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Koniec pracy zawodowej... Pamięcią wracam 
do jej początku. Jak to było dawno, jak szybko 
mijały kolejne lata! Poznałem mnóstwo ludzi, 
nie tylko z Wałcza i z najbliższych okolic, tak-
że z oddali - właściwie z całej Polski. Wielu z 
nich już nie ma na tym świecie, wielu spokoj-
nie funkcjonuje na emeryturze, wielu nadal 
aktywnie działa na rynku pracy. O wszystkich 
myślę sympatycznie. Bardzo mocno dziękuję, 
że mogłem przez dłuższą bądź krótszą chwilę 
z Wami być. 
Rozpocząłem pracę w czasie rozkwitu woje-
wództwa pilskiego, w firmie inwestycyjnej. 
Pózniej zacząłem funkcjonować  w strukturze 
samorządu miejskiego. Współpraca ze wszyst-
kimi włodarzami oraz radnymi Rady Miasta 
przyniosła mi ogromną satysfakcję i sporo 
doświadczenia. Dziękuję współpracownikom, 
dziękuję wszystkim tym, z którymi miałem 
przyjemność współdziałać. Dziękuję najemcom 
i współwłaścicielom administrowanych przez 
TBS nieruchomości. Przepraszam za niedocią-
gnięcia, za popełnione błędy. Niestety, poprawy 
już nie mogę obiecać...
Nade wszystko życzę wszystkim wiele rado-
ści, miłych, wspaniałych chwil oraz zdrowia. 
Przestałem być prezesem Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego, od niedawna jestem 
emerytem. Taka jest kolej rzeczy i już. Nadszedł 
kolejny etap w życiu. Fakt, że ostatni nie ozna-
cza, iż ma być smutny. Zatem - do zobaczenia!

Marek Pawłowski

To już jest koniec...
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Radni miejscy i powiatowi podnieśli sobie diety i zgodzili się pod-
nieść pobory burmistrzowi i staroście. Przez tzw. opinię publiczną 
zostało to przyjęte w miarę spokojnie, choć nie zabrakło również 
głosów oburzenia, bo przecież z jakiej racji, samorządy łkają, że 

pieniędzy brakuje na wszystko, nic wielkiego w sumie nie robią, a pensyjki 
to sobie podnoszą i na to kasa musi się znaleźć.

Mnie na podnoszenie poborów sobie i swojej nielicznej, ale oddanej załodze 
póki co nie stać, ale choćby ze względu na szerzącą się jak szarańcza lub wirus 
(niekoniecznie Covid-19) drożyznę i inflację - bardzo chciałbym móc to zrobić. 
Martwię się, że zabrzmi to zanadto lewicowo, ale... cóż, zaryzykuję: nikt nie 
powinien zarabiać mniej niż to, na co się umawiał. Jeśli zatrudniając się w 
firmie czy instytucji dogadał się z szefem, że za swoje pobory będzie mógł 
kupić ileś tam bułek, ileś kiełbasy, paliwa czy czegokolwiek, to tak powinno 
być, koniec i kropka. Ceny rosną? Więc pobory też powinny. Albo inaczej: 
umówiona wypłata zawsze pozostaje w jakiejś relacji do płacy albo minimalnej, 
ustalonej przez rząd, albo przeciętnego wynagrodzenia, obliczanego przez 
GUS. Ta sama zasada dotyczy również emerytów i inne osoby, pobierające 
świadczenia z ZUS. Więc skoro rząd podnosi płacę minimalną, a przeciętne 
wynagrodzenie rośnie (emerytury takoż), to dlaczego wynagrodzenie (diety 
lub pobory) samorządowców miałoby z powodu wysokiej inflacji maleć? Ja 
takiego powodu nie widzę i z powodu populistycznych pomruków docierają-
cych do moich uszu (raczej z lewa, niż z prawa...), swego zdania na ten temat 
zmieniać nie zamierzam. Zastrzegam też że to, co myślę i napisałem, nie ma 
nic wspólnego z oceną jakości pracy samorządowców. Jest to zupełnie odrębny 
temat i powinien on być rozpatrywany przy zupełnie innych okazjach. Takich, 
które pojawiały się do niedawna co cztery, a teraz będą się nadarzać co pięć lat.

Od bardzo dawna z maniackim uporem (i dość opłakanym skutkiem) 
usiłuję propagować nie przeze mnie wymyśloną zasadę, że władza - także 
samorządowa - to przede wszystkim odpowiedzialność, a nie przywileje 
czy okazje do spożytkowania. Ludzie władzy powinni zarabiać tyle, by 
nie ulegać przynajmniej pierwszej lepszej, a najlepiej żadnej pokusie. 
Oczywiście rozumiem, że człowiek jest tylko człowiekiem, a że każdy jest 
inny, więc zdarzają się różne sytuacje. Czytamy czasem, że ten coś przyjął, 
tamten załatwił... Smutne to, ale zapewne prawdziwe. Są to jednak wyjątki, 
a ja swój wywód poświęciłem zasadzie, która w mojej opinii powinna być 
taka, jak napisałem. Również dlatego, że tylko dobrze płacąc można dużo 
wymagać, a przede wszystkim można wybierać spośród najlepszych kan-
dydatów, zainteresowanych podjęciem pracy w samorządzie. Naprawdę 
dobrego kandydata skusimy tylko wtedy, kiedy zaproponujemy mu godne 
warunki. W innym przypadku albo nie przyjdzie tu wcale, albo prędzej czy 
później pójdzie tam, gdzie zarobi więcej. Tak to po prostu działa. Przykłady, 

w tym te z naszego rynku, można mnożyć w nieskończoność.
Owszem, pieniądze to nie wszystko i powody niewiązania się z samo-

rządem lub uciekania z niego mogą być również inne, ale to temat na 
zupełnie inny felieton i nimi zajmować się dzisiaj nie będę.

Teraz nie o samorządzie, ale nadal o pieniądzach i pracy. Otóż mam 
przyjemność znać pewną młodą damę, z pochodzenia wałczankę, 
aktualnie rezydującą i zarabiającą na swoje utrzymanie w o wiele 

większym mieście. Wspomniana dama kilka lat temu znalazła sobie pracę w 
dużej, znanej i cieszącej się doskonałą opinią firmie. Owszem, korporacja, 
ale z ludzką twarzą. Taka, która i da zarobić, i nakarmi, i nawet pozwoli 
przyjść do pracy z pieskiem lub kotkiem, jeśli akurat pupil oczekuje od 
swojego opiekuna całodobowej opieki. Takie tam wielkobiznesowe fana-
berie. Poza wszystkim innym, chciałbym tyle zarabiać, ile na dzień dobry 
dostała ta młoda dama. Do firmy, która ją tak rozpieszcza, ludzie pchają 
się jak muchy do miodu, więc wśród znajomych, którzy dowiadywali się, 
gdzie pracuje owa dama, rozchodziło się zwielokrotnione „wow”.

Minęło jednak trochę czasu i inkryminowana dama zaczęła dostrzegać w 
swojej pracy coraz więcej minusów. Największym był jej bezpośredni prze-
łożony, który niewłaściwie odnosił się nawet nie bezpośrednio do damy, ale 
do jej koleżanek z działu. Trwało to i trwało, bo szanujące pracę koleżanki 
siedziały cicho, wliczając swoje straty moralne w koszty uzyskania niebaga-
telnego przychodu, aż wreszcie przełożony ewidentnie przegiął, doprowadził 
do rozstroju nerwowego jedną z podwładnych, a znaną mi damę rozjuszył do 
tego stopnia, że nakręciła aferę. Mówiąc wprost, podkablowała swojego prze-
łożonego do zarządu znanej firmy. Zrobił się szum, zarząd powołał niezależną 
komisję do zbadania przypadku i zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji 
albo wobec obwinianego przełożonego, albo wobec dwóch pań, gdyby się 
okazało, że pan jest spoko, a panie go pomawiają. Panie zostały przesłuchane, 
ich przełożony również, a atmosfera w dziale zrobiła się bardzo gęsta. Dama 
nie mogła się doczekać rozstrzygnięcia sporu przez niezależną komisję i tro-
chę zaczęła wątpić, czy będzie ono po jej myśli. W tej sytuacji podjęła kroki 
„jakby co”. Zaowocowały one propozycją pracy w innej firmie, na bardziej 
odpowiedzialnym stanowisku i za wyższym wynagrodzeniem, co wzbudziło 
we mnie uczucia trochę podobne do tych, które targają częścią moich bliźnich 
w związku z podniesieniem poborów burmistrza i starosty. Nie wystartowałem 
z tym jednak nigdzie, tylko zacząłem się zastanawiać, co jest ze mną nie tak, 
skoro po kilkudziesięciu latach pracy zarabiam o wiele mniej, niż ledwie co 
dorosła dziewczyna, która dopiero zaczyna swoją zawodową karierę.

Wyszło mi, że najprawdopodobniej chodzi o rozum. A komisja potwier-
dziła zarzuty...

