystosować się do innej rzeczywistości. Tylko 
tyle, że do kogo innego zadzwonię najpierw, żeby 
pochwalić się sukcesem w pracy, a przejeżdżając przez 
Wałcz będzie mi się już tylko wydawać, że to ją widzę 

Od A. do z

cOŚ nA zĄB

na spacerze z psem. W niedzielę bez wyrzutów 
sumienia wyjadę przed 16:00 w drogę do domu, 
bo nikt nigdzie nie będzie na mnie czekał. 

Wychodzę na balkon. Za moimi plecami Dolores 
O’Riordan, w zaświatach od 2018 roku, śpiewa 
Odę do rodziny, a mnie właśnie zaciska się gardło. 
Nie zdążyłam już pokazać, jak to miejsce mogłoby 
wyglądać, kiedy skończę nad nim pracować. Nie 
zdążyłam powiedzieć... Zresztą, jakie to ma zna-
czenie, czego nie zdążyłam zrobić? Nie zdążyłam. 
Nie zrobię. Nie powiem, nie pokażę, nie zapytam. 
Ale to w porządku. 

To, co zdążyłam, co zdążyłyśmy obie, było nie-
skończenie ważniejsze.

Odstawiam pustą szklankę na parapet i rękawem 
ocieram czerwony, zasmarkany nos. Gaszę tych kilka 
świeczek, wyłączam muzykę, potykam się o kota, 
mocno zaciskam usta. Zaczyna się nowy tydzień w 
trochę innej rzeczywistości, w nieznacznie, chociaż 
znacząco zmienionym wydaniu.

Dobrze mnie na to przygotowałaś.

natalia chruścicka

Święta, święta i po świętach, ale 
żyć - czyli również jeść - trzeba 
nadal. Podniebienia nadal mamy 
rozpieszczone smakami wybornego 
pieczystego, pasztetami, żurkiem, 
sałatkami w milionach odmian i 
białą kiełbasą w kapuście, więc 
niełatwo będzie wybrać potrawę, 
która sprosta naszym oczekiwa-
niom. zdając sobie sprawę ze skali 
trudności tego zadania, proponuję 
coś lekkiego, łatwego w przygoto-
waniu i - mam nadzieję - przyjem-
nego w smaku. A więc... najpierw 
do dzieła, a potem do stołu!
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Święta - zarówno Bożego naro-
dzenia, jak i Wielkiej nocy - są 
doskonałą okazją do uroczystych 
zaręczyn. niektórzy czekają przez 
cały rok, aby poprosić swoją wy-
brankę o rękę. Ale jak to w życiu 
bywa - niektóre z zaręczyn przybie-
rają nieoczekiwany obrót. 

Michał od dłuższego czasy planował 
zaręczyny z Agnieszką. Wiedziały o 
tym obie rodziny. W pierwszy dzień 
świąt zaplanowano wspólne spotka-
nie, na którym miała się odbyć uro-
czystość. Zanim do tego doszło ojciec 
Agnieszki, czyli przyszły teść Michała, 
zaproponował wspólne spotkanie. 

- Byłem akurat u Agi dopinać całą 
uroczystość – opowiada Michał. - 
Siedzieliśmy w pokoju z jej starszą o 
dwa lata siostrą. Kiedy wychodziłem, 
zaczepił mnie przyszły teść. Spytał, czy 
nie pomógłbym mu skopać działkę 
jego rodziców. Są starsi i sami nie mają 
już dość sił. Mówił, że pokopiemy 
kilka godzin, wypijemy jakiegoś bro-
wara, odpalimy grilla. Myślałem, że 
chce się jakoś zbliżyć, więc oczywiście 
się zgodziłem. I umówionego dnia 
stawiłem się u nich pod domem. Mia-
łem piwko, kiełbaskę. Ojciec Agnieszki 
też miał piwo i coś do zgrillowania. 
Dotarliśmy na działkę. Było bardzo 
miło. Ja kopałem, przyszły teść odpalił 
grilla, sączyliśmy piwko i gadaliśmy. 
Kolejne piwka, potem zjedliśmy po 
kiełbasce i pysznej kiszce ziemniacza-
nej, którą przyniósł teść. Po przerwie 
znów wziąłem się do kopania. Z boku, 
pomiędzy tylnym ogrodzeniem działki 
i altanką, niedaleko dołu na śmieci, po 
odrzuceniu łopatą ziemi pojawiło się 
coś białego. Nic nie mówiłem, ale po 
kolejnych dwóch ruchach łopatą już 
widziałem, że to są kości, a po kolej-
nych kilku ruchach ukazała się część 
szkieletu. Pomiędzy żebrami sterczał, 
duży, zardzewiały, kuchenny nóż. W 
tym momencie dopadł do mnie ojciec 
Agnieszki i szybko zasypał kościotru-
pa. Kazał mi usiąść i słuchać. Spytał 
czy wiem dlaczego Magda, starsza 
siostra Agnieszki, jest ciągle panną. 
Powiedziałem, że słyszałem historię o 
tym, jak jej chłopak rozmyślił się tuż 
przed samym ślubem. Na co teść po-
wiedział, że właśnie odkopałem ciało 
chłopaka Magdy. Nie był w stosunku 
do niej uczciwy. Niestety, fatalnie się 
poślizgnął i upadł na nóż. Po czym 
teść złapał mnie za klapy i wysyczał, 
że jeśli mam coś na sumieniu, jeśli 
myślę skrzywdzić jego córkę, to mam 
sobie przyswoić, że działka jest duża i 
dla mnie miejsce też się znajdzie. Więc 
powinienem się zastanowić, zanim się 
oświadczę. Powiem szczerze, że lekko 
mnie to zmroziło. Po pracy poszedłem 
do domu, ale z latarką wróciłem tam 
w nocy i odkopałem szkielet. Nie 
był kompletny. To były fragmenty 
plastikowego szkieletu, jaki można 
było kupić w kioskach razem z jedną 
z gazet. Opowiedziałem o wszystkim 
Agnieszce. Powiedziała, że to typowe 

