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Drodzy Nasi Przyjaciele!
Muzeum Ziemi Wałeckiej we współpracy z Klubem Współpracy Międzyna-
rodowej przygotowują wystawę o historii miasta Korzec i Ziemi Koreckiej. 
Planowany termin udostępnienia ekspozycji to druga połowa listopada. 
W szczególny sposób chcemy się skupić na losach osób, które z tego regionu 
trafiły na Ziemię Wałecką.
Prosimy więc o podzielenie się z nami wspomnieniami, zdjęciami, doku-
mentami, przedmiotami - wszystkim co może poszerzyć wiedzę i wzbogacić 
wystawę.
Materiały można przekazywać w depozyt bezpośrednio w Muzeum Ziemi 
Wałeckiej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00  oraz niedzielę 
w godz. 11.00 - 15.00 w terminie do 15.10.2021 r.

Telefony do kontaktu:
Tel. 67 258 25 91
Tel. kom. 795 405 463

Wiemy, że możemy na Was liczyć ☺!!!
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Wróciłem z tej mojej ubiegłotygodniowej wyprawy do Warszawy 
zadowolony. Przede wszystkim dlatego, że wróciłem, bo czytałem 
później w internetach, że nie wszystkim się to udało. A nam - bo 
zdradzę tajemnicę, że podróżowałem w najlepszym z możliwych 

towarzystwie (córek do tego nie wliczam) - udało się całkiem sprawnie wy-
jechać z zakorkowanej pomeczowo stolicy. A skoro już się słownie otarłem o 
bitwę nie o Anglię tym razem, lecz z Anglią, to mecz bardzo nam się podobał. 
Stada mrówek zdeptały nam plecy podczas hymnu, potem ja skupiłem się na 
boiskowych wydarzeniach i prawie zapomniałem o Bożym świecie. Powiem 
krótko: fajnie było to przeżyć z tak bliska. Gol dla Anglików ostudził moje na-
dzieje. Nawiasem mówiąc, z mojej - trzeba trafu, że w tym przypadku idealnej 
- perspektywy wyglądało, że przy straconej bramce Szczęsny nie zawinił ani 
trochę, a jeśli Kane'owi piłka trochę nie zeszła z buta, to powiem, że ten strzał 
był arcygenialny. Uderzenia, po którym piłka leci początkowo w kierunku pra-
wego słupka, a ląduje przy lewym - nie obroniłby żaden bramkarz na świecie, 
i jak za Wojciechem Szczęsnym raczej nie przepadam, tak o tej sytuacji zawsze 
powiem, że był bez winy.

A po wyrównującej bramce dla Polski odfrunąłem z całym stadionem. Wiem, 
że to tylko sport, tylko piłka nożna, ale mimo wszystko poczułem dumę, jak-
bym to ja sam w ostatnich sekundach ważnego meczu, w którym mój zespół 
na pewno nie zasługiwał na porażkę, wpakował piłkę do siatki i doprowadził 
do remisu. Zrobił to w moim imieniu i dla polskich kibiców piłkarz, którego 
CV sprawdziłem dopiero po powrocie do domu. Ale idealną robotę wykonał w 
tej akcji Pan Piłkarz Robert Lewandowski i chciałbym bardzo, aby Opatrzność 
zadbała o to, by cieszył się RL9 dobrym zdrowiem jak najdłużej, gdyż bez niego 
reprezentacja Polski wróci na siedemdziesiąte któreś miejsce w rankingu FIFA.

Poprzednie wydanie tygodnika składałem więc zdalnie, w związku z czym 
wkradło się do niego sporo oczywistych lub nieoczywistych, ale zawsze 
niepotrzebnych błędów. Któryś raz przekonałem się, że najlepiej pracuje 

mi się w dobrze znanych realiach i w rytmie, do którego przywykłem. Bawiąc w 
gościnie u córki nie byłem u siebie i nie potrafiłem się skoncentrować. Ubole-
wam nad tym i śpieszę w związku z tym zapewnić, że nigdzie się w najbliższym 
czasie nie wybieram. To oczywiście niczego nie gwarantuje, ale przynajmniej 
jest nadzieja, że tych błędów będzie jednak mniej...
Wałcz po naszym powrocie przywitał mnie kilkoma niefajnymi niespodziankami. 

Pierwsza dotyczy kwarantanny, którą tuż po wakacyjnej przerwie (oraz wcze-
śniejszym, wielomiesięcznym nauczaniu hybrydowym) objętych zostało około 

130 dzieciaków z Kornelówki. Z całą mocą, na jaką mnie stać zaznaczam, że ani 
mi w głowie obwinianie za to kogokolwiek. Takie sytuacje mogą mieć miejsce 
w każdym miejscu i czasie, gdyż śmiercionośny wirus ciągle waży sobie lekce 
wszelkie rygory sanitarne. Lekceważyłby je z pewnością mniej, gdybyśmy się 
chętniej szczepili. Nic na to jednak na razie nie wskazuje, gdyż tzw. antyszcze-
pionkowcy to wcale nie jest w Polsce jakiś niewiele znaczący margines, tylko 
pokaźna i bardzo głośna grupa, potrafiąca znaleźć argumenty, by trafić do głów 
wielu podatnych na manipulację osób. Ja niezłomnie trwam przy poglądzie, że 
szczepić się koniecznie trzeba dla bezpieczeństwa swojego, swoich najbliższych 
i wszystkich innych, których mijamy na ulicy lub za którymi stoimy w kolejce 
do kasy w markecie. Przyjmuję do wiadomości, że po szczepionkach zdarzają 
się powikłania, ale jest to jednak margines, jakkolwiek bezdusznie by to nie 
zabrzmiało, gdyż chodzi przecież o ludzi. Dla porównania: czy z tego powodu, 
że czasem dochodzi do wypadków, w tym również śmiertelnych, mielibyśmy 
zrezygnować z jazdy samochodami, motocyklami czy pociągami lub latania 
samolatami? Dla ścisłości dodam, że akurat w mojej głowie od pewnego czasu 
niespecjalnie mieści się fakt, że tony metalu fruwają w powietrzu, więc latania 
aeroplanami starannie unikam. Nie próbuję jednak nikogo nawracać na swój 
sposób rozumowania (choć nie jestem pewny, czy to, co lęgnie się w mojej głowie 
ma cokolwiek wspólnego z rozumowaniem...), a wziąwszy pod uwagę fakt, że 
przygniatająca większość populacji wsiada teraz do różnych Airbusów równie 
beznamiętnie jak do podmiejskiego autobusu - jestem skłonny podejrzewać, że 
to ze mną jest coś nie tak. Ja bym nawet chciał się nie bać, ale się jednak boję. 
Nadzieja całkiem jednak we mnie nie umarła. W kategoriach bowiem życiowego 
sukcesu traktuję pokonanie strachu przed wejściem do gondoli narciarskiego 
wyciągu, do czego już jako tako przywykłem i nawet jeśli buja, to mnie nie mdli.
Wracam jednak do zaostrzającego się konfliktu szczepionkowców z antyszcze-

pionkowcami. To nie jest tak, że niezaszczepieni zarażają innych, i odwrotnie. 
Wirusa sieją i jedni, i drudzy. Ale jest tak - według mojej wiedzy i przekonania 
- że zaszczepieni mają o wiele większe szanse, żeby wyzdrowieć, kiedy już to 
cholerstwo złapią. Więc namawiam: szczepcie się.
Jeśli chodzi o moją skromną osobę, to jestem i po covidzie, i po szczepieniu. 

Staram się nie narażać ani nie denerwować innych. Noszę maskę tam, gdzie 
trzeba, choć ciągle mam poważne wątpliwości, czy to coś daje. Znowu chce mi 
się żyć i nie zamierzam dawać temu, kto podejmie decyzję o dacie mojej śmierci, 
byle pretekstu do przedwczesnego wszczynania procedur. Jeśli się jednak czegoś 
w związku z pandemią mocno boję, to przede wszystkim kolejnego lockdownu. 
Śmierć z głodu też mi bowiem nie pasuje...

Reduktor
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WÓJT GMINY WAŁCZ

informuje, że zostały wywieszone
na tablicy Urzędu Gminy Wałcz 

oraz na stronie BIP Gminy Wałcz 
wykazy oraz ogłoszenia

nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia, 

najmu i dzierżawy.
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Tytułowe „H” to chemiczny sym-
bol wodoru. Miasto Wałcz oraz 
ZEC podpisały listy intencyjne i 
niewykluczone, że jeśli wszystko 
przebiegnie zgodnie z planem, 
to już za 4 lata nasze mieszkania 
będą ogrzewane dzięki wodorowi. 
Napędzane tym gazem miałyby 
też być choćby autobusy miejskiej 
komunikacji.

- W czerwcu doszło do podpisania 
„listu intencyjnego” pomiędzy Mia-
stem Wałcz, Zakładem Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. oraz firmą Eu-
rowind Sp.z o.o. - mówi burmistrz 
Maciej Żebrowski. - Naszą intencją 
jest zapewnienie mieszkańcom Wałcza 
ekologicznego ciepła, niezbędnego 
do ogrzewania swoich mieszkań i na 
potrzeby centralnej wody użytkowej 
ze źródeł niskoemisyjnych (OZE).

Jak się dowiedzieliśmy, Spółka 
Eurowind ma bogate doświadczenie 
w produkcji energii elektrycznej, 
pochodzącej z farm wiatrowych i 
fotowoltaicznych, zlokalizowanych 
m.in. w okolicach Wałcza. Dlatego 
wodór służący do wytwarzania ciepła 
będzie pochodził z jednej z nich, eks-
ploatowanych przez Eurowind. Będzie 
to projekt pilotażowy, oparty o inno-
wacyjne rozwiązania technologiczne. 