Reduktor
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Zatrzymanie i wypuszczenie za 
poręczeniem majątkowym prze-
wodniczącego Rady Powiatu Bog-
dana Białasa przez Centralne Biuro 
Antykorupcyjne doprowadziło do 
złożenia przez opozycję i radnych 
Niezależnych wniosku o odwołanie 
przewodniczącego z pełnionej w 
Radzie funkcji. W chwili pisania 
tego tekstu wszystko wskazuje na 
to, że wniosek okaże się skuteczny, 
a targi o to, kto powinien, a kto 
nie powinien kandydować na zwol-
nione przez B. Białasa stanowisko 
powodują, że koalicja radnych 
Obywatelskiego Ruchu Samorządo-
wego Przyszłość i Stowarzyszenia 
Ziemi Wałeckiej Niezależni poważ-
nie trzeszczy w szwach. 
O co tak naprawdę toczy się gra? 
Możliwych odpowiedzi jest przy-
najmniej kilka.

Przypomnijmy: dwa tygodnie temu 
pojawiła się informacja, że wałecki 
przedsiębiorca Bogdan Białas został 
zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA 
i usłyszał zarzuty, dotyczące zawarcia 
nieprawdziwych informacji w oświad-
czeniu majątkowym oraz narażenia 
skarbu państwa na wysokie straty 
w wyniku uszczuplenia należności 
podatkowych. Po złożeniu wyjaśnień 
przedsiębiorca został zwolniony za 
poręczeniem majątkowym.

Sprawa odbiła się szerokim echem 
na terenie powiatu, gdyż w swojej 
informacji CBA podało, iż przedsię-
biorca pełni funkcję Przewodniczą-
cego Rady Powiatu wałeckiego, co 
pozwoliło bez trudu zidentyfikować, 
o kogo chodzi.

TRZeSZCZąCA kOAliCjA W POWieCie:
nadal razem, czy już osobno?

Postawienie zarzutów nie rozstrzyga 
wprawdzie o winie lub niewinności, 
jednak trudno było oczekiwać, że 
polityczni oponenci Bogdana Białasa 
oraz konkurenci ORS Przyszłość nie 
będą chcieli skorzystać z nadarzającej 
się okazji do podważenia jego pozycji i 
odwołania go z funkcji Przewodniczą-
cego. I tak właśnie się stało.

Rozmowy o działaniach, zmie-
rzających do odwołania B. Białasa 
rozpoczęły się niemal natychmiast 
po opublikowaniu komunikatu przez 
CBA. Toczyły się m.in. wśród radnych 
SZW Niezależni oraz Wspólny Powiat. 
Początkowo każde ugrupowanie dys-
kutowało we własnym gronie. Liderzy 
obydwu ugrupowań twierdzą, że 
przedmiotem ich troski był wizerunek 
powiatu.

Liderzy i radni ORS Przyszłość też 
rozmawiali - tyle, że o tym, jak zacho-
wać się w zaistniałej sytuacji. Co mogą 
zrobić, aby Bogdan Białas mógł nadal 
pełnić swoją funkcję? To leżałoby w 
interesie zarówno samego zaintereso-
wanego, jak i ugrupowania, które w 
Radzie Powiatu ma najwięcej swoich 
przedstawicieli i - w koalicji z SZW 
Niezależni - sprawuje w niej władzę.

- Postawienie zarzutów nie jest rów-
noznaczne ze skazaniem - podkreśla 
starosta wałecki i lider ORS Przyszłość 
Bogdan Wankiewicz. - Takich przy-
padków było i jest w Polsce bardzo 
dużo. Nie należy pochopnie skreślać 
człowieka.

- Postawienie zarzutów to rzeczy-
wiście jeszcze nie wyrok, ale zarzuty 
postawione Bogdanowi Białasowi są 
na tyle poważne, że naszym zdaniem 
jego pozostawanie na stanowisku 

Przewodniczącego Rady ma nega-
tywny wpływ na wizerunek Rady 
Powiatu - mówi wicestarosta i liderka 
SZW Niezależni Jolanta Wegner. - Nie 
można udawać, że nic się nie stało. 
Trzeba było zareagować, żeby nie dać 
powodów do stawiania zarzutów, że 
zamiatamy sprawę pod dywan.

Tyle tylko, że Niezależni dysponują 
w Radzie Powiatu zbyt małą liczbą 
szabel, by podjąć skuteczne działania 
w  celu zmiany przewodniczącego. 
Szybko jednak okazało się, że nie 
tylko oni mają taki cel. Z okazji, która 
spadła konkurentom i opozycji jak 
z nieba, chcieli szybko skorzystać 
również radni Wspólnego Powiatu 
oraz kilkoro innych radnych. Opozy-
cja plus Niezależni szybko doszli do 
porozumienia i wtedy liderka koali-
cyjnego ugrupowania Jolanta Wegner 
oraz zastępca przewodniczcego Rady 
Powiatu Cezary Skrzypczak poinfor-
mowali Bogdana Białasa, Bogdana 
Wankiewicza i Zbigniewa Wolnego 
o swoich oczekiwaniach w kwestii 
ustąpienia lub odwołania przewod-
niczącego Rady.

- Użyłem wtedy sformułowania, że 
albo decyzję w tej sprawie podejmie 
sam przewodniczący, honorowo rezy-
gnując z pełnionej funkcji, albo podej-
mą ją radni - mówi Cezary Skrzypczak.

- W zaistniałej sytuacji nie widzimy 
lepszego rozwiązania - mówiła w 

czwartek 25 listopada J. Wegner. 
- Moim zdaniem byłoby najlepiej, 
gdyby przewodniczący ustąpił sam, 
ale decyzja należy oczywiście do 
niego. W czasie naszego spotkania 
z liderami ORS-u było dużo emocji, 
zwłaszcza ze strony naszych partne-
rów z koalicyjnego ugrupowania. Pod 
naszym adresem padło wiele nie-
prawdziwych zarzutów, m.in. taki, że 
kieruje nami nie dobro powiatu, tylko 
polityczna korzyść, którą chcemy przy 
tej okazji odnieść. To zdecydowanie 
nie jest prawdą. Sprawa jest trudna i 
delikatna. Rozmawiamy o tym przez 
cały czas, być może przełomem w 
tej sprawie okaże się spotkanie, do 
którego ma dojść w weekend.

Przełomu jednak nie było - poza 
tym, że lider Wspólnego Wałcza Ja-
nusz Różański zaniósł do Biura Rady 
oficjalne pismo z wnioskiem o od-
wołanie przewodniczącego Bogdana 
Białasa, podpisane przez 10 radnych. 
W tym momencie wszystko stało się 
jasne: jeśli dojdzie do głosowania, 
Bogdan Białas przestanie być prze-
wodniczącym. Za zachowaniem przez 
niego funkcji głosowałoby bowiem 
maksymalnie 7 radnych.

- Zgodnie z tym, co napisałem w 
rozesłanym do mediów oświadczeniu, 
nie czuję się winnym popełnienia 
zarzucanych mi czynów - mówi B. 
Białas. - A dopóki nie zapadnie w tej 
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TRZeSZCZąCA kOAliCjA W POWieCie:
nadal razem, czy już osobno?

sprawie prawomocny wyrok, dopóty 
jestem człowiekiem niewinnym i for-
malnie nic nie stoi na przeszkodzie, 
abym nadal pełnił swoją funkcję w 
samorządzie. Przyznaję jednak, że 
zaraz po nagłośnieniu tej sprawy, 
wspólnie z Bogdanem Wankiewiczem 
zastanawialiśmy się, czy w zaistniałej 
sytuacji nie powinienem złożyć rezy-
gnacji. Postanowiłem dać sobie kilka 
dni na przemyślenie wszystkiego i 
podjęcie decyzji. Potem jednak pozna-
liśmy stanowisko naszego koalicjanta 
i wszystko stało się jasne. Im tak na-
prawdę nie chodzi o mnie, tylko o 
objęcie stanowiska przewodniczącego 
Rady przez mojego zastępcę Cezarego 
Skrzypczaka, co byłoby złamaniem 
naszej umowy koalicyjnej, na mocy 
której stanowisko starosty i przewod-
niczącego Rady należą się ORS Przy-
szłość. Niezależni i tak mają o jedno 
stanowisko w Zarządzie Powiatu wię-
cej, niż wynika z porozumienia. Jako 
skandaliczne oceniam również to, że 
Niezależni najpierw porozumieli się w 
tej sprawie z opozycją, a dopiero po-
tem poinformowali nas. Dla mnie taka 
postawa jest nie do zaakceptowania.

- Gdybyśmy nie mieli sygnałów od 
radnych opozycyjnych, że myślą o 
tym tak jak my, to z czym mielibyśmy 
iść do Starosty i Przewodniczącego? - 
retorycznie pyta Cezary Skrzypczak.

- Na tę chwilę (poniedziałek 29 

listopada - dop. aut.) moja decyzja 
jest taka, że oddaję się do dyspozycji 
Rady - informuje Bogdan Białas. - 
Jeśli zostanę odwołany, to w mojej 
ocenie stanie się to głosami radnych 
SZW Niezależni. Po radnych opozycji 
nie mogliśmy się spodziewać innej 
postawy, bo dla nich to, co się stało, 
jest jak gwiazdka z nieba. Ale postawa 
radnych ugrupowania koalicyjnego 
jest dla mnie elementem gry o wyższą 
stawkę, niż moja osoba. Zapominają 
jednak, że to my wygraliśmy wybory 
i to do nas należy ostatnie słowo. I 
jeszcze jedno: znamienny jest fakt, że 
pismo z wnioskiem o odwołanie mnie 
zaniósł do Rady Janusz Różański, który 
przez swój udział w głośnej swego cza-
su wycieczce do Brukseli jest ostatnią 
osobą, która powinna brać udział w 
odwołaniu go. Zwłaszcza, że w tamtej 
sytuacji byłem zdania, że nie należy 
odwoływać go ze stanowiska starosty. 
Dziś widzę, że się myliłem.