nietypowe zaręczyny
dla jej ojca i mam się nie przejmować. 
Podczas zaręczyn opowiedziała jednak 
wszystkim, jak ojciec o nią się troszczy. 
Jesteśmy już kilka lat po ślubie, ale da-
lej podczas kłótni Aga mnie ostrzega, 
że jak się nie uspokoję, to wyląduję u 
jej ojca w ogródku...

***
To miały być wyjątkowe zaręczyny, 

bo jednego dnia zaręczyć się miały 
dwie siostry Monika i Alina. Paweł, 
narzeczony starszej Moniki, przyjechał 
specjalnie z Hiszpanii, dokąd firma 
wysłała go na staż. Dziewczyna Ada-
ma Alina mieszkała z nim w Wałczu 
od ponad roku, więc mieli mniejszy 
problem ze spotkaniem.  

- Spotkaliśmy się wszyscy w sobotę 
wielkanocną – opowiada Monika. 
- Najpierw było wspólne wyjście 
do kościoła ze święconką. Potem w 
domu obiadek i jakiś drink. Uroczy-
ste zaręczyny, na które mieli przyjść 
rodzice Pawła i Adama, miały odbyć 
się w niedzielę wieczorem. Dlatego 
sobotę mieliśmy dla siebie i naszych 
rodziców. Drinki do obiadu, potem 
wcześniejsza kolacja i znów alkohol. 
Wszyscy mieliśmy już niezłe humor-
ki, i wtedy zaczęła się dyskusja. Mój 
ojciec od pewnego czasu pasjonował 
się dartem. Mówił o tym jak o olim-
pijskiej dyscyplinie sportu. Z kolei nasi 
chłopcy zaczęli lekceważąco się z tego 
naśmiewać, twierdząc, że to banalna 
zabawa dla nawalonych klientów 
barów. Od słowa do słowa, niewinne 
przekomarzanie szybko przerodziło się 
w regularną kłótnię. W końcu zaczęło 
robić się na tyle ostro, że razem z sio-
strą i mamą starałyśmy się uspokoić 
naszych panów. Bez skutku. W końcu 
stanęło na zakładzie. Obaj mieli zagrać 
kolejno z ojcem dziesięć partii w 501. 
Stawką miałyśmy być my i wszyscy się 
na to zgodzili - oczywiście poza nami, 
tyle, że nas nikt nie pytał o zdanie. 
Jeśli ojciec wygra, to nie dochodzi do 
zaręczyn i ślubu. Jeśli wygra któryś z 
nich, to ojciec pokrywa pełne koszty 
wesela. I zaczął się mecz. Szanse nie 
byłyby równe, gdyby ojciec był trzeź-
wy. Sporo trenował i ograłby ich z za-
wiązanymi oczami. Adam jako pierw-
szy przegrał 6 partii z rzędu i nie było 
sensu grać dalej. Mój Paweł miał o tyle 
łatwiej, że ojciec łyknął kilka sporych 
kieliszków i miał problemy z ze sta-
bilnym trzymaniem się w pionie, nie 
mówiąc o rzutach. I przez to przegrał 
– wprawdzie minimalnie, ale przegrał. 
Najgorsze zdarzyło się jednak dopiero 
następnego dnia. Myśleliśmy, że to 
były tylko głupie przekomarzania po 
alkoholu. Okazało się jednak, że mój 
ojciec podszedł do tego nad wyraz 
honorowo i nie pozwolił na zaręczyny 
Aliny z Adamem. Kiedy ci go nie po-
słuchali, to nie dość, że nie pojawił się 
na ich ślubie, ale nie utrzymuje z nimi 
jakichkolwiek kontaktów. O Adamie 
nie mówi inaczej, niż jako o człowieku 
bez honoru. Wiem, że przesadza, ale z 
drugiej strony cieszę się, że mój Paweł 
wygrał mnie w darta.