Wstępnie założono, że rozpoczęcie 
dostaw ciepła wyprodukowanego na 
bazie wodoru do wałeckiego ZEC na-
stąpi za 4 lata. Jednak wszystko zależy 
od tego, kiedy i jakie środki uda się 
pozyskać z Unii Europejskiej oraz środ-
ków krajowych. Komisja Europejska 
w dniach 17-18 czerwca br. podczas 
Forum Wodorowego 2021 przedsta-
wiła tzw. „Kompas publicznego finan-
sowania projektów wodorowych”. 
Opracowano przewodnik dotyczący 
możliwości projektów wodorowych 
ze środków unijnych. 

List intencyjny zawarto 22 czerwca 
2021 r. pomiędzy miastem, ZEC-em 
i Eurowind Energy Spółką z o.o., 
reprezentowaną przez Panią Prezes 
Małgorzatę Szambelańczyk – dodaje 
prezes ZEC Anna Szymelfenig. - Mia-
sto podejmuje działania mające na 
celu ochronę środowiska naturalnego 
dla zapewnienia wysokiej jakości życia 
mieszkańców. ZEC Wałcz realizując 
zadania publiczne Miasta, zaopa-

Energia przez duże „H”

truje mieszkańców Wałcza w ciepło, 
z zachowaniem dbałości o jakość 
oferowanych usług i bezpieczeństwo 
energetyczne. Grupa kapitałowa Euro-
wind posiada rozległe doświadczenie 
w projektowaniu, budowie i obsłudze 
farm wiatrowych i prowadzi projekty 
w zakresie przekształcania energii 
elektrycznej w wodór.

***
Zgodnie ze strategią Unii Euro-

pejskiej dotyczącą wodoru, będącą 
jednym z kluczowych dokumentów 
w ramach Europejskiego Zielonego 
Ładu, wodór wytwarzany ze źródeł 
odnawialnych będzie kluczowym 
elementem w transformacji sektora 
energetycznego. 

- Intencją wszystkich zainteresowa-
nych stron jest wspólne działanie na 
rzecz rozwoju gospodarki wodorowej 
na terenie Wałcza i okolic oraz za-
pewnienie jego mieszkańcom ciepła, 
pochodzącego z niskoemisyjnych 
źródeł – mówi prezes A. Szymelfe-
nig. - Wodór lub energia elektryczna 
służąca do wyprodukowania ciepła 
będzie pochodziła z jednej z farm 
wiatrowych, eksploatowanych przez 
Eurowind Sp. z o.o., zlokalizowanych 

w okolicach Wałcza. Wstępny zakła-
dany termin dostaw wodoru do ZEC 
Wałcz określa się na 4 lata od dnia 
podpisania listu intencyjnego. W tej 
chwili czekamy przede wszystkim na 
uchwalenie stosownych przepisów, 
pozwalających na rozpoczęcie działań. 
Proszę mi wierzyć, że podchodzimy 
do tematu niezwykle poważnie, bo w 
wodorze widzimy przyszłość.

Miasto Wałcz podjęło też temat wo-
doru niezależnie od ZEC. Gaz ma być 
wytwarzany z odpadów ściekowych 
na wałeckiej oczyszczalni ścieków oraz 
odpadów biodegradowalnych.

- Myśląc o przyszłości, i to wcale 
nie tej odległej, wspólnie z Polską 
Grupą Wodorową podjęliśmy kro-
ki wspólnego działania na rzecz 
inwestycji miejskich, opartych na 
realizacji strategii wodorowej – mówi 
burmistrz Maciej Żebrowski. - Pol-
ska Grupa Wodorowa, jako startup, 
promuje przetwarzanie osadu ście-
kowego i bioodpadu na wodór. Jej 
założeniem jest produkcja wodoru 
bez używania wody oraz zmniejsze-
nie gromadzonych odpadów. Niższe 
koszty odpadów dla samorządów 
oznaczają niższe opłaty dla miesz-

kańców i bezpieczeństwo zasobów 
wodnych. Mam nadzieję, że cały 
projekt przebiegnie sprawnie i już 
niebawem autobusy (na zdjęciu) i 
miasto będą mogły korzystać z wła-
snego wodoru. Dla Wałcza to ważne, 
by turyści mogli korzystać z jezior i 
lasów, a firmy mogły dalej się rozwi-
jać. Zmiana odpadów, jakim jest osad 
z oczyszczalni ścieków, czy bioodpa-
dów, w zielony wodór to inicjatywa 
bardzo perspektywiczna i dająca 
wymierne korzyści również finansowe 
dla naszego miasta. Szczególnie, że 
nowe perspektywy finansowe będą 
ściśle powiązane z łagodzeniem 
społecznych, gospodarczych i śro-
dowiskowo-przestrzennych skutków 
transformacji, idąc w kierunku zielonej 
gospodarki, neutralnej dla klimatu i 
środowiska. Kiedy będziemy mogli 
przystąpić do realizacji projektu? Jak 
tylko pojawią się środki zewnętrze na 
ten cel. Obecnie omawiany jest model 
współpracy, dający wymierne korzyści 
dla Gminy. Znacznym ułatwieniem 
będzie nowa perspektywa i Fundusze 
Europejskie dla Pomorza Zachodnie-
go, gdzie środki na takie działania są 
przewidywane.                              far
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25 lat WFKU to sporo - zarówno 
czasu, jak i wydarzeń. No i zwią-
zanych tym różnych - bardziej lub 
mniej przyjemnych zdarzeń. Kate-
goryzując - można podzielić je (te 
zdarzenia) na kilka grup. 

Pierwsza związana będzie niewąt-
pliwie ze zdrowiem. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę, że często gościmy w 
jednym roku do 500 artystów, to wy-
dawałoby się, że tego typu przypadki 
będą się zdarzały. No i rzeczywiście 
- zdarzają się. Najbardziej utkwił mi 
w głowie przypadek Kati z zespołu 
„Drużba” z Czernihowa. Rzecz działa 
się w 2002 roku, co nie pozostawało 
bez wpływu (mistrzostwa świata w 
piłce nożnej!) na przebieg całego 
zdarzenia.

„Drużba” do koncertu przystąpiła 
niejako z „marszu”, zespół miał bo-
wiem ogromne kłopoty z przekrocze-
niem granicy. Tak się więc złożyło, że 
zamiast przewidzianego odpoczynku, 
od razu przyjechali do WCK na wy-

Za kulisami WFKU

stęp. Katia miała w jego trakcie kilka 
swoich solówek, które odtańczyła 
oczywiście perfekcyjnie. Niestety, już 
podczas kolacji zasłabła tak poważnie, 
że prawie zanikło jej tętno. Została 
szybko odwieziona do szpitala (jeszcze 
powiatowego), gdzie otrzymała jakąś 
tabletkę i grzecznie leżała sobie na 
korytarzu. Cóż, być może taka była 
procedura, a być może medyk chciał 
doobejrzeć sobie mecz. Po dwóch 
godzinach przewieźliśmy dziewczynę 
do 107 i dopiero tam zrobiono jej 
wszelkie niezbędne badania. W szpita-
lu pozostawała przez trzy kolejne dni. 
Zespół w międzyczasie wrócił już na 
Ukrainę, wobec czego nie pozostało 
nam nic innego, jak po prostu odwieźć 
ją do domu własnym transportem. Co 
też i uczyniliśmy. 

Inne zdarzenie - bardzo często 
gościliśmy kiedyś u siebie zespoły z 
ukraińskiej Bukowiny. Zawsze były to 
grupy autentyczne, średnia wieku ich 
członków, tak jakoś... 50+. Czasami 
ten „+”  był poważny. Jednemu z ze-

społów załatwiliśmy dodatkowy kon-
cert w Szczecinie, a że było upalnie, a 
jednej pani zachciało się opalać... no 
to skończyło się udarem i pobytem 
w szpitalu. W 2017 skończyło się na 
wizycie pogotowia i SOR-ze – również 
zasłabnięcie. Z kolei w 2019 karetkę 
wzywaliśmy jeszcze w trakcie koncertu 
w Kołobrzegu, a później już podczas 
drogi powrotnej. No i przypadek z 
jednego roku chłopca z żytomierskie-
go „Soneczka”. Zespół jechał z Wałcza  
do Włoch, więc wyjazd był dla uczest-
ników niesłychanie atrakcyjny. Na 
tyle, że rodzice owego tancerza zataili, 
iż wysyłają go z gorączką (okazało się, 
że była to ospa wietrzna). Skończyło 
się na tym, że decyzją szefa grupy 
pozostał on pod naszą opieką do 
czasu przyjazdu opiekunów z Ukrainy, 
a zespół podążył dalej zaplanowaną 
wcześniej trasą.

Kolejne „atrakcje” związane były już 
z organizacją imprez. Najgorzej wspo-
minam odmowę - bodajże na trzy 
dni przed koncertem - udostępnienia 
sceny w Klubie Garnizonowym (i to 
pomimo wcześniejszej rezerwacji). 
Tak naprawdę do dzisiaj nie znam 
powodu takiej decyzji. Skończyło się 
na tym, że scenę i pomieszczenia na 
garderoby udostępnił nam ówczesny 
dyrektor MOSiR Edmund Koteras, 
a koncert miał miejsce na dawnym 
wałeckim „Wembley”. Oczywiście na-
głośnienie i sprzęt dostarczył i zorga-
nizował niezawodny WCK w Wałczu. 