***
Na razie wszystko wskazuje na to, że 

Bogdan Białas przestanie być Przewod-
niczącym Rady i wydaje się, że z tym 
faktem sam zainteresowany poważnie 
się liczy. Problem jednak sam się w ten 
sposób nie rozwiązuje, bo pojawia się 
pytanie: co dalej? Kto przejmie tę funk-
cję? Czy SZW Niezależni zdecydują się 
wystawić swojego kandydata, którym 
miałby być Cezary Skrzypczak?

- Na tym etapie nie chciałbym 
upubliczniać swojego stanowiska 
w tej sprawie - powiedział nam 29 
listopada rano Cezary Skrzypczak, 
a po południu dodał: - Mnie zależy 
przede wszystkim na uszanowaniu 
zasad, obowiązujących w demokracji.

- W czasie jednej z rozmów z ORS 
mówiliśmy o ewentualnej kandydatu-
rze Cezarego Skrzypczaka na stanowi-
sko przewodniczącego - mówiła nam 
25 listopada Jolanta Wegner. - Zade-
klarował, że jeśli taka będzie decyzja 
ugrupowania, to on będzie skłonny 
wziąć na siebie tę odpowiedzialność.

Swojego kandydata na stanowisko 
przewodniczącego ma również ORS 
Przyszłość - miałby nim być Tadeusz 
Wenio.

- To byłoby dla niego godne zwień-
czenie pracy w samorządzie - mówi 
Bogdan Wankiewicz. - Jest tylko jedna 
kwestia: musiałby być jedynym kan-
dydatem. A nasz koalicjant ma tutaj 
swoje plany.

To oznacza jedno: koalicja ORS 
Przyszłość - SZW Niezależni poważnie 
trzeszczy w szwach.

- Gdyby nawet doszło do rozpadu 
koalicji, czyli faktycznie do utraty 
przez nas większości w Radzie, to ja 
sobie z taką sytuacją poradzę - dekla-
ruje starosta B. Wankiewicz, któremu 
utrata stanowiska nie grozi, bo do jego 
ewentualnego odwołania potrzeba 
2/3 głosów. - Musimy być gotowi na 
różne scenariusze, chciałbym jednak 
wyraźnie podkreślić, że zależy nam na 
utrzymaniu tej koalicji, która funkcjo-
nowała do tej pory sprawnie. Bardzo 
pozytywnie współpracuje mi się rów-
nież z wicestarostą Jolantą Wegner, 

której przekazałem część kompetencji 
i wywiązuje się z tego bardzo dobrze. 
Zdarzają się oczywiście między nami 
różnice zdań, ale potrafimy wypra-
cować wspólne stanowisko. Zyskuje 
na tym powiat. Chciałbym więc za-
chować ten porządek i liczę, że nasz 
koalicjant też znajdzie w sobie chęć do 
znalezienia rozsądnego kompromisu. 
Na pewno czeka nas jeszcze wiele 
trudnych rozmów, ale uważam, że 
porozumienie ciągle jest możliwe.

- Rozmów toczy się ciągle bez liku, 
ale jak dotąd bez rezultatu - komen-
tuje C. Skrzypczak. - Każde spotka-
nie kończy się tym, że na kolejnym 
wszystko trzeba zaczynać od początku. 
Dążymy do porozumienia i zmiany 
umowy koalicyjnej. 

- Przyszywana jest nam łatka ugrupo-
wania, które w dążeniu do osiągnięcia 
doraźnych korzyści politycznych po-
trafi zachować się nieodpowiedzial-
nie - mówi Jolanta Wegner. - Z tym 
absolutnie nie mogę się zgodzić. Ani 
wcześniej w Radzie Miasta, ani teraz 
w Radzie Powiatu nie robimy nic, co 
mogłoby zaskoczyć naszego koalicjan-
ta. Zawsze wcześniej mówimy o ty, 
co jest naszym zdaniem do poprawy, 
zawsze jesteśmy gotowi do rozmów 
i współpracy. Nie szukamy tego, co 
nas z naszymi partnerami dzieli, ale 
nie możemy zamykać oczu na to, co 
jest niemożliwe do zaakceptowania. 
Zaistniała sytuacja kładzie się cieniem 
na całej Radzie Powiatu, a nie na na-
szym ugrupowaniu. Gotowi jesteśmy 
zaakceptować każde wspólnie wypra-
cowane, demokratyczne rozwiązanie 
tego problemu.

Tomasz Chruścicki
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Dość długo zwlekałem z napisaniem 
o tym, co sądzę o wydarzeniach nad 
naszą wschodnią granicą. Zwleka-
łem przede wszystkim aby ostudzić 
emocje, choć mam świadomość, że 
całkiem na chłodno podejść do tego 
tematu mi się nie uda. 

Cały kryzys na granicy należy roz-
patrywać moim zdaniem w dwóch 
aspektach. Po pierwsze warto przyj-
rzeć się temu, jak do tej sprawy 
podchodzą rząd i politycy. Po drugie, 
należy przeanalizować podejście do 

Nieludzka granica
kryzysu nas samych, obywateli RP. 

O rządzie chciałbym napisać tyle, że 
jak zwykle wykazał się nieprofesjonali-
zmem, brakiem jakiejkolwiek empatii, 
człowieczeństwa. Do tego dochodzą 
błędy strategiczne, logistyczne, za-
walenie kwestii PR oraz stosunków 
międzynarodowych. Czyli w skrócie to 
samo, co obserwujemy z mniejszym 
lub większym nasileniem od 6 lat. Na 
domiar złego niestety mam poważne 
obawy, że to, co się dzieje na granicy, 
jest cynicznym i podłym, bo przemy-

ślanym działaniem. Premier ocenia-
jąc sytuację na granicy wypowiada 
się, że jest to polityczne złoto i... w 
istocie dla PiS jest to złoto! „Dym” 
na granicy odwraca bowiem uwagę 
opinii publicznej od reportu szefa 
NIK, ujawniającego wielomilionowe 
nieprawidłowości. Odwraca uwagę od 
czwartej fali Covid-19, rosnącej liczby 
zachorowań, zgonów i całkowitej 
bierności rządu. Odwraca uwagę od 
inflacji i z dnia na dzień rosnących 
cen. Poza tym, lęk przed uchodźcami 

PiS z powodzeniem wykorzystał już w 
wyborach 2015 roku. To oczywiste, 
że raz sprawdzony scenariusz, partia 
trzymająca władzę stara się powtó-
rzyć. Tu nie liczą się tak naprawdę 
obrona granicy, uchodźcy, żołnierze, 
tylko rosnące słupki poparcia. Nie 
chodzi o zażegnanie kryzysu, tylko 
przeciwnie - o jego podgrzewanie i 
eskalowanie. Właśnie dlatego PiS wy-
eliminował z rejonu nadgranicznego 
dziennikarzy, aby nie psuli zaplanowa-
nego przekazu. Czy wyszło mu to na 
dobre? Walkę informacyjną rząd RP 
przegrał na całej linii. Do światowej 
opinii publicznej nie przedostaną 
się słowa kiepskiej skądinąd rzecznik 
Straży Granicznej. W opinii publicznej 
utrwali się za to zdjęcie reportera CNN 
z kilkorgiem małych dzieci, stojących 
przed polskim słupkiem granicznym, 
otoczonym spiralą drutu kolczastego. 
Takie zdjęcie mówi więcej, niż tysiąc 
słów i nie pozostawia złudzeń, kto 
w tym konflikcie jest ofiarą, a kto 
zachowuje się wbrew jakimkolwiek 
humanitarnym wartościom. 

PiS eskaluje konflikt, uprawia na nim 
swoją propagandę, nie wykonując 
przy tym żadnych ruchów, aby ów 
konflikt zażegnać. Czy był on moż-
liwy do zakończenia? Okazało się, 
że dwa telefony Merkel i Macrona 
wystarczyły, aby uchodźcy zniknęli 
z przygranicznego pasa ku rozpaczy 
rządzących. W szczytowym okresie 
„walk” o granicę próbowało się przez 
nią przedrzeć kilkuset uchodźców, 
„uzbrojonych” w łopaty, kije i kamie-
nie. Naprzeciwko nich stały uzbrojone 
po zęby oddziały wojska, policji, 
straży granicznej. Sorry, ale za tak 
zwanej komuny wystarczyłyby ze dwa 
niekoniecznie bardzo liczne oddziały 
ZOMO, które szybko, sprawnie i bez 
rozgłosu spacyfikowałyby uchodźców 
i zapewniły spokój. PiS zaś starał się 
z tego zrobić trzecie Termopile (dru-
gimi była obrona willi prezesa przed 
wkurzonymi dziewczynami)...