***
- To było ładnych kilkadziesiąt lat 

temu – wspomina Andrzej. - Do-
kładnie już 38. Pojechałem do na-
rzeczonej prosić ją oficjalnie o rękę 
w obecności jej rodziców. Mieszkała 
pod Wałczem. Dojechałem na wioskę 
PKS-em, ale okazało się, że nie ma 
nikogo w domu. Nie kryję, że byłem 
mocno zestresowany i jeszcze przed 
wyjazdem wypiłem ćwiartkę z przy-
jacielem. Jak to się mówi dla, kurażu. 
Ponieważ nie było nikogo w domu, 
więc poszedłem do sklepu. Tam spo-
tkałem brata narzeczonej. Powiedział, 
że wszyscy będą dopiero za dwie, trzy 
godziny. Więc kupiłem kolejną flaszkę, 
jakąś zagryzkę i wypiłem z przyszłym 
szwagrem. Potem on postawił kolejną 
i jakoś nam czas zleciał, tyle, że w 
głowie lekko mi szumiało. Poszliśmy 
do domu, gdzie byli już wszyscy. Dla 
teściowej kwiaty i bombonierka, dla 
teścia flaszka, a dla przyszłej żony 

pierścionek zaręczynowy. Wszystko 
szło gładko, gdy przyszła teściowa 
powiedziała, że nie jest pewna, czy 
jestem w pelni świadomy tego, co 
robię. Zdziwiłem się, nie wiedząc o co 
jej chodzi. Na to ona, że jej się wydaje, 
że jestem pijany. Ja na to, że trzeźwy 
jestem jak niemowlę i gotowy jestem 
w złotówkę ze 100 metrów trafić. Na 
co teściowa spokojnie, że to się da 
załatwić. Odda mi córkę, jeśli trafię 
nie ze 100, ale z 10 metrów. Wyszła 
do drugiego pokoju i wróciła z długą, 
niemiecką wiatrówką. Na rączce od 
korby przy studni ustawiła złotówkę i 
kazała mi strzelać. Strzelam nieźle, ale 
byłem solidnie na rauszu i karabinem 
bujało mi na wszystkie strony. W pew-
nym momencie wyłapałem jednak na 
celowniku monetę i nacisnąłem spust. 
O dziwo, moneta jakimś cudem jed-
nak spadła! I tym sposobem zaręczyny 
zostały dopełnione...

Michał Gwdowski
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Wiosną przyroda się budzi do 
życia, zwierzaczki mają młode, a i 
ludzi 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 w szkole podstawowej. 
Kiedy Kasia była w piątej klasie, zmarł 
jej ojciec. Wspólnie z nią płakałam. 
Spędzałyśmy wspólnie czas w szkole, 
po szkole razem odrabiałyśmy lekcje. 
Na przemian ja spałam u niej albo 
ona u mnie. Potem szkoła średnia nic 
nie zmieniła między nami. Zwierzały-
śmy się sobie ze wszystkich sekretów. 
Jedna akceptowała chłopaka drugiej. 
Często spędzałyśmy czas w czwórkę, 
czyli ja ze swoim chłopakiem i 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 Kaśka nie mówiła nic. 

- To był szok - opowiada Agata. - 
Któregoś dnia wróciłam do domu i 
zastałam płaczącą mamę. Szlochając 
mówiła, że tata nas zostawił. Wy-
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 dopiero kiedy 
przyjechała jej ciotka i przywiozła ta-
bletki, mamę udało się jakoś uspokoić. 
Agata natychmiast pobiegła do swojej 
przyjaciółki. Chciała się jej 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 znajome 
torby, a w kuchni siedzieli mój ojciec 
i matka Kaśki. Rzuciłam się na niego 
z pięściami. Zaczęłam wyzywać ojca, 
Kaśkę i jej matkę, 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 przyjaciółki. Powoli 
wszystko jednak wychodziło na jaw. 
Ojciec często odwoził Agatę do przy-
jaciółki. Czekał, aż córka 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 przyjaciółki - opowiada Agata. - 
Nie potrafiłam tam iść i patrzeć, jaką 
szczęśliwą rodzinę stworzyli z moim 
ojcem, Nie umiałam iść do nich na 
wigilię, żeby przełamać się opłatkiem, 