I to był jeden z najlepszych koncertów 
- także pod względem liczby widzów. 
Ale - uważam - nerwy zupełnie nie 
były potrzebne, wystarczyło jakoś ina-
czej sprawę załatwić. Próbowaliśmy 
też z dyr. E. Koterasem robić koncerty 
plenerowe przed budynkiem MOSiR. 
Skończyło się na tym, że podczas 
jednej z edycji zmoknięci i przemarz-
nięci wracaliśmy do WCK, by koncerty 
dokończyć właśnie tam. Natomiast 
stoły, ławki i parasole długo jeszcze 
wirowały w podmuchach wietrzyska 
na ulicy Chłodnej.

Inne wspomnienie to publiczność. 
Jakoś w początkach naszego wie-
ku nie mieliśmy do niej szczęścia. 
Wówczas to w szacownym tygodniku 
„Pojezierze Wałeckie” podsumowano 
to w ten sposób, że na scenie było 
więcej artystów, aniżeli publiczności 
na widowni... Nie było to w tym 
przypadku trudne, bowiem gościliśmy 
wówczas  trzy zespoły pieśni i tańca 
jednocześnie, a więc ok. 120 ludzi. 
Fakt - na koncert przyszło widzów 
dużo mniej. Dzięki temu, dowiedzie-
liśmy się jednak, że trzeba zmienić 
formułę festiwalu. Pierwszym tego 
efektem były koncerty organizowane 
specjalnie dla wałeckiej młodzieży, 
na które zaczęliśmy zapraszać także 
polskie zespoły z Ukrainy. Również po 
to, by pokazać, że pojęcia „większość” 
czy „mniejszość” są bardzo względne. 
Koncerty odbywały się w tym czasie 
zarówno w WCK, jak i na Placu Wol-
ności - przed Ratuszem.

Do organizacyjnych „momentów” 
zaliczamy także i te związane z pie-
niędzmi. Wiadomo przecież, że festi-
wal sam się nie sfinansuje, a z reguły 
nie biletujemy swoich koncertów. 
Koniec lat 90-tych XX wieku i począ-
tek XXI wieku to w przypadku miasta 
Wałcz ogromny kłopot z uzyskaniem 
wsparcia. Dlatego powstał pomysł 
„objazdowego”, czy też „wędrowne-
go” festiwalu. Wziął się po prostu z 
obawy, że nie otrzymamy wsparcia w 
naszym rodzinnym mieście. A bardzo 
chcieliśmy edycję festiwalu konty-
nuować. Stąd też (głównie) pomysł 
organizacji koncertów w Mirosławcu, 
później Człopie, Wołowych Lasach 
i Tucznie. A jeszcze później w Koło-
brzegu, Choszcznie i Bielsku-Białej. I 
od czasu do czasu w Szczecinie, czy 
też w Stargardzie i Gorzowie  Wlkp. 
Wygląda to w tej chwili tak, że każda 
miejscowość dofinansowuje swój kon-
cert, a my dokładamy swoją cząstkę z 
puli grantów otrzymanych z MSWiA 
czy też Urzędu Marszałkowskiego w 
Szczecinie. Ten ostatni zresztą również 
długi czas udawał, że Wałcza w za-
chodniopomorskim nie ma, uznając, 
że na wsparcie (w zakresie mniejszości 
narodowych) zasługują jedynie miasto 
Szczecin i miasto Koszalin. Cóż - to 
udało się chyba już przezwyciężyć, 
ale ile myśmy się map województwa 
zachodniopomorskiego nawysyłali do 
tego  Szczecina...

A jednak warto!
Marek Syrnyk
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W wałeckiej Szkole Podstawowej 
nr 1 (Kornelówka) ponad 130 
uczniów przebywało na kwaran-
tannie, ponieważ zachorował 
nauczyciel. Mimo tego, rodzice 
młodych wałczan nie chcą szczepić 
dzieci. Szkoły zakończyły zbieranie 
deklaracji od rodziców i jedynie 
minimalny odsetek jest zaintereso-
wany szczepieniem swoich dzieci.

W wałeckiej Kornelówce ponad 
130 dzieci przebywało na kwaran-
tannie. Powodem było stwierdzenie 
koronawirusa u jednego z nauczycieli. 
Według  nieoficjalnych informacji 
nauczyciel nie był zaszczepiony. W 
efekcie 5 klas znalazło się na kwa-
rantannie.

- Uczniowie mieli zapewnione zdal-
ne zajęcia – zapewnia dyrektor SP 1 
Ewa Hołowska-Kędzierska. - Pozostali 
uczniowie mieli normalne zajęcia. 
Kwarantannie podlegali jedynie ci 
uczniowie, którzy mieli kontakt z 
zarażoną nauczycielką.

To zdarzenie zbiegło się z ministerial-
ną akcją szczepienia dzieci powyżej 12 
roku życia – uczniowie klas 7 i 8 oraz 
niektóre dzieci z 6 klas. Punkty mia-
łyby być organizowane w szkołach. 

Dlaczego nie szczepimy siebie i dzieci?
Rodzice dostali stosowne deklaracje 
i do ubiegłego piątku mieli czas na 
zgłoszenie dzieci do szczepienia. Jaki 
był efekt? Generalnie można użyć 
słowa – tragedia! 

- Nie ma sensu organizować punktu 
na terenie szkoły – przyznaje dyrektor 
SP 1. - Na około 150 uczniów, którzy 
mogliby być zaszczepieni, zgłosiło 
się trochę ponad 20-tka. W tej chwili 
ustalam termin ze 107 Szpitalem 
Wojskowym.

- W naszej szkole jest dość specy-
ficzna sytuacja, bo grupa uczniów, 
które mogłyby być szczepione, jest 
niewielka – mówi dyrektor SP nr 2 w 
Wałczu, Andrzej Łojewski. - Nikt nie 
zadeklarował chęci szczepień w szkole, 
jednak z tego co się dowiedzieliśmy 
wynika, że spora część została już 
zaszczepiona przez rodziców. 

- Oczywiście u nas były spotkania 
z rodzicami i każdy dostał stosowną 
deklarację – mówi dyrektor SP nr 5 
w Wałczu Violetta Kamińska. - Nie-
stety, nikt się nie zgłosił. Ja myślę, że 
Wałcz to na tyle małe środowisko, że 
kto chciał, ten już dzieci zaszczepił. I 
mamy na przykład jedną z ósmych 
klas, w której z tego co wiemy, około 
90 procent uczniów jest zaszczepio-

nych. Zastanawialiśmy się, z czego 
to wynika i jak się okazuje, akurat 
w tej klasie sporo osób w rodzinach 
było doświadczonych przez Covid. W 
pozostałych jest już różnie. Część nie 
wierzy w szczepionki, inni się ich boją. 
Sporo złego robi internet i informacje, 
powielane przez antyszczepionkow-
ców. Proszę mi wierzyć, że niemal 
codziennie dostaję na pocztę maile od 
różnych stowarzyszeń, mniej lub bar-
dziej formalnych grup zrzeszających 
przeciwników szczepień, w których 
nazywana jestem morderczynią czy 
ludobójczynią, jeśli zorganizuję punkt 
szczepień w szkole. Obawiam się, 
że z takim nastawieniem szybko nie 
pozbędziemy się wirusa. 

- Niestety, szczepieniami jest zain-
teresowana niewielka grupa rodzi-
ców – przyznaje dyrektor SP nr 4 
Iwona Urbanowicz. - Na około 250 
uczniów, którzy kwalifikują się do 
szczepień, deklaracje wyrażające chęć 
szczepienia złożyło niecałe 30 osób. 
Jest oczywiście grupa dzieci, które 
są już zaszczepione. Nie mam prawa 
domagać się odpowiedzi na pytania 
o szczepienie i opieram się jedynie 
na tym, co młodzież lub uczniowie 
przekazują dobrowolnie. Część była 

zaszczepiona, bo było to konieczne do 
wyjazdów za granicę w czasie wakacji. 
Nie jest to jednak duża grupa. 

Podobnie wygląda sytuacja na 
terenie powiatu. W Gminie Wałcz 
odsetek chętnych jest porównywalny 
z Wałczem. 

- W naszych 5 szkołach jest 243 
uczniów uprawnionych do szczepień 
– mówi wójt Jan Matuszewski. - Chęć 
szczepień w szkole zadeklarowało 18 
rodziców. Z tego co się dowiedziałem 
wynika, że jest grupa już zaszczepio-
nych uczniów, ale nie jest ona duża, 
bo liczy około 30 uczniów.

- Niestety, zainteresowanie szczepie-
niami jest niewielkie – mówi dyrektor 
SP w Mirosławcu, Krystyna Górniak. 
- Ci rodzice, którzy są świadomi, już 
zaszczepili swoje dzieci. Chęć zaszcze-
pienia dzieci w szkole zadeklarowało 
10, może 11 rodziców. Większość jest 
nieprzekonana do szczepień. 

- Nie ma u nas zbyt dużego zainte-
resowania szczepieniami – przyznaje 
dyrektor SP w Człopie, Wiesława 
Sieczka. - Do dnia dzisiejszego chęć 
szczepienia dzieci w szkole zadeklaro-
wało 17 rodziców. Do tego zgłoszono 
jednego członka rodziny, brata ucznia 
szkoły. Czyli łącznie szczepionych 
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Dlaczego nie szczepimy siebie i dzieci?
miałoby być 18 osób na 158, które 
mogłyby z tego skorzystać. 

W Człopie zostanie jednak utworzo-
ny punkt szczepień w szkole ponieważ 
nie ma innego gdzie można byłoby 
zaszczepić uczniów. 