Propaganda uprawiana przez PiS 
trafiła jednak na podatny grunt. 
Nie spodziewałem się takiej reakcji 
społeczeństwa. Zero empatii, zero hu-
manitaryzmu, zero wartości chrześci-
jańskich w składającycm się podobno 
w 90 procentach z katolików kraju. 
Obudzono w nas najgorsze demony. 
Jeśli ktoś miał jeszcze złudzenia, czy 
w takim kraju jak Polska możliwe 
było Jedwabne, to chyba dziś nie ma 
już żadnych wątpliwości. Na demon-
stracji w Kaliszu spalono XIII-wieczny 
dokument, zrównujący prawa Żydów. 
Od palenia dokumentu do palenia 
stodoły z sąsiadami jest tylko jeden 
krok. Dziś to, co widzimy, to już nie 
tylko niechęć, ale wprost nienawiść 
do obcych. Buńczuczne teksty o 
strzelaniu do uchodźców, propozycje 
instalowania drutów pod napięciem 
(jakże bliskie drutom w obozach 
koncentracyjnych!) czy tworzenia pól 
minowych. Przeglądając profile osób 
głoszących podobne opinie często 
widać wyznawców ideologii ONR czy 
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popleczników niejakiego Bąkiewicza. 
Widać nadużywaną symbolikę pań-
stwa podziemnego i odwoływanie 
się do żołnierzy wyklętych. Szkoda, 
że poza symboliką nie zaczerpnięto 
nic więcej choćby z ich życiorysów 
i prezentowanych postaw. Choćby 
bowiem Danuta Siedzikówna, czyli 
słynna Inka, bez wątpienia ikona 
podziemia niepodległościowego - 
miała zgoła inne podejście do wro-
gów. Zaznaczam: wrogów, bo milicja 
i KBW nie chciały tylko nielegalnie 
wejść do lasu w którym stacjonował 
oddział, ale chcieli ich wyeliminować, 
a mówiąc wprost - zabić. Otóż Inka 
opatrywała rannych policjantów i 
żołnierzy KBW. Dlaczego? Bo tak we-
dług niej trzeba było postąpić wobec 
jakby nie patrzeć wroga, ale jednak 
wciąż człowieka, znajdującego się w 
potrzebie, bezbronnego i zdanego 
na cudzą łaskę. To byli jednak inni 
ludzie, kierujący się zupełnie innymi 
wartościami. Tak jak nie wyobrażam 
sobie, aby przedwojenny oficer wydał 
w czasie pokoju rozkaz wywiezienia 
dzieci do lasu. A jeśli nawet by wydał, 
to nie wyobrażam sobie, aby żołnierz 
taki rozkaz wykonał. Rozkaz w wojsku 
trzeba wprawdzie wykonać, ale jeśli 
kłóci się z honorem, wtedy jedynym 
wyjściem jest strzelenie sobie w gło-
wę. Tak postępowali żołnierze przed 
wojną, ale... to również było inne 
wojsko dla którego wyryte na szabli 
motto: Bóg, Honor i Ojczyzna nie było 
pustym frazesem.  

Czytam wpisy, w których jeden 
z drugim pan, pozujący na macho 
prześcigają się w deklaracjach doty-
czących tego, co zrobiliby emigran-
tom. Ja wolę jednak taki świat, w 
którym facet nie pozwala na to, aby 
w jego obecności działa się krzywda 
dzieciom. Wszystkim, bez podziału na 
białe, żółte czy brązowe. Chcę świata, 
gdzie miarą prawdziwej męskości 
jest to, że nie krzywdzi się kobiet. 
Wreszcie prawdziwy facet nawet do 
pokonanego wroga potrafi wyciągnąć 
rękę z pomocą. 

Na tę chwilę jest to jednak świat 
utopijny. W internecie pewna pani 
stara się mnie przekonać, że wywo-
żenie dzieci do lasu to nic złego. Że 
to ich wina, że się tu pchali, a pomoc 
należy się Polskim dzieciom. To na 
nie powinny być przeznaczane środki. 
To mówi kobieta, być może matka. 
Ile warte jest dla niej życie dziecka? 
Ile kosztuje życie dziecka polskiego 
pochodzenia? Czy jest cenniejsze, niż 
dziecko Żyda, Ukraińca, Irakijczyka 
czy Węgra? Przecież to czysty rasizm 
i ksenofobia.

Albo nawoływanie, aby wojsko 
nie pozwalało przekroczyć granicya 
uchodźcom, którzy znajdą na terenie 
Polski nikt nie pomagał. Jeśli w ogóle, 
to przecież można im pomagać tam, 
gdzie są. Proponuję zastanowić się, 
co autorzy takich pomysłów sądzili-
by o człowieku czy ludziach, którzy 
odmówiliby ratowania ich - tzn. tych 
pomysłodawców - dziecka które topi  

się w jeziorze tylko dlatego, że jest to 
poza kąpieliskiem. Ja myślę, że kiedy 
dziecko jest w niebezpieczeństwie, 
to należy pomagać nie zważając na 
koszty i miejsce. I chciałbym, żeby 
podobnie myśleli inni.

Obserwuję powielane od lat stereoty-
py na temat emigrantów. Widzę zdjęcia 
uchodźców, rzucających kamieniami 
czy innymi kołkami i czytam komenta-
rze, że są to właśnie dzieci potrzebujące 
pomocy. Nikt nawet nie próbuje posta-
wić się w ich sytuacji. Nie rozumieją, że 
są to ludzie, którzy znaleźli się w skraj-
nej desperacji. Znaleźli się w sytuacji 
patowej, na granicy umierają z chłodu 
i od chorób, podczas prób przedarcia 
się na drugą stronę. Fakt: decydują 
się na agresywne zachowania, starają 
się przedrzeć nielegalnie. A jak swego 
czasu Polacy dostawali się nielegalnie 
do Wielkiej Brytanii? Nie było tam co 
prawda zasieków i bójek z pogranicz-
nikami, ale stosowane metody również 
pozostawiały wiele do życzenia. Przede 
wszystkim zaś były nielegalne. Ale 
oczywiście Polak może... 

Daje się zauważyć również negatyw-
ny stosunek Polaków do uchodźców 
przebywających w innych krajach. 
W pełnym patosu tekście pewien 
Pan opowiada o swojej znajomej, 
która poświęciła życie (!) na pracę w 
Szwecji, gdzie opiekuje się starszymi 
ludźmi. I od pięciu lat przez tych 
podłych uchodźców, których Szwe-
cja przyjmuje zdaniem tego Pana 
zbyt dużo, jego znajoma nie dostała 
podwyżki, bo kasa idzie na socjal dla 
uchodźców. Proszę zwrócić uwagę 
na ten specyficzny tok rozumowania: 
ludzie mają ginąć, tkwić na terenach 
ogarniętych wojną i objętych dzia-
łaniami organizacji terrorystycznych 
(ISIS, Al Khaida, itp.), mają przyglądać 
się, jak pod bombami giną ich dzieci 
czy ich bliscy, bo... Polka w Szwecji 
nie dostanie przez nich podwyżki! Do 
czego jako ludzie doszliśmy? 

Ta Polka wyjechała do Szwecji z 
własnej i nieprzymuszonej woli. Nie 
ciągnęła jej do Skandynawii nieod-
parta potrzeba niesienia pomocy 
tamtejszym staruszkom, tylko pienią-
dze, jakie na tym zarobi. Wyjeżdżając 
z kraju nie musiała likwidować całego 
majątku, nie musiała uciekać pod 
bombami i przedzierać się przez 
zielone granice. Proszę pomyśleć, 
ilu Polaków byłoby dziś w Wielkiej 
Brytanii, gdyby na wyspy trzeba było 
się dostać wpław. Pewnie żadnego, 
bo większość doszłaby do wniosku, 
że jednak w Polsce nie jest aż tak źle, 
żeby ryzykować życie. A teraz proszę 
się pomyśleć jak musi wyglądać 
życie w krajach, z których uciekając 
ludzie pokonują Morze Śródziemne w 
małych pontonikach. Albo decydują 
się na długotrwałą wędrówkę przez 
tereny ogarnięte wojną, przez góry i 
kilka granic, które należy pokonywać 
nielegalnie. My szukamy poza grani-
cami Polski lepszego życia i ci ludzie 
szukają dokładnie tego samego. Nie 
jest tak, że wszyscy Polacy poza grani-

cami to pracusie. Jest cała masa cwa-
niaków żyjących z socjalu. Jest spora 
grupa osób żyjących z przestępstw. 
Wśród uchodźców pewnie trafią się 
podobni ludzie. Nie można jednak 
generalizować, stygmatyzować i 
stosować odpowiedzialności zbio-
rowej, a do tego powielać kłamstw 
czy półprawd, jak choćby ta, że 
wraz z przybywaniem emigrantów 
wzrasta liczba gwałtów. Na stronie 
ambasady Szwecji jest dokładne 
wyjaśnienie tego problemu. Tak się 
składa, że liczba gwałtów faktycznie 
drastycznie wzrosła - tyle, że wiąże 
się to ze zmianą przepisów. Podany 
jest przykład męża gwałcącego żonę 
(a to dość częsta sytuacja). Jeśli dzieje 
się to każdego dnia, to w ciągu roku 
dochodzi do 365 gwałtów, a każdy 
z nich traktowany jest i rejestrowany 
osobno. W wielu krajach jest to jeden 
gwałt, w Szwecji zaś 365 gwałtów 
i stąd wziął się zdaniem ambasady 
wzrost tego typu przestępstw. 

Dla mnie sytuacja na naszej granicy 
z Białorusią to dowód na upadek ja-
kichkolwiek czysto ludzkich wartości. 
Radość moich rodaków z polewania 
ludzi wodą z armatek budzi we mnie 
nie dumę, ale obrzydzenie. 