Wiosna, ach to ty...
na imieniny czy urodziny. Czułam 
się tak, jakby najlepsza przyjaciółka 
odebrała mi ojca. Dopiero po dwóch 
latach odważyłam się z nią porozma-
wiać. Płakała mówiąc że długo nie 
wiedziała o romansie. Kiedy zaczęła 
się domyślać, nie wiedziała, jak mi to 
powiedzieć. Powoli jej wybaczyłam. 
Ojcu do dziś nie. Z każdym ale nie z 
matką najlepszej przyjaciółki.

***
- Byłem na I roku studiów magister-

skich - opowiada Paweł. - Przyjecha-
łem do Wałcza na któryś weekend. 
Wkuwałem do sesji, i chciałem zrobić 
przerwę. Było ciepło, więc skoczyłem 
na Tawernę popływać i poleżeć na 
trawce. Potem przyszli kumple, było 
jakieś piwko i pojawiła się Marta. 
Piękna dziewczyna, która od początku 
wpadła mi w oko i widać było, że ja 
również się jej podobałem. Przega-
daliśmy cały wieczór, a właściwie pół 
nocy. Następnego dnia zadzwoniła 
i znów się spotkaliśmy. Po tygodniu 
byłem śmiertelnie zakochany. Po mie-
siącu musiałem wrócić na uczelnię. 
Wracałem jak tylko miałem trochę 
wolnego oczywiście aby spotkać się 
z Martą.

Marta miała problemy z pracą. Pa-
weł załatwił jej pracę 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 przygotowaniem 
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. Ojciec nawet 
zaczął ją po jakimś czasie chwalić. Mó-
wił, że jest ładna, potrafi rozmawiać 
i nieźle jej idzie z klientami, których 
potrafi 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, oczywiście od razu 
zaproponował aby przyspieszyć ter-
min ślubu. Kiedy jednak wrócił do 
poznania zaczął się zastanawiać. Na 
zaświadczeniu lekarz wyraźnie napi-
sał w którym jest tygodniu i nijak to 
nie pasowało do ich spotkań. Akurat 
wtedy przez dwa miesiące ze sobą 
nie sypiali. Ale na wszelki wypadek 
porozmawiał z kolegą lekarzem i ten 

rozwiał wszelkie wątpliwości. Jeśli na 
zaświadczeniu jest prawdziwa wiek 
płodu nie mógł być ojcem.

- Zdzwoniłem i prosto z mostu 
powiedziałem o swoich obiekcjach 
- opowiada Paweł. - Nie tłumaczyła 
się, tylko rzuciła słuchawkę. Po dwóch 
dniach zadzwoniła mama. 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 ona go uwio-
dła. Z matka się pogodził po roku i 
wrócił do domu, a ja nie chcę mieć 
z nim nic do czynienia. Okazało się, 
że dziecko też nie było jego. Czyje? 
Nie wiem.

Marcin Orlicki   

z nieszczerą skruchą informujemy 
naszych czytelników, że opubliko-
wane w poprzednim wydaniu ty-
godnika teksty o zakonie teplariu-
szy oraz szczepionkach przeciwko 
covid 19 były żartami primaaprili-
sowymi. 
Jeśli udało nam się wprowadzić 
Państwa w błąd - przepraszamy, 
ale nie jesteśmy w stanie obiecać 
poprawy, bo za rok też będzie 1 
kwietnia.

Redakcja
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nic nie jest w stanie zniszczyć 
przyjaźni czy nawet braterskiej 
miłości tak skutecznie, jak robią 
to zazdrość, zawiść lub pieniądze. 
A jeśli w grę wchodzą wszystkie z 
tych czynników - mieszanka staje 
się wręcz wybuchowa. 

Marcin i Michał są braćmi. Relacje, 
które między nimi istnieją, stanowią 
całkowite zaprzeczenie stereotypu, 
który narósł wokół miłości braterskiej. 
Nie kłócili się w dzieciństwie, nie byli 
o siebie zazdrośni. Dzielili się zabaw-
kami, jeden za drugiego zjadał to, 
czego drugi nie lubił. Kiedy byli starsi 
nie było donosicielstwa czy skarżenia, 
wręcz pomagali sobie ukrywać przed 
rodzicami większe i mniejsze grzeszki. 