- Obawiam się, że w mojej szkole 
jest podobnie jak w skali kraju, czyli 
zainteresowanie szczepieniem dzieci 
w szkołach jest minimalne – mówi 
dyrektor SP w Tucznie, Izabela Krajnik. 
- Na ponad setkę dzieci, które mo-
głyby się szczepić, deklaracje złożyło 
jedynie 4 rodziców. Jest też grupa już 
zaszczepionych, ale z tego co wiem, są 
to 2-3 osoby na klasę, czyli większość 
jest niezaszczepiona.

Oczywiście szczepienia w szkołach 
obejmują również szkoły ponadpod-
stawowe. Tu w przypadku uczniów 
do 18 roku życia deklaracje i zgodę 
na szczepienie też muszą wydać 
rodzice lub opiekunowie. Uczniowie 
pełnoletni również mogą skorzystać 
ze szczepień, składając deklaracje 
samodzielnie. 

- Niestety, zainteresowanie szcze-
pieniami jest znikome, zarówno ze 
strony rodziców, jak i pełnoletnich 
uczniów – mówi wicestarosta Jolanta 
Wegner. - Dane, które do nas spły-

nęły, nie napawają optymizmem. 
W Liceum Ogólnokształcącym im. 
Kazimierza Wielkiego wydano 6 
deklaracji, bo tylko tyle było zainte-
resowanych szczepieniami. Do dnia 
dzisiejszego wróciły tylko 3 deklara-
cje, potwierdzające chęć szczepienia. 
W ZS nr 4 wydano 12 deklaracji, a 
na dzień dzisiejszy wróciła jedna. 
W PCKZiU wydano 27 deklaracji, z 
czego wróciło 6. To pokazuje ska-
lę zainteresowania szczepieniami. 
Wychowawcy przekonują zarówno 
uczniów, jak i rodziców. Muszę to po-
wiedzieć: są przypadki, kiedy rodzice 
są bardzo nieprzyjemni w stosunku 
do wychowawców lub osób koordy-
nujących szczepienia. Twierdzą, że to 
ich sprawa, czy będą szczepić dzieci, 
że nauczyciel wtrąca się w nieswoje 
sprawy. Myślę, że niestety świado-
mość jest niewielka. Nie wiem, skąd 
bierze się sprzeciw przeciwko szcze-
pionkom na covid. Idąc do szpitala 
na byle jaki zabieg szczepimy się bez 
wahania na wirusowe zapalenie wą-
troby. Wyjeżdżając za granicę szcze-
pimy się bez problemu przeciwko 
szeregowi egzotycznych chorób. Skąd 
ta niechęć do szczepionki na Covid? 
Powinno się uświadamiać ludzi, że 
szczepionka to nie jest zło, tylko coś, 
co ratuje zdrowie i życie. 

far

Od autora: Nie wiem z czego bierze 
się totalna niechęć do szczepień, jeśli 
chodzi o dzieci. Być może powielana 
po wielekroć informacja (i to przez 
medyczne autorytety, nie antyszcze-
pionkowców!), że dzieci przechodzą 
koronawirusa łagodnie i w zdecy-
dowanej większości bezobjawowo 
spowodowała, że rodzice doszli do 
wniosku, że nie ma sensu podawać 
szczepionki pociechom. O ile jednak 
początkowo faktycznie wydawało się, 
że dzieci przechodzą chorobę łagod-
nie, to z czasem kolejne wyniki badań 
dowodziły już, że choroba nie omija 
również najmłodszych. Nie omija ich 
także tzw. długi COVID-19, do tej 
pory kojarzony raczej z dorosłymi. 
O długim COVID, nazywanym też 
długim ogonem COVID-19 mówi się, 
kiedy u ozdrowieńca nadal występują 
dolegliwości, które mają związek z 
zakażeniem SARS-CoV-2. Dotyczy to 
nie tylko chorych przechodzących 
COVID-19 w sposób objawowy, ale 
również tych, u których nie było żad-
nych symptomów świadczących o za-
każeniu koronawirusem. W przypadku 
dzieci o COVID-19 mówi się rzadko, 
ponieważ częściej przechodzą chorobę 
łagodniej, a jedynym znakiem świad-
czącym o zakażeniu koronawirusem 
jest pozytywny wynik testu. Dlatego 
też kwestia dzieci chorujących na 
COVID-19 jest marginalizowana. 
Tymczasem u nich też może dochodzić 
do poważnych powikłań po zakażeniu 
SARS-CoV-2. 

Pewne dolegliwości wychodzą do-
piero po czasie. Skala powikłań u dzie-

ci również jest możliwa do oceny do-
piero z perspektywy czasu. Większość 
lekarzy już teraz jednak przestrzega, 
że COVID-19 dla dzieci nie jest tak 
obojętny, jak początkowo sądzono 
i pozostawia zmiany w organizmie, 
które mogą odezwać się dopiero po 

latach. Dlatego dziwi fakt, że rodzice 
nie chcą szczepić dzieci. Czy szczepion-
ka uchroni w 100 procentach przed 
chorobą? Zapewne nie, ale - jak każda 
szczepionka - pozwoli na łagodniejsze 
przejście choroby. Jest też duża szansa, 
że uchroni od groźnych powikłań.
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Nadchodząca jesień będzie nastra-
jać Barany mocno pesymistycznie, 
zwłaszcza te w starszym wieku. Coś 
da się jednak z tym zrobić, trzeba 
tylko przestać słuchać sprzedaw-
ców cudownych sposobów i cie-
szyć się życiem. W pracy - rutyna, 
w związku - niekoniecznie.
BYK (20.04. - 22.05.)
Czas na wzmożenie aktywności 
Byków na różnych polach. Kiedy 
ostatni raz jeździliście razem z 
partnerem na rowerze? Ile lat pro-
si o remont Wasza łazienka? Kiedy 
ostatni raz po położeniu dzieci 
spać wyjęliście z lodówki butelkę 
szampana, a po jej wypiciu zapali-
liście pachnące świece w sypialni?
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Uważnie rozglądajcie się przed 
wkroczeniem na przejście przez 
jezdnię. Układ gwiazd w tym 
tygodniu jest dla Bliźniąt dość 
niekorzystny i lepiej dmuchać na 
zimne, nie tylko na drodze. Po-
dejmowanie ryzyka będzie w tym 
okresie mocno niewskazane.
RAK (22.06. - 22.07.) 
W nadchodzących dniach wydarzą 
się sytuacje, które będą od Raków 
wymagać mnóstwo cierpliwości. 
Niczego nie osiągniecie pretensja-
mi ani siłą. Trochę światełka w tu-
nelu powinno się pojawić dopiero 
w trzeciej dekadzie września.
LEW (23.07. - 23.08.)
Dość wyczekiwania na gwiazdkę 

z nieba – najwyższy czas na kon-
kretne działania. Uszczelka w kranie 
sama się nie wymieni, a opieszałość 
w wymianie oleju w silniku może 
skończyć się tym, że do pracy bę-
dziecie jeździć środkami komunikacji 
miejskiej.
PANNA (24.08. - 22.09.)
Czas przysiąść fałdów, bo powroty 
w myślach na greckie wyspy bardzo 
Panny rozprasza. W domu bałagan, 
w pracy nawarstwiające się zale-
głości... Uwaga, drogie Panny, ani 
się obejrzycie, jak będziecie mieć 
poważny problem. A na wyrozumia-
łość ze strony partnera też nie ma co 
liczyć...
WAGA (23.09. - 22.10.)
Nadchodzący czas dostarczy Wagom 
wielu emocji, z którymi trudno im 
będzie sobie poradzić w pojedynkę. 
Trzeba będzie poprosić o pomoc 
najbliższych i liczyć się z tym, że 
czegoś nie uda się załatwić w porę. 
Trzeba skoncentrować się na tym, 
co najważniejsze, czyli na zdrowiu i 
podreperowaniu finansów.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Skorpiony występujące w przyrodzie 
pojedyńczo mogą w najbliższych 
dniach liczyć na wzrost swoich akcji 
na rynku towarzyskim. Warto z tego 
skorzystać. Skorpiony w związkach 
poczują się docenione i zadowo-
lone przez partnerów, którzy będą 
przecierać oczy ze zdumienia po 
namiętnych wieczorach.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)

W życiu Strzelców nie zanosi się 
teraz na zbyt wielkie zmiany. Sprawy 
będą toczyć się bez pośpiechu i utar-
tymi szlakami. Nuda? Może i tak, 
ale ją też warto docenić po różnych 
dynamicznych i nie zawsze pozytyw-
nych przeżyciach.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Koziorożce, które lubią spacery po 
lesie, odetchną teraz pełnymi pier-
siami, bo jeśli nie jesienią, to kiedy? 
Cisza i spokój przyniosą ukojenie po 
zamieszaniu, do którego może dojść 
w pracy. A przy okazji – szefów 
lepiej będzie teraz omijać szerokim 
łukiem.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
A może właśnie teraz warto rzucić 
wszystko i pojechać wreszcie w te 
Bieszczady, choćby na kilka dni? 

SKłADNIKI
• 250 g masła,
• 3/4 szklanki cukru (u mnie szklanka ma 250 

ml),
• 3 czubate łyżki kakao,
• 3/4 szklanki wody,
• 450 g mleka w proszku,
• 100 g herbatników,
• 50 g bakalii.

WYKONANIE
W garnuszku rozpuszczamy pokrojone w kostkę 
masło, wsypujemy cukier i kakao oraz wlewa-
my wodę. Wszystko podgrzewamy mieszając 
energicznie, do rozpuszczenia masła i cukru. Nie 
doprowadzamy do wrzenia. Do masy powoli wsy-
pujemy mleko w proszku i mieszamy trzepaczką, 
żeby nie powstały grudki. Pod koniec dodajemy 
pokruszone herbatniki i wybrane przez Was ba-
kalie. Teraz pozostaje wylać masę do pojemnika, 
ostudzić i włożyć do lodówki na 4-5 godzin. 