Co należało zrobić? Przyjąć emi-
grantów, stworzyć przejściowe obozy. 
Sprawdzić ich przez odpowiednie służ-

by. Odesłać tych, którzy budzą zastrze-
żenia. Wysłać w dalszą podróż tych, 
którzy chcą dostać się do Niemiec. 
Pomóc w osiedleniu się tym, którzy 
chcą u nas zostać. Zapewniam, że nie 
byłaby to duża grupa. Na to wszystko 
wziąć pieniądze z Unii (na pewno by 
dali). Zachowując się jak człowiek, 
pomagając ludziom skrzywdzonym 
przez los, można było przy okazji na 
tym zarobić. Ale powtarzam: tu nie 
chodziło o uchodźców. Tu chodziło 
o podgrzanie nastrojów, wzbudzenie 
lęku, nienawiści i... słupki sondażowe. 

Ja nawet w pewien sposób rozu-
miem lęk przed uchodźcami. Boimy 
się tego, czego nie znamy. Profilak-
tycznie wolimy tego uniknąć. Ale 
zobaczmy, jak dziś wygląda świat. Jak 
wyglądają europejskie miasta. Prędzej 
czy później będziemy musieli zmierzyć 
się z tym problemem również na na-
szym terytorium. 

Proszę mi wierzyć, że ja naprawdę 
wiem, co to jest strach. Sam bowiem 
też się boję. Tylko że bardziej niż 
uchodźców, bardziej niż muzułma-
nów boję się osobników pokroju Kai 
Godek, Roberta Bąkiewicza i kilku 
innych postaci z ONR i Konfederacji. 
I powiem jeszcze więcej: bardziej niż 
uchodźców boję się swojego własnego 
rządu...

far
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Dla kogo według Pana, organizo-
wany jest właściwie Turniej Sztuki 
Recytatorskiej: dla uczestników, 
jurorów, widzów? 

- W przypadku naszego turnieju, taki 
podział nie do końca jest prawdziwy. 
Uczestnicy są jednocześnie widzami, 
a laureaci często stają się jurorami. 
Powiedziałbym raczej o stworzonej na 
te trzy dni przedziwnej wspólnocie lu-
dzi, którzy chcą się dzielić opowieścią 
o nas samych. 
Czy ranga wałeckiego Turnieju 
na tle podobnych imprez odby-
wających się w innych ośrodkach 
rośnie, utrzymuje się na niezmien-
nym poziomie czy może maleje? 

- Jeden z jurorów wczoraj mi na-
pisał: „Tak wysokiego poziomu nie 
widziałem od czasów Elbląga 2015. 
Organizacja na najwyższym poziomie, 
elitarny konkurs, jakich jest coraz 
mniej, a Wasz to ścisły top”. Uczest-
nicy też podobne opinie wygłaszali. 
Więc miło to słyszeć. 
kto personalnie zajmował się or-
ganizacją tegorocznego Turnieju 
Sztuki Recytatorskiej? 

- Na taką opinię o turnieju zapra-
cował cały zespół. Jest nas za mało, 
żeby to jedna osoba zajmowała się 
tylko turniejem. Od dwóch lat zmie-
niam również sposób zarządzania 
WCK na bardziej zespołowy, gdzie 
każdy jest współodpowiedzialny za 
to, co się dzieje. I jak widać, chyba 
się sprawdza. 
jak Pan oceniał tę imprezę, obej-
mując stanowisko Dyrektora WCk? 
Czy widział Pan potrzebę wpro-
wadzenia zmian, a jeśli tak, to na 
czym miały one polegać? 

- Pamiętam pierwszą moją rozmowę 
w Waszej gazecie i cieszę się, że krok 
po kroku udaje się te zapowiadane 
zmiany wprowadzać. Także te doty-
czące Turnieju. Turniej, który zasta-
łem, utknął nieco w jakiejś formie, 
pewnym środowisku tych samych 
ludzi i pewnej konserwatywnej wizji 
tego, czym jest recytacja. Zmiany 
są trudne, nie każdy chce i umie je 
przyjąć i to potrzebuje czasu. Ale 
przynosi efekty. W tegorocznym 
turnieju udział wzięło 23 uczestni-
ków, którzy przyjechali z ponad 20 
miast, naprawdę z całej Polski - od 
Tarnowa, przez Lublin, Warszawę, 
Toruń, Gorzów, Wrocław, Poznań, 
po Lębork i Gdańsk, a połowa z nich 

Słowo jako punkt wyjścia
O zakończonym w niedzielę Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Recytatorskiej 

z dyrektorem Wałeckiego Centrum kultury Maciejem Łukaszewiczem rozmawia Tomasz Chruścicki

po raz pierwszy! To pokazuje zasięg 
naszego projektu. 
Czy widzi Pan potrzebę wzboga-
cenia, a może uwspółcześnienia 
formuły Turnieju? Czy aktualna 
formuła przystaje do realiów zmie-
niającego się świata? 

- Turniej nosi tytuł „Wobec własnego 
czasu” i już samo to motto wskazuje, 
że powinien on nieustannie odnosić 
się do tego, co tu i teraz. I jest mi to 
bardzo bliskie. Dlatego w ubiegłym 
roku mimo zakazów i ograniczeń 
znaleźliśmy formułę, która pozwoliła 
kontynuować tradycję i otworzyć się 
na nowe formy - jak kategoria arty-
styczna, polegająca na audiowizualnej 
pracy z tekstem. I ta kategoria zostanie 
już z nami na najbliższe lata. No i naj-
większa zmiana wprowadzona przeze 
mnie to wymóg prezentacji jednego 
utworu autorki lub autora współcze-
śnie żyjącego. To naprawdę otwiera 
zupełnie nowe obszary poszukiwań 
w literaturze. I jak widzę, uczestnicy 
bardzo sobie to chwalą. 
Turniej Sztuki Recytatorskiej pana 
marzeń - jak by wyglądał? Przyj-
mijmy, że ma Pan do dyspozycji 
nieograniczone środki finansowe, 
ekipę ludzi, itd. 

- Dziękuję za to pytanie. Od pierw-
szego dnia jako dyrektor WCK mam 
kilka wymarzonych imprez dla na-
szego miasta, o których chyba nawet 
u Państwa wspominałem. Turniej 
widzę jako kilkudniowy festiwal 
słowa, zadziewający się w różnych 
częściach miasta, podczas którego 
łączy się literatura, sztuki sceniczne i 
muzyka. Byłyby to spotkania literac-
kie, warsztaty pisarskie, dużo rożnej 
muzyki bardzo związanej ze słowem 
- od poezji śpiewanej po hip hop i 
rap. Do tego recytacje, wywiedzione 
ze słowa, monodramy i warsztaty 
z aktorami. A do tego wszystkiego 
fragmenty utworów, które poja-
wiały by się w przestrzeni naszego 
miasta: na przystankach, muralach, 
itp. Od kilku lat składam wnioski o 
dofinansowanie Turnieju w takiej 
formie. Na razie bezskutecznie, ale 
nie poddaję się. 
jak wiele ze swoich pomysłów, do-
tyczących TSR, udało się już Panu 
zrealizować? W jakiej mierze jest to 
już Pana autorski projekt? 

- Udało się wprowadzić wymóg 
jednego tekstu autora współcześnie 

żyjącego, dzięki pandemii dodać 
kategorię interpretacji słowa przy 
pomocy środków audiowizualnych 
i przede wszystkim dzięki bardzo 
prestiżowej nagrodzie Grand Prix 
Miasta Wałcz przyciągnąć naprawdę 
wybitnych wykonawców i jurorów. 
Bardzo się z tego cieszę, jak również 
z tego, że jest to tworzone właśnie w 
zespole WCK, a nie jest wizją jednej 
tylko osoby. Z tego bierze się siła 
takich działań. 
Czy tegoroczny Turniej był lepszy 
od poprzednich? jeśli tak, to pod 
jakim względem? 

- Lepsze było na pewno to, że 
dzięki bardzo intensywnej kampanii 
promocyjnej, mieliśmy uczestników 
naprawdę z całej Polski i to naprawdę 
czołówkę recytacji. Chciałbym, żeby 
ta liczba uczestników była większa, 
ale jak widzimy co się dzieje z innymi 
wydarzeniami tego typu, to naprawdę 
jest dobrze. 
Czy w gronie tegorocznych wy-
konawców dostrzegł Pan osoby, 
które mają szansę zaistnieć w 
świadomości szerszego grona 
odbiorców, np. jako aktorzy czy 
poeci? Czy w Pana ocenie jury 
nagrodziło wszystkich wyróżnia-
jących się wykonawców? 