Marcin był o rok starszy od Michała, 
nie starał się jednak za wszelką cenę 
odgrywać roli starszego brata. Tym 
bardziej, że akurat to Michał był 
sprawniejszy, silniejszy i zdecydo-
wanie lepiej radził sobie w bójkach. 
Bywało więc, że to on ratował z opresji 
swojego starszego brata.

Szkoły średnie ukończyli już oddziel-
nie. Marcin chodził do wałeckiego 
liceum, a Michał wybrał technikum 
samochodowe w Trzciance. Motory-
zacja była jego pasją i kiedy kończył 
osiemnaście lat rodzice wspólnie z 
bratem i dziadkami kupili mu starego, 
poczciwego Fiata 125p. 

- To było spełnienie marzenia Micha-
ła – opowiada Marcin. - Samochód 
był w sumie w niezłym stanie, więc 
parę złotych nas to kosztowało. Ale 
mina Michała wynagradzała wszystko. 
Brat zabrał się do remontu. Zajęło 
mu to w sumie dwa lata, głównie z 
powodu ograniczonych funduszy. Ale 
zrobił z samochodu prawdziwe cacko. 
Wszystko miał w nim oryginalne, 
włącznie z najdrobniejszymi detalami. 
Jeździliśmy nim później wspólnie na 
zloty i Fiat zawsze wzbudzał zainte-
resowanie.

Marcin ożenił się jako pierwszy. 
Oczywiście nie wyobrażał sobie, aby 
ktoś inny niż Michał był świadkiem na 
jego ślubie. Ze strony panny młodej 
świadkową była jej serdeczna przyja-
ciółka. Mariola była śliczna i nie było 
faceta, który by się za nią nie obejrzał. 
Na weselu pomiędzy nią, a Michałem 
coś zaiskrzyło. Zaczęli się spotykać i po 
niespełna dwóch latach również wzięli 
ślub. Tym razem świadkiem u Michała 
byli Marcin i jego żona. 

Życie toczyło się całkiem znośnie. 
Marcin skończył studia i rozpoczął 
pracę w jednym z urzędów. Jego 
żona była nauczycielką. Michał z kolei 
pracował najpierw u znajomego me-
chanika w Pile, a później wszedł do 
spółki z kolegą ze szkoły. Uruchomili 
mały warsztat. Sprowadzali z zagrani-
cy rozbite samochody, doprowadzali 
je do użytku i sprzedawali z zyskiem. 
Biznes kręcił się całkiem nieźle. Do 
tego stopnia, że zaczęli z Mariolą 
budować dom. 

- W tym czasie Marcinowi nieco 
pokomplikowało się życie – wspomina 

Bracia

Michał. - Niestety, jego żona wdała się 
w romans. Okazało się, że spodziewa 
się dziecka i nie jest to dziecko mojego 
brata, tylko jej kochanka. Rozwiedli 
się, ale Marcin bardzo to przeżył. 
Przez jakiś czas mieszkał nawet z nami 
żeby jakoś dojść do siebie. Jeszcze 
wtedy wszystko między nami było w 
jak najlepszym porządku.

***
Michał twierdzi, że jego starszy brat 

od początku zazdrościł mu Marioli. 
Piękna szwagierka kłuła go w oczy 
tym bardziej, kiedy zostawiła go żona. 
Ale Mariola nie zerwała kontaktów ze 
swoją przyjaciółką, co Marcin odbierał 
wręcz jako zdradę. 

Po rozwodzie miał problemy, aby 
od nowa ułożyć sobie życie. Zaczęło 
mu brakować pieniędzy, a tymczasem 
Michałowi wiodło się znakomicie. 
Miał piękny dom i śliczną żonę, która 
urodziła po trzech latach syna. Firma 
funkcjonowała doskonale, samocho-
dy sprzedawały się nieźle, ale dzięki 
kontaktom zaczęli ze wspólnikiem 
handlować bardziej deficytowymi 
częściami, głównie do starszych, ko-
lekcjonerskich modeli samochodów. 

- To znów okazało się strzałem 
w dziesiątkę – przyznaje Michał. - 
Części sprzedawaliśmy właściwie na 
cały świat. My ściągaliśmy do Polski 
części do starych, kultowych, nie-
mieckich samochodów. Na Zachód i 
do Stanów wysyłaliśmy z kolei masę 
części od sowieckich terenówek. 
Nie mieliśmy pojęcia, jaką popular-

nością cieszą się tam stare GAZ-y i 
UAZ-y, a nawet nowsze Nivy. Kiedy 
zmarli rodzice, zostawili mnie i bratu 
dom pod Wałczem. Marcin chciał go 
koniecznie sprzedać. Zdecydowałem 
się wykupić jego część i wyremon-
towałem dom, przerabiając go na 
agroturystykę. Znów się powiodło 
i domek zaczął przynosić całkiem 
fajne dochody. Wtedy pierwszy raz 
Marcin wyskoczył do mnie z pre-
tensjami, że najpierw skorzystałem 
z jego trudnej sytuacji i wykupiłem 
za grosze jego część po rodzicach, a 
teraz trzepię na tym kasę.