SMACZNEGO! ()

Blok czekoladowy
COŚ NA ZĄB

Pamiętacie smak bloku czekoladowego z 
dzieciństwa ? Ja tak, i bardzo chętnie robię 
go wtedy, kiedy tęsknię za czasami, kiedy 
byłam małym, nieświadomym dzieckiem, dla 
którego najważniejsze było zjedzenie czegoś 
słodkiego :) 

Świat się od tego nie zawali, a 
Wodniki (wszyscy inni zresztą też!) 
to nie maszyny i bez odpoczynku 
coraz trudniej im funkcjonować. 
Na początku tygodnia w domach 
Wodników może pojawić się z 
wizytą jakaś ciocia lub nawet 
teściowa...
RYBY (19.02. - 20.03.)
Jeśli Ryby czekają na telefon od 
kogoś, kto po pierwszej randce 
obiecał zadzwonić i do tej pory 
milczy, to właśnie zbliża się rozstrzy-
gający moment: jeśli nie zadzwoni 
w nadchodzących dniach, to potem 
nie zadzwoni już na pewno. Ale nie 
rozpaczajcie zbyt długo i dajcie się 
namówić na kawę komuś, kto wresz-
cie odważy się Was na nią zaprosić. 
Może na kawie się nie skończy?
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Prawo o ruchu 
drogowym nie 

(wchodząc tu 
w szczegóły), 
u m o ż l i w i a 
zatrzymanie 
p r awa  j a z -

dy kierowcy, 
który przekroczy 

pręd- kość o 50 km/godz. 
w obszarze zabudowanym. Decyzję 
tę wydaje Starosta po otrzymaniu 
informacji o popełnieniu wykroczenia 
i w zasadzie jest on zobligowany do 
wydania takiej decyzji bez prowadze-
nia postępowania dowodowego. Taka 
też była dotychczas linia orzecznicza 
sądów administracyjnych. Wynikało 
to zazwyczaj z oczywistości sytuacji, 
bowiem sprawca wykroczenia zostaje 
zatrzymany np. przez policję, przy-
znaje się do winy i zostaje ukarany 
mandatem, którego nie kwestionuje. 
Inaczej rzecz się ma, gdy domniemany 
sprawca kwestionuję swoją winę, np. 
pomiar prędkości jest w granicach błę-
du urządzenia pomiarowego lub np. 
twierdzi, że na zdjęciu z fotoradaru 
to nie on kieruje należącym do niego 
pojazdem. Starosta nie miał podstaw, 
aby oczekiwać na ewentualną decyzję 
sądu i musiał się kierować otrzymaną 
informacją, często jeszcze przed pra-
womocnym rozstrzygnięciem o winie 
przez sąd, do którego trafiała sprawa o 

wykroczenia kierowcy. Podobnie rzecz 
się miała z właścicielem samochodu, 
który został sfotografowany przez 
fotoradar obsługiwany przez GITD i 
przesłany do Starostwa z wnioskiem 
o zatrzymanie prawa jazdy właścicie-
lowi pojazdu. Ten zaś twierdził, że to 
nie on kierował pojazdem. Starostwo 
zgodnie z obowiązującą wykładnią 
wydało decyzję o zatrzymaniu prawa 
jazdy. Od niej odwołał się właściciel. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
utrzymało decyzję w mocy. Jednak-
że zaskarżoną decyzję Wojewódzki 
Sąd Administracyjny uchylił z uwagi 
właśnie na brak ustalenia sprawcy 
wykroczenia. Od wyroku WSA skargę 
kasacyjną złożyło SKO. Sprawa trafiła 
do Naczelnego Sądu Administracyjne-
go. Ten zaś przychylił się do stanowi-
ska właściciela i skargę SKO oddalił. 
NSA przytoczył przepis art. 102 ust. 1 
pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami, 
z którego wynika, że Starosta wydaje 
decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy w 
przypadku, gdy kierujący pojazdem 
przekroczył dopuszczalną prędkość o 
więcej, niż 50 km/godz. w obszarze 
zabudowanym. Dalej w uzasadnieniu 
wyroku NSA stwierdził: „podstawę 
wydania decyzji o zatrzymaniu pra-
wa jazdy oraz podstawę wszczęcia 
postępowania w tej sprawie stanowi 
informacja o ujawnieniu wymienione-
go wykroczenia, która ma walor do-

kumentu urzędowego (zob. uchwała 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w sprawie I OPS 3/18), zaś konwencja 
językowa, którą ustawodawca operuje 
na gruncie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o kierujących pojazdami wskazuje na 
to, iż podejmowane na jego podsta-
wie rozstrzygnięcia ma charakter zwią-
zany, to jednak nie może jednocześnie 
to oznaczać, że w tak inicjowanym 
postępowaniu organ administracji 
publicznej zwolniony jest z obowiązku 
stosowania zasad ogólnych jurysdyk-
cyjnego postępowania w administra-
cji, w tym zwłaszcza zasady prawdy 
obiektywnej - nie zostały one bowiem 
w żaden sposób wyłączone, ani też 
nie doszło do ograniczenia zakresu 
ich stosowania - a w konsekwencji, 
że podstawą wydania wymienionej 
decyzji może być każda informacja, 
o której mowa w przywołanym prze-
pisie prawa, a więc również taka, 
która na przykład, a nie można tego 
przecież stanowczo wykluczyć, nie 
koresponduje z rzeczywistym stanem 
rzeczy lub jest niejednoznaczna lub 
niejasna i to w odniesieniu do zasad-
niczej kwestii, a mianowicie sprawcy 
popełnienia ujawnionego naruszenia. 
W tej mierze bowiem, za uzasadniony 
trzeba uznać wniosek, że istotą treści 
wymienionej informacji - zważywszy 
na jej dowodowe funkcje w inicjo-
wanym na jej podstawie postępo-

waniu w sprawie zatrzymania prawa 
jazdy - jest i powinno być, nie dość, 
że ujawnienie samego naruszenia 
prawa, to również sprawcy tego na-
ruszenia, co uznać należy za aż nadto 
oczywiste w świetle pkt 1 ust. 1 art. 
7 ustawy z dnia 20 marca 2015 r., 
skoro mowa jest w nim o „ujawnieniu 
popełnienia naruszenia”, a przecież 
naruszenie popełnia „ten kto...”. I 
dalej: „Uwzględniając powyższe trze-
ba stwierdzić, że jakkolwiek zdjęcie z 
fotoradaru wobec zidentyfikowania 
numerów rejestracyjnych pojazdu 
utrwalonych na obrazie tego zdjęcia 
uprawdopodabnia popełnienie wy-
kroczenia przez daną osobę, a mia-
nowicie właściciela pojazdu, to jednak 
zawsze osoba sprawcy wykroczenia 
powinna podlegać jednoznacznemu 
wskazaniu w przywołanej powyżej 
informacji, inicjującej postępowanie 
w sprawie cofnięcia prawa jazdy, al-
bowiem w chwili wykonania zdjęcia 
sprawca wykroczenia nie jest znany. 
Treść zawiadomienia o ujawnieniu 
popełnienia naruszenia podlega we-
ryfikacji, m.in. - i przede wszystkim 
- co do jednoznacznego wskazania 
sprawcy naruszenia, który ma być 
adresatem decyzji o zatrzymaniu 
prawa jazdy. W tym kontekście, po-
dzielając stanowisko zaprezentowane 
w uchwale I OPS 3/18, przypomnieć 
należy, że podstawę wydania decyzji o 
zatrzymaniu prawa jazdy w trybie art. 
102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących 
pojazdami w związku z art. 7 ust. 1 pkt 
1 i 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. 
może stanowić wyłącznie informacja 
o ujawnieniu czynu polegającego na 
kierowaniu pojazdem z przekrocze-
niem dopuszczalnej prędkości o więcej 
niż 50 km/h na obszarze zabudowa-
nym. Zasadnicze znaczenie ma zatem 
jednoznaczność tej informacji co do 
sprawcy ujawnionego naruszenia”.

Tyle Naczelny Sąd Administracyjny. 
Co to oznacza dla nas  kierowców? 
Jak już nam się zdarzy przekroczyć, co 
oczywiście nie powinno mieć miejsca, 
prędkość tak znacząco, to prawo jest 
jednoznaczne co do kary za wykrocze-
nia i kary administracyjnej, jaką jest 
zatrzymanie prawa jazdy. Jednakże 
tylko wobec sprawy wykroczenia. W 
razie niepewności co do osoby kieru-
jącego, Starosta nie ma podstaw do 
wydania decyzji o zatrzymaniu prawa 
jazdy. Moim skromnym zdaniem, 
podobnie należy podchodzić do sy-
tuacji, w której sprawca wykroczenia 
jest ujawniony, ale kwestionuje jego 
popełnienie, np. podważając prawi-
dłowość pomiaru prędkości.  

Szerokości!

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

II GSK 234/21 - Wyrok NSA 
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/do-
c/277F178C72

Winny czy niewinny - 
prowadzić nie powinien?
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Śmieszna 
sprawa 

z tym 
bagażni-
kiem sa-
mocho-
dowym 

- wygląda 
na całkiem 

pojemny i jak 
ktoś mnie pyta, tak też powta-
rzam, ale kiedy przychodzi co do 
czego, ledwie mieszczę się w nim 
na weekend. Do różowej walizki 
pakuję dresy chłopaka (w swoich 
nie będę łazić po lesie), ze dwa 
t-shirty, polar (przy znajomych 
w życiu nie przyznam się do 
tego, że jakiś posiadam), buty 
trekkingowe, czytnik ebooków. 
Jest jeszcze plecak z gatunku tych 
praktycznych, a nie ładnych, koc 
piknikowy i butelka wina.