- Tegoroczny poziom był naprawdę 
bardzo wysoki i nie chciałbym być 
jurorem. Mieli trudne zadanie. Myślę, 
że laureatka Grand Prix ma szansę 
nagrać płytę autorską, przynajmniej 
wielu z nas chętnie by jej posłuchało. 
Ale tu nie do końca chodzi o rozgłos 
czy sławę. W turnieju biorą udział 
ludzie, którzy mają już jakieś swoje 
ścieżki zawodowe, a to, co robią jako 
recytatorzy, to jest ich pasja i robią 
to z czystej przyjemności. I proszę 
zwrócić uwagę, jak wiele osób jest 
w średnim lub starszym wieku. Ja to 
bardzo, ale to bardzo cenię i szczerze 
mnie to wzrusza. 
Małgorzata Mikołajczak, Tomasz 
Gęsikowski - to tylko przykłady 
wykonawców pochodzących z na-
szego terenu, dla których począt-
kiem aktorskiej drogi był udział w 
wałeckim Turnieju. Od dłuższego 
czasu nie możemy doczekać się na 
podobne sukcesy ich następców. 
jakie są tego - według Pana - przy-

czyny? 
- To jest dla mnie najsmutniejszy 

temat, związany z Turniejem. Od kilku 
lat obecność wałczan jest naprawdę 
znikoma. Nie wiem, jakie są tego 
przyczyny, ale jest to bardzo smutne. 
Zarówno wśród uczestników jak i na 
widowni nie widać w ogóle ludzi z 
wałeckich szkół średnich. Rozmawia-
liśmy w kuluarach, że kiedyś to było 
normą, że z każdej szkoły występo-
wało po kilka osób, a nauczyciele, 
najczęściej języka polskiego, siedzieli 
na widowni przez trzy dni. Dziś na 
liście uczestników nie ma wałeckich 
licealistów... ale na widowni nie ma 
też wałeckich nauczycieli... Prowa-
dząc grupę teatralną często słyszę 
też od młodzieży, że w szkole nie ma 
miejsca na tego rodzaju aktywności i 
rozwój... Ale to pewnie już na inną i 
większą dyskusję. 
Turniej to oczywiście święto sztu-
ki, ale także duże koszty. którym 
instytucjom i firmom chciałby Pan 
szczególnie podziękować za wspar-
cie imprezy? 

- Turniej by się w ogóle nie odbył, 
gdyby nie ogromna życzliwość i 
zrozumienie takich ludzi jak Państwo 
Alina i Bolesław Rafałko z firmy Al-
bor, Aleksandra i Bogusław Olejnik, 
Anna Szymelfenig z ZEC, którzy od 
wielu lat wspierają nas finansowo. 
Podobnie jak MKiDN oraz Marszałek 
Województwa Zachodniopomor-
skiego. 
Turniej był niewątpliwie dla Pana i 
pracowników WCk bardzo dużym 
wyzwaniem organizacyjnym. Co 
nas, czyli konsumentów kultury, 
czeka jeszcze z Waszej strony w 
tym roku? 

- Końcówkę roku mamy niezwykle 
aktywną. OTSR to była druga ogól-
nopolska impreza w tym miesiącu. 
W grudniu zapraszamy na spotka-
nie autorskie z Maliną Prześlugą 3 
grudnia, 4 grudnia Salon Doroczny 
Twórców Ziemi Wałeckiej, 19 grud-
nia miejski jarmark świąteczny z 
Czesławem Mozilem i uwaga! 31 od 
godziny 21. sylwester pod chmurką 
na promenadzie. Nie będziemy się 
nudzić w Wałczu.
Dziękuję za rozmowę i życzę speł-
nienia planów.
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jury w składzie: Michał kurek, Rafał Fudalej i karolina Czarnecka przyznało następujące nagrody i wyróżnienia 
w 44 Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Recytatorskiej w Wałczu:

• Grand Prix Miasta Wałcz - Aleksandra Klincewicz
• ex aequo 1 miejsce - Paweł Ogórkiewicz i Szymon Andrzejewski
• ex aequo 2 miejsce - Małgorzata Stopyra i Magdalena Zarembska
• ex aequo 3 miejsce - Kacper Rokosz i Jakub Kosiński
• Wyróżnienie 1 stopnia - Elżbieta Jakóbczyk
• Wyróżnienia: Bartosz Kowalczyk, Kinga Rozkrut, Aleksandra Wleklak, Jadwiga Przybyło.

Fot. Radosław Dubielewicz (WCk)
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Rozgrzewająca zupa gulaszowa
COŚ NA ZąB

SkŁADNiki

• 500 g mięsa wołowego,
• 5 ząbków czosnku,
• 3 łyżki oliwy,
• 1,5  łyżeczki słodkiej papryki,

HOROSkOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
To będzie ciężki tydzień. Być może 
doświadczysz straty, która będzie 
następstwem Twoich wcześniej-
szych działań. W miłości nie obie-
cuj tego, czego nie możesz dać. 
BYk (20.04. - 22.05.)
Żeby w  relacjach międzyludz-
kich panowała harmonia, należy 
zachować równowagę pomiędzy 
braniem, posiadaniem i dawa-
niem. Przyjrzyj się sobie, czy 
tak masz. W miłości staniesz się 
romantyczny, co bardzo spodoba 
się Twojej drugiej połówce.
BliŹNiĘTA (23.05. - 21.06.)
Nie będzie Cię opuszczać na-
tchnienie do pracy. Czekają Cię 
spotkania biznesowe, na których 
zdobędziesz wiele ciekawych 
kontaktów. W weekend poczujesz 
większy przypływ sił. Merkury 
namawiać cię będzie do zakupów. 
Sprzyja ci powodzenie w miłości. 
RAk (22.06. - 22.07.) 
Wzmocnij odporność, bo będziesz 
bardziej podatny na przeziębienia. 
Dobra passa nie ominie Cię 
natomiast w sferze uczuć. Sprawy 

sercowe będą się układać po twojej 
myśli. Jeśli tylko włożysz nieco wysił-
ku w umacnianie relacji osobistych, 
sprawisz, że najbliższa Ci osoba 
oniemieje z zachwytu.
leW (23.07. - 23.08.)
Nadchodzą dni, kiedy bez skrępo-
wania będziesz mógł się oddać swo-
im pasjom. Twoje zdrowie i samo-
poczucie będą na piątkę z plusem. 
Zmartwić cię mogą jedynie nadmia-
rowe zimowe kilogramy, na walkę z 
którymi musisz zebrać jeszcze trochę 
więcej motywacji i samozaparcia. 
PANNA (24.08. - 22.09.)
W tym tygodniu możesz spodziewać 
się lekkich zawirowań w swoim ży-
ciu, ale z końcem tygodnia powinny 
one ustąpić miejsca atmosferze 
uspokojenia i wyciszenia. Pod koniec 
tygodnia poczujesz się przemęczo-
ny. Pomyśl może o jakimś masażu, 
wizycie u kosmetyczki? To zawsze 
przynosi ukojenie.  
WAGA (23.09. - 22.10.)
Rób to, co naprawdę lubisz. Być 
może w najbliższych dniach ktoś z 
rodziny będzie potrzebował twojego 
wsparcia, więc nie wydatkuj energii 

na zupełnie błahe sprawy. Nie eks-
perymentuj na zdrowiu, nie wyjdzie 
Ci to na dobre. W miłości czeka Cię 
wiele miłych niespodzianek.
SkORPiON (23.10 - 21.11.)
Postaw na systematyczność. Mimo, 
iż zupełnie przy okazji zajmiesz 
się pracą, okaże się, że będziesz o 
krok przed innymi. To zaprocentu-
je sporymi osiągnięciami, wbrew 
Twoim najśmielszym oczekiwaniom. 
Zainwestuj w relacje partnerskie, na 
które możesz już nie mieć czasu w 
następnym okresie. 
STRZeleC (22.11. - 21.12.)
To będzie udany tydzień. W pełni 
poświęcisz się realizacji wyznaczo-
nych sobie celów. Pamiętaj, by nie 
podejmować decyzji ostatecznych i 
za wszelką cenę. Pamiętaj o rodzi-
nie i nie zaniedbuj najbliższych, bo 
złe relacje mogą wpłynąć nie tylko 
na Twoje otoczenie, ale i na Twój 
nastrój. 
kOZiOROŻeC (22.12. - 19.01.)
Sytuacja generalnie będzie się 
układać po Twojej myśli, choć nie 
tak dobrze, jak to sobie zaplanowa-
łaś. Nie narzucaj sobie jednak zbyt 

wielkiego tempa i wygórowanych 
wymagań, bo to może prowadzić 
do frustracji. Znaczna poprawa 
w sferze uczuciowej, to wszystko 
dzięki Tobie i Twojemu zdrowemu 
podejściu do spraw rodzinnych. 
WODNik (20.01. - 18.02.)
Nie będzie dla ciebie rzeczy nie-
możliwych. Chętnie zajmiesz się 
zaległymi sprawami, ale wszystko 
będziesz chciał zrobić natychmiast 
i bez oglądania się na to, co sądzą 
inni ludzie. Druga połowa tygodnia 
to moment na chwilę refleksji i 
obiektywne spojrzenie na to, w 
jakim punkcie życia i kariery jesteś. 
Oceń ostatnie miesiące i postępy, 
które podczas nich zaszły. 
RYBY (19.02. - 20.03.)
To, co nie udawało ci się przez 
ostatnie tygodnie, powoli zacznie 
układać się po Twojej myśli. Jeżeli 
miałaś ostatnio słabe chwile, to 
nadchodzi dobry czas, żeby uzdro-
wić się emocjonalnie i pozbyć się 
bolesnych emocji. Dobry czas także 
dla Ryb w związku - nadchodzi 
idealny moment na zwiększenie 
intymności.