Michał początkowo nie zauważył, 
że wokół niego zaczyna się dziać coś 
dziwnego. Najpierw zaczęły się poja-
wiać różne kontrole: Urząd Skarbowy, 
ZUS, a nawet policja, która sprawdza-
ła czy części, którymi handluje firma, 
nie są przypadkiem kradzione. Kiedy 
kontrole zaczęły się mnożyć, w końcu 
dowiedzieli się ze wspólnikiem, że 
są one wynikiem donosów. Na ich 
firmę przychodzi po kilka donosów 
miesięcznie. Są napisane na tyle pre-
cyzyjnie, że wymagają sprawdzenia. 

- Kiedy przychodzi kontrola za kon-
trolą, to w końcu coś znajdą – przy-
znaje Michał. - Nie były to poważne 
uchybienia, ale kilka kar finansowych 
zapłaciliśmy. Doszło wreszcie do tego, 
że zaczęliśmy rozważać czasowe za-
wieszenie, a nawet zamknięcie firmy. 

Zwłaszcza, że na forach dla pasjo-
natów zaczęły się pojawiać nieprzy-
chylne wpisy, przedstawiające firmę 

Michała jako niesolidną. Że niby 
komuś sprzedali wadliwe części, że 
z kogoś innego chcieli rzekomo ze-
drzeć nieproporcjonalne do wartości 
części pieniądze. Samochody, które 
naprawiali i sprzedawali miały psuć 
się na potęgę. To spowodowało, że 
wspólnicy zaczęli zauważać mniejszy 
ruch w biznesie. 

- Oczywiście zastanawialiśmy się kto 
na nas nadaje – mówi Michał. - Byli-
śmy przekonani, że to tka jedna niefaj-
na, konkurencyjna firma, z której sze-
fem mieliśmy na pieńku. Pojechaliśmy 
do niego pogadać, ale on wszystkiego 
się wyparł. W sumie w wyjaśnieniu 
sprawy pomógł przypadek. Byłem 
akurat u Marcina, kiedy odebrałem 
telefon. Musiałem natychmiast wysłać 
maila i skorzystałem z laptopa mojego 
brata. Kiedy go odpaliłem, przez przy-
padek w edytorze znalazłem gotowy 
donos. Zacząłem przeglądać pliki i... 
nie miałem już złudzeń. Donosił na 
mnie własny brat. Kiedy wszedł do 
pokoju, zobaczył mnie przed kompem 
i bez żadnej skruchy oznajmił, że to on 
słał donosy. Bo jest niesprawiedliwe, 
że ja mam kasę, piękną żonę, rodzinę, 
firmę, a on bieduje i do tego jest sa-
motny. Pierwszy raz w życiu chciałem 
dać mu w pysk, ale na szczęście jakoś 
się opanowałem i po prostu wysze-
dłem. Od tego czasu nie utrzymujemy 
ze sobą żadnych kontaktów, a minęły 
już trzy lata. I nic nie wskazuje, żeby 
to się miało zmienić.

Michał Gwdowski
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Święta - zarówno Bożego naro-
dzenia, jak i Wielkiej nocy - są 
doskonałą okazją do uroczystych 
zaręczyn. niektórzy czekają przez 
cały rok, aby poprosić swoją wy-
brankę o rękę. Ale jak to w życiu 
bywa - niektóre z zaręczyn przybie-
rają nieoczekiwany obrót. 

Michał od dłuższego czasy planował 
zaręczyny z Agnieszką. Wiedziały o 
tym obie rodziny. W pierwszy dzień 
świąt zaplanowano wspólne spotka-
nie, na którym miała się odbyć uro-
czystość. Zanim do tego doszło ojciec 
Agnieszki, czyli przyszły teść Michała, 
zaproponował wspólne spotkanie. 