Jadę trochę niby blisko, a 
trochę jednak nie - w okolicach 
Prażmowa, gdzie mój ojciec 
spędzał czas wolny do ósmego 
roku życia, nigdy wcześniej mnie 
przecież nie było. Czterdzieści 
kilometrów to wystarczająca 
odległość, żeby zapomnieć o 
betonowej Warszawie. Podczas 
godzinnej podróży kabrioletem 
wszystko już sobie planuję. Będą 
spacery po lesie na tyle długie, 
żeby poczuć je następnego dnia 
w nogach, kawy pite na balkonie 
z widokiem na rozkoszny mały 
staw, proste jedzenie i wieczory 
przy szklance półwytrawnego 
szardone, obowiązkowo z książką 
na kolanach. W żółtym cabrio 
i wielkich przeciwsłonecznych 
okularach wyglądam jak typowa 
warszawska niunia na wywczasie.

Dojeżdżam na tyle późno (błą-
dzę po drodze, ale to nie moja 
wina, to wina Google Maps, które 
nigdy nie słyszało o wsi Błonie pod 
Prażmowem), że nie ma już sensu 
pakować się do lasu. Siadam więc 
wygodnie na balkonie, popijam 
wino z gwinta i myślę - tak, o to 
właśnie mi chodziło. Tego wła-
śnie było mi potrzeba. W życiu 
zwykle staję na głowie, żeby nad 
wszystkim zapanować i każdego 
uszczęśliwić. Dziś, jutro i jeszcze w 
niedzielę jestem więc dla kon-
trastu sama dla siebie - wrzucam 
tryb samolotowy i zapominam, że 
jestem córką, dziewczyną, przyja-
ciółką, pracownicą i kocią matką. 
Świat nie ma prawa się beze mnie 
zawalić, a jeśli już musi, to ja 
przecież nie będę o tym wiedzieć, 
wysmarowana Muggą, podchmie-
lona winem z odkręcanej butelki. 
To czym tu się martwić?

Następnego dnia wkładam treki, 
dresy gwizdnięte chłopakowi i 
bluzę, którą zawinęłam od ojca. 
Nie pamiętam, kiedy ostatnio 
łaziłam po lesie. Może w podsta-
wówce? Udeptane ścieżki wydają 
mi się odrobinę mniej pociąga-
jące od przygody w dziczy, ale 
przez pierwszych kilka kilometrów 
słucham raczej rozsądku. Dobra 
passa jednak się kończy tam, gdzie 
zaczyna się moja spontaniczność 
- buty zaczęły obcierać, a według 
mapy cywilizowaną ścieżką do 
pensjonatu będę wracać jeszcze 
przez trzy i pół kilometra. Gdybym 
jednak skorzystała ze skrótu, który 
wydaje się być po prostu rozjeż-
dżoną, polną drogą, a którego na 
mapie oczywiście nie ma, po mniej 
więcej kilometrze wyszłabym w 

Agrowczasy
zasadzie prosto pod ten balkon i tę 
sypialnię, do której zmierzam.

No to czemu nie, pomyślałam ra-
dośnie i skazałam się na największy 
koszmar miejskiej dziewczyny, któ-
rej strzeliła do głowy agroturystyka 
- gęsto zarośnięty las bez żadnego 
widocznego prześwitu. Upór nie 
pozwolił mi zawrócić nawet wtedy, 
kiedy rozcięłam sobie dłoń kolcami 
dzikiej jeżyny. Nie zwątpiłam w 
siebie, kiedy zobaczyłam pierwsze-
go z nieskończonej ilości gigan-
tycznych pająków, dryfujących 
na pajęczynie zawsze akurat tam, 
gdzie chciałam przejść. Wyposa-
żona w dwa długie kije - jeden do 
odgarniania pajęczyn i rzucania 
w pająki, drugi do odsuwania 
kolczastych roślin - brnęłam dziel-
nie przed siebie. Miałam jakieś 
wyrzuty sumienia, bo wyobrażam 
sobie, że zbudowanie siatki między 
drzewami to pewnie dużo czasu i 
pracy, ale uspokoiła mnie myśl, że 
jelenie na pewno nie przejmują się 
takimi rzeczami, kiedy pędzą rączo 
przez las (chociaż pewnie akurat 
nie przez te cholerne jeżyny).

I jest, jest w końcu ścieżka, a 
jakże - za rowem! Daję więc dziel-
nie susa i ląduję trochę na ryju, a 
trochę na barku, który czuję dwa 
dni później. Upocona, uwalona 
błotem, pogryziona przez komary, 
podrapana i z dziką satysfakcją - 
taka się wreszcie wyczołguję z lasu 
niemal idealnie naprzeciwko moje-
go pensjonatu. Dopiero po chwili 
analizuję, jakie szanse miałam na 
szczęśliwy powrót i jak głupia mo-
głam się okazać, bo kto by mnie w 
tym gąszczu kiedykolwiek znalazł.

Wciąż zaaferowana wpadam do 
domku i na schodach zatrzymuje 

mnie pani Krystyna, właściciel-
ka o serdecznym usposobieniu, 
wciąż jeszcze w puchatym, 
różowym szlafroku.

- No i co, grzyby są?
- Grzyby? - pytam nieprzytom-

nie, wtaczam się po schodach i 
krzyżem padam na łóżko.

Agroturystyka jest fantastyczna 
i jak się wczasy zaczyna, i jak 
się je kończy - tylko w trochę 
inny sposób...

Natalia Chruścicka
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2-4, Orzeł Bierzwnik - KP Drawsko Pomorskie 1-1, 
Sarmata Dobra - Drawa Drawno 4-2, Gavia Choszcz-
no - Piast Chociwel 1-3, Ina Ińsko - Zorza Dobrzany 
0-5, Sparta Węgorzyno - Światowid 63 Łobez 1-4, 
Olimp Złocieniec - Calisia Kalisz Pomorski 3-2.

1. KP Drawsko Pomorskie 5 13 17-3
2. Orzeł Bierzwnik 5 11 14-2
3. Gavia Choszczno 5 10 7-4
4. Olimp Złocieniec 5 9 17-9
5. Sarmata Dobra 5 9 12-6
6. Zorza Dobrzany 5 8 11-5
7. Lech Czaplinek 5 8 7-9
8. Ina Ińsko 5 8 8-9
9. Korona Człopa 5 7 6-8
10. Błękitni Pomierzyn 5 7 8-7
11. Piast Chociwel 5 6 9-10
12. Światowid 63 Łobez 5 6 8-12
13. Calisia Kalisz Pomorski 5 5 8-8
14. Drawa Drawno 5 3 8-13
15. Iskra Pomień 5 0 6-22
16. Sparta Węgorzyno 5 0 5-24

Klasa A
Wyniki 3. kolejki: Santos Kłębowiec - Sad Chwi-
ram 3-1, Znicz Dzikowo - Wspólni Różewo 3-1, 
Grom Szwecja - Błękitni Ostrowice 2-1, Drzewiarz 
Świerczyna - Bytyń Nakielno 6-1, Sokół Suliszewo - 
Kopanik Lubno 1-0, Grom Giżyno - Legion Strączno 
4-1. Pauza: Mirstal Mirosławiec.

1. Znicz Dzikowo 3 9 14-5
2. Grom Szwecja 3 7 5-3
3. Wspólni Różewo 3 6 10-3

4. Sokół Suliszewo 3 6 12-4
5. Santos Kłębowiec 3 6 9-4
6. Drzewiarz Świerczyna 3 6 9-7
7. Sad Chwiram 3 4 6-5
8. Grom Giżyno 2 3 5-10
9. Błękitni Ostrowice 2 3 5-2
10. Legion Strączno 3 3 7-15
11. Kopanik Lubno 3 0 1-6
12. Mirstal Mirosławiec 2 0 1-8
13. Bytyń Nakielno 3 0 2-14

1. PLO
Wyniki 4. kolejki: Mirstal Mirosławiec - Vic-
toria Sianów 1-11, Mechanik Bobolice - Jesion-
-Trans-Oldboje Tychowo 2-1, STLA Szczecinek - 
Zryw Kretomino 0-1, Amator Kołobrzeg - Oldbo-
je Bruskowo Wielkie 1-5, Gryf Kamień Pomorski 
- Olimp Złocieniec 1-3, Lech Czaplinek - Sparta 
Gryfice 3-0. Pauza: Iskra Białogard.

1. Victoria Sianów 4 12 22-2
2. Olimp Złocieniec 5 12 15-7
3. STLA Szczecinek 5 9 18-5
4. Zryw Kretomino 4 9 10-5
5. Lech Czaplinek 4 9 9-5
6. Oldboje Bruskowo Wielkie 5 9 19-7
7. Gryf Kamień Pomorski 4 6 12-10
8. Oldboje Tychowo 5 6 10-17
9. Mechanik Bobolice 5 6 11-15
10. Mirstal Mirosławiec 5 6 13-23
11. Sparta Gryfice 5 3 9-28
12. Amator Kołobrzeg 5 3 10-20
13. Iskra Białogard 4 0 5-19

4. liga
Wyniki 7. kolejki: Wieża Postomino - Orzeł 
Wałcz 1-1, Dąb Dębno – Jeziorak Szczecin 4-1, 
Hutnik Szczecin - Pogoń Połczyn Zdrój 3-1, Ina 
Goleniów - MKP Szczecinek 0-5, Zefir Wyszewo - 
Biali Sądów 1-3, Olimp Gościno - Rasel Dygowo 
2-1, Leśnik Manowo - Sokół Karlino 4-1, Gwardia 
Koszalin - Chemik Police 2-0, Vineta Wolin - Błę-
kitni II Stargard 4-0, Darłovia Darłowo - Flota 
Świnoujście 0-3.