WYkONANie

Na początku robimy marynatę do mięsa. 2 ząbki czosnku przeciskamy przez 
praskę, dodajemy 3 łyżki oliwy, 1/2 łyżeczki słodkiej papryki, po szczypcie 
pieprzu, ostrej papryki i kminku. 
Mięso kroimy w kostkę i mieszamy w marynacie. Odstawiamy na godzinę 
do lodówki. Cebulę drobno kroimy. W większym garnku rozgrzewamy oliwę 
i podsmażamy cebulę, dodajemy pokrojone w kostke pozostałe warzywa 
(oprócz pomidora i ziemniaków). Smażymy na średnim ogniu przez 3-4 
minuty. Po tym czasie dodajemy wołowinę i pozostały przeciśnięty przez 
praskę czosnek, smażymy przez 10 minut, co chwilę mieszając. Po tym czasie 
dodajemy posiekaną natkę pietruszki, pomidora, a także sól, pieprz, paprykę 
słodką, liście laurowe oraz starty imbir. Wlewamy wodę i gotujemy na małym 
ogniu przez godzinę. Po tym czasie dodajemy pokrojone w kostkę ziemniaki 
i ponownie gotujemy przez 20 minut. Doprawiamy do smaku, możemy 
dodać więcej pietruszki i podgotować jeszcze przez 10 minut. Jeżeli ktoś lubi 
czerwoną fasolę, to pod koniec gotowania można dodać 1/2 puszki.

SMACZNeGO! ()

Mądre kobiety wiedzą, że najkrótsza droga do męskiego serca prowadzi 
przez żołądek, a wiele z nas potrafi świetnie dogodzić tym, o których 
chcą się starać. Oczywiście mam na myśli kuchnię i nic innego... ☺☺☺ 
jednym z najskuteczniejszych sposobów jest zaserwowanie naszemu 
wybrankowi pysznej zupy gulaszowej, po których zasób jego sił wital-
nych będzie przyrastać w postępie geometrycznym. Warto później z 
tego rezerwuaru skorzystać ku pożytkowi Waszego ogniska domowego. 
Oczywiście mam na myśli wyłącznie męską pomoc w przygotowaniach 
do Świąt Bożego Narodzenia i nic innego... ☺☺☺

• po szczypcie pieprzu, papryki ostrej, kminu rzymskiego,
• 1 duża cebula,
• 1 marchewka,
• 1/2 selera,
• 1 korzeń pietruszki,
• łyżka posiekanej natki pietruszki,
• 1 pomidor,
• 1 papryka czerwona,
• łyżeczka soli,
• 5 listków laurowych,
• 3 cm imbiru,
• 1,5 litra wody,
• 2 duże ziemniaki.
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Trybunał Konsty-
tucyjny 24 listo-

pada orzekł, 
że jeden z za-
pisów Euro-
pejskiej Kon-
wencji Praw 

Człowieka jest 
niezgodny z Kon-

stytu- cją RP. Chodzi tu art. 
6 ust.1, który głosi, że „każdy ma 
prawo do sprawiedliwego i publicz-
nego rozpatrzenia jego sprawy w 
rozsądnym terminie przez niezawisły 
i bezstronny sąd, ustanowiony ustawą 
przy rozstrzyganiu o jego prawach i 
obowiązkach o charakterze cywilnym, 
albo o zasadności każdego oskarżenia 
w wytoczonej przeciwko niemu spra-
wie karnej”. TK wskazał, iż przepis 
ten nie jest zgodny z Konstytucją w 
zakresie, w jakim  Europejski Trybu-
nał Praw Człowieka ocenia legalność 
wyboru sędziów Trybunału Konstytu-
cyjnego, oraz że tenże trybunał uznał, 
że TK nie jest sądem w rozumieniu 
tego przepisu. Jest to związane z taką 
właśnie oceną, zawartą w wyrokach 
ETPCz, który zakwestionował legal-
ność powołania do TK tzw. sędziów 
„dublerów”, czyli tych, którzy zostali 
powołani w miejsce już powołanych 
sędziów, którym podpisania nomi-
nacji bezprawnie, zdaniem wielu, 
odmówił Prezydent RP. 

Gwoli wyjaśnienia: Prokurator Ge-
neralny, autor wniosku do TK wskazał 
m.in., że normy konstytucyjne nie 
przewidują uprawnień instytucji 
takiej, jak Trybunał w Strasburgu do 
badania ustrojowej pozycji polskiego 

Trybunału Konstytucyjnego oraz legal-
ności powołanych do niego sędziów. 
Tym samym, według niego, Europejski 
Trybunał Praw Człowieka „naruszył 
suwerenne prawo państwa polskiego 
do kształtowania jego sądownictwa 
konstytucyjnego i wyłaniania sę-
dziów Trybunału Konstytucyjnego”. 
Konwencja europejska to umowa 
międzynarodowa, obowiązująca w 
47 państwach Rady Europy. Polska 
ratyfikowała ją w 1993 r. Dokument 
gwarantuje obywatelom państw 
należących do Rady Europy wiele 
praw i wolności, na których straży stoi 
Europejski Trybunał Praw Człowieka. 
Przypomnieć też trzeba, że wniosek 
do TK został skierowany m.in. w wy-
niku wyroku ETPCz w sprawie Xero 
Flor, w którym orzekł on o naruszeniu 
przez Polskę art. 6 ust. 1 zdanie 1 
EKPC wobec wydania wyroku przez 
TK w konkretnej sprawie z udziałem 
w składzie orzekającym osoby wybra-
nej na zajęte miejsce sędziowskie. W 
wyroku tym ETPCz wprost stwierdził, 
że doszło do naruszenia wskazanego 
wyżej przepisu w zakresie prawa do 
rzetelnego procesu sądowego oraz 
w zakresie prawa do sądu ustano-
wionego ustawą. Był to wyrok Izby 
ETPCz. Polska miała prawo zwrócić 
się o rozpatrzenie sprawy przez Wielką 
Izbę. Polska nie wystąpiła jednak do 
Wielkiej Izby, czy też - według nieofi-
cjalnych informacji - wystąpiła, ale 
wniosek cofnęła. Wyrok Izby ETPCz 
stał się tym samym prawomocny. W 
celu uzyskania korzystnego wyroku, 
mającego rzekomo zniwelować  skut-
ki odmowy uznania składów TK z 

Trybunał nie sądem stojący?
udziałem niewłaściwie powołanych 
sędziów, wnioskodawca zwrócił się 
do TK, zamiast wyczerpać drogę od-
woławczą przed ETPCz. 

Najważniejszym problemem praw-
nym w sprawie było ustalenie, czy 
TK jest sądem w rozumieniu art. 6 
Konwencji. TK orzekł we własnej spra-
wie, bo orzekał o sobie, że TK sądem 
nie jest. Istota jednak leży w tym, 
że wiążącej wykładni Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka (EKPC) 
dokonuje jedynie ETPC, a pojęcie 
„sądu” w rozumieniu art. 6 EKPC jest 
pojęciem autonomicznym. Kompe-
tencji do interpretacji konwencji w 
sposób odmienny od ETPC nie mają 
sądy konstytucyjne państw – stron 
Konwencji. Wskazać trzeba, że TK jest 
określony w Rozdziale VIII Konstytucji, 
a w jego skład wchodzą sędziowie, 
którzy mają być niezawiśli, nie mogą 
należeć do partii politycznych i są 
chronieni immunitetem, tak jak i inni 
sędziowie. 

Jak stwierdził sędzia w stanie spo-
czynku prof. Stanisław Biernat: „Trybu-
nał Konstytucyjny nie zauważył chyba, 
jak zawstydzający jest jego wyrok. 
Broniąc stanowczo tezy, że nie jest są-
dem w rozumieniu art. 6 EKPC zgodził 
się tym samym, że nie musi spełniać 
wymagań przewidzianych w tym 
przepisie, tj. nie musi być niezawisły 
i bezstronny, nie musi rozpoznawać 
sprawy w rozsądnym terminie, ani być 
prawidłowo ustanowiony w ustawie. 
(...) Należy jeszcze raz przypomnieć: 
ETPC orzeka na podstawie Konwencji, 
a nie konstytucji. (...) TK nie ma kom-
petencji do pozbawiania przepisów 

Pisałam 
ostatnio o 

zmianie 
nawy-
ków i 
o tym, 
że jakby 

zacząć 
teraz, to 

przecież za ja-
kiś czas będą już efekty. Nawet 
nie próbuję ukryć, że pękam z 
dumy - rzeczywiście przestałam 
marudzić i zaczęłam działać, w 
efekcie czego:
1. posegregowałam ubrania i 
poprosiłam profesjonalistkę o 
pomoc w sprzedaży tych, któ-
rych już nie noszę (teraz wystar-
cza mi jedna półka w szafie);
2. po uświadomieniu sobie, że 
nawet dwa tygodnie spędzo-
ne w domu nie zmuszą mnie 
do posprzątania mieszkania 
dogłębniej niż powierzchownie, 
zamówiłam na jutro pomoc, 
która zrobi to za mnie (biegam 

nerwowo po mieszkaniu i sprzą-
tam teraz przed sprzątaniem, 
żeby pani Kasia nie wykrzyknęła 
od progu „Boże, ktoś tak napraw-
dę żyje?”);
3. wyciągnęłam z czeluści port-
fela kartę Multisport i zaczęłam z 
niej korzystać, w związku z czym 
siedzę przed ekranem i nerwowo 
poprawiam się na krześle, bo 
bolą mnie wszystkie mięśnie;
4. zaczęłam pić więcej wody (i 
częściej biegać do toalety, dla-
czego nikt mi nie powiedział, że 
te dwie rzeczy są ze sobą sprzę-
żone? czy ta podobno krytycznie 
ważna substancja, której spoży-
wałam za mało, nie powinna ra-
czej ZOSTAWAĆ w środku? Nie?);
5. rzuciłam pracę, której nie 
lubię.
I niby nie każda z tych rzeczy 
zalicza się do kategorii takich, 
które zrobiłam samodzielnie, żeby 
podnieść jakość własnego życia. 
Niewiele byłabym w stanie zrobić 
własnymi rękoma nawet podczas 