- Byłem akurat u Agi dopinać całą 
uroczystość – opowiada Michał. - 
Siedzieliśmy w pokoju z jej starszą o 
dwa lata siostrą. Kiedy wychodziłem, 
zaczepił mnie przyszły teść. Spytał, czy 
nie pomógłbym mu skopać działkę 
jego rodziców. Są starsi i sami nie mają 
już dość sił. Mówił, że pokopiemy 
kilka godzin, wypijemy jakiegoś bro-
wara, odpalimy grilla. Myślałem, że 
chce się jakoś zbliżyć, więc oczywiście 
się zgodziłem. I umówionego dnia 
stawiłem się u nich pod domem. Mia-
łem piwko, kiełbaskę. Ojciec Agnieszki 
też miał piwo i coś do zgrillowania. 
Dotarliśmy na działkę. Było bardzo 
miło. Ja kopałem, przyszły teść odpalił 
grilla, sączyliśmy piwko i gadaliśmy. 
Kolejne piwka, potem zjedliśmy po 
kiełbasce i pysznej kiszce ziemniacza-
nej, którą przyniósł teść. Po przerwie 
znów wziąłem się do kopania. Z boku, 
pomiędzy tylnym ogrodzeniem działki 
i altanką, niedaleko dołu na śmieci, po 
odrzuceniu łopatą ziemi pojawiło się 
coś białego. Nic nie mówiłem, ale po 
kolejnych dwóch ruchach łopatą już 
widziałem, że to są kości, a po kolej-
nych kilku ruchach ukazała się część 
szkieletu. Pomiędzy żebrami sterczał, 
duży, zardzewiały, kuchenny nóż. W 
tym momencie dopadł do mnie ojciec 
Agnieszki i szybko zasypał kościotru-
pa. Kazał mi usiąść i słuchać. Spytał 
czy wiem dlaczego Magda, starsza 
siostra Agnieszki, jest ciągle panną. 
Powiedziałem, że słyszałem historię o 
tym, jak jej chłopak rozmyślił się tuż 
przed samym ślubem. Na co teść po-
wiedział, że właśnie odkopałem ciało 
chłopaka Magdy. Nie był w stosunku 
do niej uczciwy. Niestety, fatalnie się 
poślizgnął i upadł na nóż. Po czym 
teść złapał mnie za klapy i wysyczał, 
że jeśli mam coś na sumieniu, jeśli 
myślę skrzywdzić jego córkę, to mam 
sobie przyswoić, że działka jest duża i 
dla mnie miejsce też się znajdzie. Więc 
powinienem się zastanowić, zanim się 
oświadczę. Powiem szczerze, że lekko 
mnie to zmroziło. Po pracy poszedłem 
do domu, ale z latarką wróciłem tam 
w nocy i odkopałem szkielet. Nie 
był kompletny. To były fragmenty 
plastikowego szkieletu, jaki można 
było kupić w kioskach razem z jedną 
z gazet. Opowiedziałem o wszystkim 
Agnieszce. Powiedziała, że to typowe 

huczne zaręczyny
dla jej ojca i mam się nie przejmować. 
Podczas zaręczyn opowiedziała jednak 
wszystkim, jak ojciec o nią się troszczy. 
Jesteśmy już kilka lat po ślubie, ale da-
lej podczas kłótni Aga mnie ostrzega, 
że jak się nie uspokoję, to wyląduję u 
jej ojca w ogródku...

***
To miały być wyjątkowe zaręczyny, 

bo jednego dnia zaręczyć się miały 
dwie siostry Monika i Alina. Paweł, 
narzeczony starszej Moniki, przyjechał 
specjalnie z Hiszpanii, dokąd firma 
wysłała go na staż. Dziewczyna Ada-
ma Alina mieszkała z nim w Wałczu 
od ponad roku, więc mieli mniejszy 
problem ze spotkaniem.  

- Spotkaliśmy się wszyscy w sobotę 
wielkanocną – opowiada Monika. 
- Najpierw było wspólne wyjście 
do kościoła ze święconką. Potem w 
domu obiadek i jakiś drink. Uroczy-
ste zaręczyny, na które mieli przyjść 
rodzice Pawła i Adama, miały odbyć 
się w niedzielę wieczorem. Dlatego 
sobotę mieliśmy dla siebie i naszych 
rodziców. Drinki do obiadu, potem 
wcześniejsza kolacja i znów alkohol. 
Wszyscy mieliśmy już niezłe humor-
ki, i wtedy zaczęła się dyskusja. Mój 
ojciec od pewnego czasu pasjonował 
się dartem. Mówił o tym jak o olim-
pijskiej dyscyplinie sportu. Z kolei nasi 
chłopcy zaczęli lekceważąco się z tego 
naśmiewać, twierdząc, że to banalna 
zabawa dla nawalonych klientów 
barów. Od słowa do słowa, niewinne 
przekomarzanie szybko przerodziło się 
w regularną kłótnię. W końcu zaczęło 
robić się na tyle ostro, że razem z sio-
strą i mamą starałyśmy się uspokoić 