1. Dąb Dębno 7 21 27-11
2. Gwardia Koszalin 7 19 11-0
3. Flota Świnoujście 7 17 15-1
4. Biali Sądów 7 14 21-10
5. Hutnik Szczecin 7 14 20-9
6. Orzeł Wałcz 7 13 13-7
7. Vineta Wolin 7 13 16-5
8. Jeziorak Szczecin 7 10 10-12
9. Olimp Gościno 7 9 8-19
10. Wieża Postomino 7 9 14-11
11. Chemik Police 7 9 19-20
12. MKP Szczecinek 7 8 15-12
13. Darłovia Darłowo 7 8 10-14
14. Błękitni II Stargard 7 7 14-21
15. Sokół Karlino 7 6 9-12
16. Rasel Dygowo 7 6 9-19
17. Leśnik Manowo 7 5 9-13
18. Zefir Wyszewo 7 5 10-19
19. Ina Goleniów 7 3 12-28
20. Pogoń Połczyn Zdrój 7 1 7-26

Klasa okręgowa
Wyniki 5. kolejki: Lech Czaplinek - Korona 
Człopa 1-1, Iskra Pomień - Błękitni Pomierzyn 
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Janusz przygotował już pozew do 
sądu. Nie byłoby w tym nic dziw-
nego, bo ludzie czasem przecież 
szukają sprawiedliwości w sądzie, 
gdyby nie fakt, że pozwanymi jest 
dwoje jego dzieci. Do tego męż-
czyzna twierdzi, że sprawę kieruje 
do sądu wyłącznie dla ich dobra 
i jest to działanie ze wszech miar 
wychowawcze...

Zanim doszło do tego, że Janusz 
zdecydował się pozwać swojego syna, 
24-letniego Marka i o rok młodszą 
córkę Agatę, wszyscy, którzy ich zna-
li, traktowali Janusza jako wzorzec 
ojca, a jego dzieci uchodziły za wzór 
rodzeństwa. Faktem jest, że doświad-
czyli w swoim życiu wiele. Nad ich 
rodziną zawisło fatum: w ciągu nie-
spełna roku stracili prawie całą swoją 
najbliższą rodzinę. Najpierw siostra 
babci zmarła w noc sylwestrową. Tej 
samej nocy babcia trafiła do szpitala 
z podejrzeniem zapalenia płuc. Z dnia 
na dzień jej stan się pogarszał. Doszło 
do żylnego zatoru i konieczna stała się 
amputacja nogi. Ojciec Janusza nie 
byłby w stanie poradzić sobie sam, 
więc Janusz po rozmowie ze swoją 
żoną Irminą zdecydował, że rodzice 
przeniosą się do nich. Niestety, mama 
Janusza po miesiącu zmarła. Ojciec 
Janusza załamał się po jej śmierci, w 

Sprawa wychowawcza
efekcie dostał wylewu i nie wybudził 
się ze śpiączki. Był maj. Z kolei w 
czerwcu Irmina trafiła do lekarza z 
typowymi objawami przeziębienia. 
Kolejne badania sugerowały, że może 
to być jednak coś poważniejszego. 
W lipcu lekarz zaprosił Janusza na 
rozmowę. Wrócił z niej, nie umie-
jąc ukryć zdenerwowania. U żony 
stwierdzono zaawansowanego raka 
wątroby. Zmarła w marcu następne-
go roku. Janusz został sam z dwójką 
nastoletnich dzieci. 

- Nie było to proste – przyzna-
je. - Starałem się ze wszystkich sił 
zastąpić im matkę i być może nieco 
przesadziłem w staraniach. Chyba 
nieco je rozpuściłem. Mieli wszystko, 
czego zapragnęli. Fakt, że materialnie 
powodziło się nam świetnie, pozwalał 
na zaspokojenie niemal wszystkich ich 
zachcianek. Dziś wiem, że bez skrupu-
łów to wykorzystywali.

***
Rodzeństwo skończyło liceum. Naj-

pierw Marek, a rok po nim Agata 
poszli na studia. Oczywiście utrzyma-
nie i pieniądze na wynajęcie stancji 
zapewnił im ojciec. Co prawda kiedy 
ich potrzeby finansowe zaczęły ro-
snać Janusz sugerował, że mogliby 
poszukać sobie jakiegoś zajęcia i 
sami zarobili na swoje przyjemności, 
ostatecznie zawsze ulegał i dawał 

kasę. Tłumaczył sobie, że będzie 
mimo wszystko lepiej, jeśli skupią 
się na nauce, niż na pracy. Dla niego 
byli ciągle biednymi, skrzywdzonymi 
przez los dziećmi, które wychowywały 
się bez matki. On sam nie związał się 
z inną kobietą właśnie z ich powodu. 
Obawiał się, że źle na to zareagują, a 
poza tym nie chciał, żeby myślały, że 
ktoś inny zajmuje miejsce ich matki. 
Nie był jednak sam. Miał przyjaciółkę, 
z którą spotykali się regularnie. Beata 
pogodziła się z tym, że oficjalnie nie 
będą razem nigdy. 

- Po studiach dzieci wróciły do 
Wałcza – mówi Janusz. - Najpierw 
był problem, żeby poszli do pracy. Ja 
rozumiem: miesiąc, dwa, powiedzmy 
pół roku. Ale mijał prawie rok, od 
kiedy Marek skończył studia, a on 
ciągle siedział w domu, domagając 
się ode mnie kasy. To ja dawałem 
mu pieniądze na papierosy, ciuchy, 
imprezy czy wyjazdy, o jedzeniu czy 
mieszkaniu nawet nie wspomnę. W 
końcu zaproponowałem, że może po-
szedłby do pracy. Nawet coś znalazł. 
Liczyłem, że tak jak na faceta przystało 
zacznie dokładać się do życia, ale 
on nawet o tym nie pomyślał. Jadł i 
mieszkał u mnie nie dając grosza, a 
pod koniec miesiąca i tak przychodził 
do mnie po kasę, bo mu brakowało. 
Z córką po skończeniu studiów była 
powtórka z rozrywki. Też praca koli-
dowała jej z imprezami, a pieniążki 
były potrzebne. Ją też musiałem długo 
przekonywać, że powinna poważniej 
zacząć podchodzić do życia, że powin-
na zacząć zarabiać. W efekcie oboje 
pracowali, ale ani jedno, ani drugie 
nie miało zamiaru dokładać się do 
rachunków i życia. Za to wymagania 
mieli niezłe. Córka zostawiała mi 
swoją listę zakupów, a syn swoją. 
Kiedy jechaliśmy do marketu wspól-
nie, ładowali pełne kosze, ale przy 
kasie żadne nawet nie zająknęło się, 
że zapłaci. Zaczęło mnie to powoli 
irytować. W końcu postawiłem sprawę 
jasno: mają dokładać się do rachun-
ków i do jedzenia. Patrzyli na mnie jak 
na jakiegoś bandytę, który zażądał od 
nich po nerce. W efekcie nie odzywali 
się do mnie przez tydzień. Oczywiście 
nie dołożyli ani grosza. Pewnie liczyli, 
że albo zapomnę, albo zmięknę.

***
Janusz tym razem postanowił być 

jednak konsekwentny. Zaczął dostrze-

gać, że dzieci traktują go bardziej jako 
bankomat, niż ojca. Myślą właściwie 
tylko o sobie, jego mają za nic. Dla-
tego zdecydował się na radykalne 
działania. 

Po pierwsze, postanowił przestać 
ukrywać się z Beatą. Wprowadziła się 
do nich, co nie spodobało się dzie-
ciom. Zwłaszcza, że Beata nie starała 
się na siłę im przypodobać, ale jawnie 
trzymała stronę Janusza. Również 
uważała, że dorośli ludzie powinni 
płacić swoje rachunki. 

- Marek z Agatą uznali, że jestem 
buntowany przez kochankę, bo tak 
mówili o Beacie – mówi Janusz. - 
Kiedy starałem się z nimi spokojnie 
rozmawiać, nie chcieli mnie słuchać. 
Nie mieli żadnych racjonalnych 
argumentów, poza pełnymi emocji 
wyrzutami, że jestem egoistą, że myślę 
tylko o sobie i domagam się od nich 
pieniędzy, na które oni ciężko pracują. 
A ja lekko pracowałem na ich studia 
i na to, jak teraz żyją? To do nich nie 
docierało. Oznajmili, że złotówki nie 
zobaczę. 

Janusz zastanawiał się, co z tym 
zrobić. Po rozmowie z Beatą wspólnie 
zdecydowali się skorzystać z porady 
prawnika. Ten zasugerował sprawę 
sądową. 

- Nie jest proso pozwać własne dzieci 
– przyznaje Janusz. - Ale myślę, że w 
sumie będzie to dla ich dobra. Ja czuję 
się zwyczajnie wykorzystywany. Nie 
dociera do nich, że powinni pomóc w 
utrzymaniu domu. Co z tego, że stać 
mnie, żeby samemu płacić rachunki i 
opłacać jedzenie dla naszej trójki, czy 
ostatnio czwórki. Beata robi zakupy i 
poczuwa się do tego, że mieszkanie ze 
mną generuje jakieś koszty, mimo że 
ja nie chcę od niej żadnych pieniędzy, 
bo przecież mieszkamy wspólnie. 
Moich dzieci nie nauczyłem potrzeby 
płacenia swoich rachunków. Dlatego 
uprzedziłem ich, że sprawę oddam 
do sądu i on zdecyduje, czy powin-
ni dokładać się do rachunków. Nie 
odzywają się do mnie. Przypadkiem 
podsłuchałem, że nie wierzą, żebym 
to zrobił. Ja jestem jednak zdetermi-
nowany. Nie chcę, żeby się ode mnie 
wyprowadzali, ale powinni dokładać 
się do życia. Jeśli tego nie zaakceptują 
– pozwę ich. Z bólem, ale to zrobię. To 
będzie sprawa sądowa o charakterze 
wychowawczym...

Michał Gwdowski
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• 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 termomo-
dernizacji, 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

• Biuro Terenowe ZOIIB w Wałczu 
czynne jest od godz. 1300 w czwartki przy 
ul. Dąbrowskiego 2/1w Wałczu w siedzi-
bie SIG. Z porad bezpłatnych w zakresie 
prowadzenia robót budowlanych mogą 
korzystać osoby prywatne po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu konsultacji - tel. 
693-770-576                                    31/21u

• Wałcz będzie miał nowego burmi-
strza www.artur-glowacki.pl            37/21r

• ZATRUDNIĘ EMERYTÓW JAKO PO-
MOC W PRALNI WODNEJ W WAŁCZU. 
Tel. 518 245 080                             37/21p

• ZLEcENIA NA OGŁOSZENIA I RE-
kLAMY RAMkOWE ORAZ OGŁOSZE-
NIA DROBNE, które mają ukazać się w 
najbliższym wydaniu tygodnika „Pojezierze 
Wałeckie”, przyjmujemy do godz. 16.00 do 
poniedziałku poprzedzającego nowe 
wydanie. Druk ogłoszeń można zlecać 
drogą mailową (tygodnik@pojezierze.
com.pl, reklama@pojezierze.com.pl) lub 
telefonicznie: 602 590 376, 662 041 438.  
DZIĘkUjEMY ZA SkORZYSTANIE Z 
NASZYch USŁUG!

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.
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Wałcz, ul. Kr. Jadwigi 3, tel. 781 415 765
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PRAcA

RÓŻNE
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Weronika po ślubie zamieszkała 
z teściową. O ile panie potrafiły 
się dogadać w wielu kwestiach, to 
nijak nie mogła przekonać jej do 
pozbycia się starej meblościanki. 

Weronika wyszła za mąż za Pawła 
i przez jakiś czas rozważali, co robić. 
Mieli bowiem zaplanowany zakup 
mieszkania i nawet wpłacili dewelo-
perowi stosowną zaliczkę, ale klucze 
do własnego gniazdka mieli otrzymać 
najwcześniej za półtora roku. Licząc 
się, z opóźnieniami, przygotowani byli 
z mężem na dwuletnie oczekiwanie. 
Poza tym kupowali mieszkanie w 
stanie deweloperskim, więc mieli 
świadomość, że wykończenie lokum 
też zajmie trochę czasu. 

- Koleżanki przekonywały mnie, że 
po ślubie powinniśmy wynająć miesz-
kanie i być sami – mówi Weronika. - Z 
jednej strony oczywiście tego chcia-
łam, ale przeważyły racjonalne prze-
słanki. Po co wydawać pieniądze na 
wynajem, skoro można je odłożyć na 
nowe mieszkanie? Zdecydowaliśmy, 
że pomieszkamy przez te dwa lata z 
mamą Pawła. Liczyłam, że z teściową 
jakoś się dogadam. Znałam ją zresztą 
i uważałam za sympatyczną kobietę.

Pierwsze dni wspólnego mieszkania 
okazały się testem dla dwóch kobiet. 
Potrafiły się dogadać w wielu kwe-
stiach. W kuchni ustaliły, że będą 
gotować na zmiany. Obie pracowały, 
więc podzieliły się również zakupa-
mi. Większe robili wspólnie. Woził je 
samochodem Paweł, który taszczył 
potem cięższe sprawunki. 

- Chciałam trochę pozmieniać w 

Meblościanka
naszym pokoju – mówi Weronika. 
- Odmalować ściany, zmienić tap-
czan, takie tam... Przede wszystkim 
zaś chciałam pozbyć się starego, 
poobijanego kompletu mebli, który 
zagracał niemal całą ścianę. To może 
nie była klasyczna meblościanka, ale 
jakiś taki zestaw, pamiętający czasy 
Gierka. Wielki i brzydki. Chciałam 
go wyrzucić i kupić jakieś bardziej 
nowoczesne szafki. Niestety, teściowa 
kategorycznie się na to nie zgodziła. W 
pokoju mogłam robić wszystko, co mi 
się żywnie podobało: mogłam wybu-
rzać ściany, mogłam zrywać podłogi 
czy zamurować okno. Ale te cholerne 
meble miały zostać na miejscu. Mało 
tego - w niezmienionym kształcie! 
Bo w skrajnej rozpaczy chciałam je 
pomalować na jakiś fajny kolor, żeby 
przynajmniej nie straszyły odrapaną 
wykładziną. Ale teściowa zabroniła 
nawet tego. Rozmawiałam z nią ja, 
przekonywał Paweł... Wszystko jak 
grochem o ścianę.

*** 
Weronika nie była w stanie zro-

zumieć skąd ten upór. Chodziło 
przecież o stary mebel! Dopiero po 
kilku dniach podczas rozmowy, która 
zmieniła się w lekką sprzeczkę właśnie 
na temat mebla, teściowa wyznała, że 
był to pierwszy zakup, jaki wspólnie 
zrobili z Karolem. Karol był ojcem 
Pawła. Weronika nie miała okazji go 
poznać, słyszała tylko o nim od Pawła 
i teściowej. 

- Wyłaniał się z tych opowieści obraz 
wspaniałego, wręcz świętego człowie-
ka – opowiada Weronika. - Sądzę co 
prawda, że był pod pantoflem żony, 

ale to tylko moje przypuszczenie. W 
każdym razie teściowa mówiła, że jej 
Karol nie pił, jako złota rączka potrafił 
zrobić w domu wszystko, a jeszcze róż-
ne fuchy łapał i dodatkowo zarabiał. 
Miał tylko jedną wadę: jej zdaniem 
zbyt wiele pieniędzy i czasu poświęcał 
na te swoje blaszki, z których i tak 
nie było żadnego pożytku. Blaszkami 
teściowa nazywała monety. To wie-
działam od Pawła. Jego ojciec zbierał 
numizmaty i miał dość fajny zbiór. 
Kiedy zmarł, po pogrzebie zaczęli 
przeglądać jego klasery. Okazało się, 
że została tylko część zbiorów. Kilka 
klaserów z najcenniejszymi okazami 
zniknęło. Najprawdopodobniej ktoś z 
obecnych po pogrzebie na stypie po 
prostu je ukradł. Podejrzenie padło na 
jednego z kuzynów, który wielokrot-
nie zachwycał się zbiorami i znał ich 
wartość. Do tego wszyscy w rodzinie 
wiedzieli, że ma problemy finansowe. 
No, ale za rękę nikt go nie złapał i tak 
zbiory przepadły. W sumie ani Paweł, 
ani teściowa dokładnie nie wiedzieli, 
co było w zbiorach i jaka była ich 
realna wartość.

*** 
Weronika w końcu pogodziła się z 

tym, że dwa lata przyjdzie jej spędzić 
w towarzystwie upiornego mebla. 
Zdarzył się jednak wypadek. Kiedy 
chciała schować rzeczy po praniu do 
szafki, obluzowane drzwiczki urwały 
się i płyta - jak się okazało bardzo so-
lidna - spadła na stopę dziewczyny. 
Weronika krzyczała z bólu, a noga 
spuchła i zaczęła sinieć. Teściowa 
z Pawłem pomogli dziewczynie 
zejść do samochodu i zawieźli ją do 

szpitala na izbę przyjęć. Szczęśliwie 
okazało się, że nic nie jest złamane, a 
stopa jest jedynie mocno stłuczona. 
Konieczne było jednak unierucho-
mienie i tydzień zwolnienia. Ale 
teściowa czując się poniekąd winna 
wypadkowi zadecydowała o usunię-
ciu mebla. 

- Paweł sam nie dałby z tym rady – 
opowiada Weronika. - Poprosił o po-
moc sąsiada. Zaczęli rozmontowywać 
mebel i wynosić jego elementy koło 
śmietnika. Przy próbie rozkręcenia 
jednej z szafek nie mogli w żaden 
sposób otworzyć szuflady. Tak jakby 
coś blokowało ją od spodu. Kiedy przy 
pomocy dużego klucza, użytego jako 
dźwigni, wyrwali front szuflady oka-
zało się, że dno jest połamane i leżą 
tam jakieś książki i notesy. Wyłamując 
elementy mąż z sąsiadem pozbyli się 
resztek szuflady. Te książki i notesy 
okazały się zaginionymi klaserami 
teścia. Paweł był wniebowzięty, a 
teściowa wręcz płakała ze szczęścia. 
Stałam się jej ukochaną synową, uzna-
ła bowiem, że tylko dzięki mnie od-
zyskała zaginiony skarb. Wyceniliśmy 
odnalezione zbiory. Może skarbem 
trudno to było nazwać, ale na pewno 
nie można powiedzieć, że zbiory nie 
były nic warte. Teściowa zdecydowała 
się spieniężyć część monet, żebyśmy 
mieli na lepsze wykończenie mieszka-
nia. Reszta ma leżeć i nabierać war-
tości. Ale dla mnie najważniejsze jest 
to, że pozbyłam się z pokoju mebla, 
a z teściową dogaduję się wspaniale. 
W sumie to chyba będzie nam żal się 
od niej wyprowadzić.

Michał Gwdowski