naszych panów. Bez skutku. W końcu 
stanęło na zakładzie. Obaj mieli zagrać 
kolejno z ojcem dziesięć partii w 501. 
Stawką miałyśmy być my i wszyscy się 
na to zgodzili - oczywiście poza nami, 
tyle, że nas nikt nie pytał o zdanie. 
Jeśli ojciec wygra, to nie dochodzi do 
zaręczyn i ślubu. Jeśli wygra któryś z 
nich, to ojciec pokrywa pełne koszty 
wesela. I zaczął się mecz. Szanse nie 
byłyby równe, gdyby ojciec był trzeź-
wy. Sporo trenował i ograłby ich z za-
wiązanymi oczami. Adam jako pierw-
szy przegrał 6 partii z rzędu i nie było 
sensu grać dalej. Mój Paweł miał o tyle 
łatwiej, że ojciec łyknął kilka sporych 
kieliszków i miał problemy z ze sta-
bilnym trzymaniem się w pionie, nie 
mówiąc o rzutach. I przez to przegrał 
– wprawdzie minimalnie, ale przegrał. 
Najgorsze zdarzyło się jednak dopiero 
następnego dnia. Myśleliśmy, że to 
były tylko głupie przekomarzania po 
alkoholu. Okazało się jednak, że mój 
ojciec podszedł do tego nad wyraz 
honorowo i nie pozwolił na zaręczyny 
Aliny z Adamem. Kiedy ci go nie po-
słuchali, to nie dość, że nie pojawił się 
na ich ślubie, ale nie utrzymuje z nimi 
jakichkolwiek kontaktów. O Adamie 
nie mówi inaczej, niż jako o człowieku 
bez honoru. Wiem, że przesadza, ale z 
drugiej strony cieszę się, że mój Paweł 
wygrał mnie w darta.

***
- To było ładnych kilkadziesiąt lat 

temu – wspomina Andrzej. - Do-
kładnie już 38. Pojechałem do na-
rzeczonej prosić ją oficjalnie o rękę 
w obecności jej rodziców. Mieszkała 
pod Wałczem. Dojechałem na wioskę 

PKS-em, ale okazało się, że nie ma 
nikogo w domu. Nie kryję, że byłem 
mocno zestresowany i jeszcze przed 
wyjazdem wypiłem ćwiartkę z przy-
jacielem. Jak to się mówi dla, kurażu. 
Ponieważ nie było nikogo w domu, 
więc poszedłem do sklepu. Tam spo-
tkałem brata narzeczonej. Powiedział, 
że wszyscy będą dopiero za dwie, trzy 
godziny. Więc kupiłem kolejną flaszkę, 
jakąś zagryzkę i wypiłem z przyszłym 
szwagrem. Potem on postawił kolejną 
i jakoś nam czas zleciał, tyle, że w 
głowie lekko mi szumiało. Poszliśmy 
do domu, gdzie byli już wszyscy. Dla 
teściowej kwiaty i bombonierka, dla 
teścia flaszka, a dla przyszłej żony 
pierścionek zaręczynowy. Wszystko 
szło gładko, gdy przyszła teściowa 
powiedziała, że nie jest pewna, czy 
jestem w pelni świadomy tego, co 
robię. Zdziwiłem się, nie wiedząc o co 
jej chodzi. Na to ona, że jej się wydaje, 
że jestem pijany. Ja na to, że trzeźwy 
jestem jak niemowlę i gotowy jestem 
w złotówkę ze 100 metrów trafić. Na 
co teściowa spokojnie, że to się da 
załatwić. Odda mi córkę, jeśli trafię 
nie ze 100, ale z 10 metrów. Wyszła 
do drugiego pokoju i wróciła z długą, 
niemiecką wiatrówką. Na rączce od 
korby przy studni ustawiła złotówkę i 
kazała mi strzelać. Strzelam nieźle, ale 
byłem solidnie na rauszu i karabinem 
bujało mi na wszystkie strony. W pew-
nym momencie wyłapałem jednak na 
celowniku monetę i nacisnąłem spust. 
O dziwo, moneta jakimś cudem jed-
nak spadła! I tym sposobem zaręczyny 
zostały dopełnione...

Michał Gwdowski
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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

• Sprzedam mieszkanie Dolne Miasto 
Wałcz, 58 m2, 3 pokoje, piwnica. III piętro. 
tel. 609 755 875                                15/21l

• ZatrUDNIę PracoWNIkóW Na 
MyjNIę W WAłCZu. WIęCej INfOr-
MACjI POd tel. 507 074 042    15/21p

• Zatrudnię do pomocy w przygotowaniu 
chłopaka do matury: język polski, matema-
tyka. 605 411 126             
                                                      14/21n

•  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

NAUKA

Praca

ZLEcaNIE oGŁoSZEń
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