Trzy razy s, dziękuję, dobranoc
ostatnich dwóch tygodni, które po-
święciłam przecież wyłącznie na to, 
żeby zostać w domu i zregenero-
wać się po trudach ostatnich mie-
sięcy, równie wyczerpujących, co 
nieprzyjemnych. Może powinnam 
sobie wyrzucać, że nie znalazłam 
chwili na to wszystko, albo...
Albo może posłucham tego, co 
próbuje mi do głowy włożyć mój 
partner - że nie wszystkie trofea 
trzeba zdobywać samodzielnie, 
a sukces zaczyna się na tę samą 
literę, co stado (to ostatnie nie 
jest może dokładnym cytatem, 
ale brzmi zupełnie jak powtarza-
ne nieustannie hasło „sukcesy to 
procesy”, więc z dużym praw-
dopodobieństwem K. mógł już 
kiedyś coś takiego powiedzieć). 
Próbuję nowych i szalonych 
rzeczy. Kiedy czuję się zmęczona, 
proszę o pomoc. Kiedy wcho-
dzę do domu, proszę o herbatę. 
Kiedy nie dźwignę czegoś sama, 
opieram się na bliskich. Kiedy 
wylewają się ze mnie emocje, 

biorę telefon i dzwonię do 
taty.
Czy rzeczy z mojej pięcio-
składnikowej listy sukcesów to 
spektakularne początki, a ja 
od dziś zawsze już w chwilach 
zwątpienia będę otwarta na 
innych ludzi i nauczę się nie 
zamykać w ciemnym pokoju z 
„The Office” w tle, obsesyjnie 
analizując wszystkie możli-
we rozwiązania i ich konse-
kwencje? Pewnie nie, ale to 
dlatego, że przestaję wierzyć 
w spektakularne procesy i 
cudowne otwarcia, które osta-
tecznie zmienią moje życie. 
Nie zaczynam już rzeczy od 
poniedziałku, żeby było „raz a 
dobrze”. Zaczynam tu, gdzie 
jestem, codziennie, pięćdzie-
siąty i pięć tysięcy pięćdzie-
siąty raz. Do bólu, skutecznie. 
Mam powody, a na motywa-
cję nie liczę.
Liczę na siebie i na stado, i w 
konsekwencji na sukces.

Natalia Chruścicka

EKPC mocy wiążącej.”
Jak dla mnie, skromnego felietonisty, 

znamienne jest w tym wyroku Try-
bunału Konstytucyjnego to, że uznał 
się on jako wyłączony spod normy, 
określonej w art. 6 Konwencji i uznał 
się za „niesąd”, a zatem może być 
stronniczy, niewłaściwie obsadzony i 
nie spełniać warunków z tego przepi-
su. Trochę czuję się po tym orzeczeniu 
jak klient szatni, któremu szatniarz 
mówi: „ nie mam twojego płaszcza 
i co mi zrobisz?”. ETPCz wskazuje, 
gdzie rządzący popełniają błąd, a rząd 
twierdzi, że nie ma błędu, a w ślad za 
nim TK interpretując normy Konwen-
cji, nie mając do tego prawa. Dokąd 
nas zaprowadzi kwestionowanie Eu-
ropejskiej Konwencji Praw Człowieka? 
Przecież o jej przestrzeganie długo 
walczyli Polacy, dążąc do wejścia do 
grona Narodów nią objętych. 

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

https://trybunal.gov.pl/postepo-
wanie-i-orzeczenia/wyroki/art/1-
1709-art-6-ust-1-zd-1-konwencji-
o-ochronie-praw-czlowieka-i-
podstawowych-wolnosci-w-zakresie-
w-jakim-pojeciem-sad-obejmuje-
trybunal-konstytucyjny

https://www.prawo.pl/prawnicy-sa-
dy/zawstydzajacy-wyrok-trybunalu-
konstytucyjnego-w-sprawie-
sedziow,511972.html
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Orzeł Wałcz zakończył rundę jesien-
ną sezonu 2021/2022 przełoże-
niem meczu z leśnikiem Manowo 
na 19 lutego przyszłego roku, 
czyli tuż przed rozpoczęciem rundy 
rewanżowej. Mając jeden mecz 
zaległy (z realnymi szansami na 
przywiezienie spod koszalina 3 
punktów), wałczanie zakończyli 
tegoroczne ligowe boje na 10. 
miejscu w tabeli z dorobkiem 
28 punktów, zdobytych w 18 
meczach. Złożyło się na to 8 zwy-
cięstw, cztery remisy i 6 porażek.

Dużo to, czy mało? Na pewno 
więcej, niż ktokolwiek - poza niepo-
prawnymi optymistami - przed rozpo-
częciem rundy mógł się spodziewać. 
Orzeł w poprzednim sezonie ledwie 
przecież wybronił się przed spadkiem, 
a przed rozpoczęciem rundy jesiennej 
zespół opuścili dwaj podstawowi 
gracze: Dariusz Juracki i Paweł We-
gner. Ten pierwszy od kilku sezonów 
jako wahadłowy stanowił o sile lewej 
strony drużyny i w obronie, i w ata-
ku, ten drugi był najskuteczniejszym 
od lat strzelcem Orła. Trener Marcin 
Łyjak miał więc nie lada orzech do 
zgryzienia kim ich zastąpić, choć już 
kilka tygodni przed zakończeniem 
rozgrywek widać było, że czas obydwu 
tych piłkarzy w wałeckim zespole 
dobiega końca.

Po raz kolejny okazało się jednak, 
że nie ma ludzi niezastąpionych. W 
letniej przerwie do Orła wrócił z Bał-
tyku Koszalin wychowanek wałeckich 
trenerów Hubert Górka, a z Lecha 
Czaplinek, który spadł z 4. ligi, udało 
się pozyskać kilku wartościowych pił-
karzy. Tomasz Tomczak w przeszłości 

Orzeł Wałcz – po rundzie jesiennej
reprezentował już barwy wałeckiego 
klubu i miał wzmocnić siłę ataku Orła, 
a oprócz niego do zespołu Marcina 
Łyjaka dołączyli dynamiczny i dobrze 
wyszkolony technicznie defensywny 
pomocnik Damian Gałosz oraz Marcin 
Resiak, który z powodzeniem zastąpił 
Jurackiego na lewej stronie obrony, 
wykazując również duże inklinacje do 
gry z przodu. Oprócz nich, do wałec-
kiego klubu trafił też z Czaplinka znany 
już wcześniej z występów w Orle Da-
wid Sobol, ale szybko okazało się to 
kompletnym niewypałem, mimo nie-
małych umiejętności, prezentowanych 
przez filigranowego skrzydłowego.

Układ meczów zwiastował, że po-
czątek nowego sezonu będzie dla 
Orła trudny. Już jednak w pierwszym 
meczu z MKP w Szczecinku zespół po-
kazał pazur, wygrywając z faworytem 
3-1, a nowi zawodnicy pokazali, że 
pokładane w nich nadzieje wcale nie 
muszą być nierealne. Pierwszą bram-
kę dla Orła w nowym sezonie strzelił 
bowiem Hubert Górka, jako drugi na 
listę strzelców wpisał się mózg zespołu 
Daniel Popiołek, a bilans zysków za-
mknął Marcin Resiak. Lepszy początek 
trudno było sobie wymarzyć.

Orzeł został jednak sprowadzony na 
ziemię już w następnej kolejce, kiedy 
podejmował u siebie spadkowicza z 3. 
ligi Gwardię Koszalin. Trudno tu mó-
wić o niezasłużonej porażce, bo suma 
umiejętności gwardzistów była jednak 
trochę wyższa, niż miejscowych, ale 
remis w tym meczu też by nikogo 
nie skrzywdził. Zadecydowała jedna 
bramka ze stałego fragmentu gry, po 
której doświadczeni goście kontrolo-
wali przebieg spotkania i wrócili do 
domu z 3 punktami.

Nadzieja po raz kolejny wstąpiła 
w kibicowskie serca już w kolejnej 
kolejce, kiedy wałczanie pojechali do 
beniaminka 4. ligi – Pogoni Połczyn 
Zdrój. Goście wybrali się na ten mecz 
z bardzo krótką ławką rezerwowych, 
na której oprócz drugiego bramka-
rza Macieja Tomaszewskiego mieli 
zasiąść tylko Przemysław Stolarski i 
Kacper Haraj. Mieli, ale najstarszy w 
zespole Stolarski musiał wybiec na 
boisko w pierwszym składzie, bo już 
na rozgrzewce kontuzji doznał Tomasz 
Tomczak. Napastnik Orła uszkodził 
sobie więzadła w kolanie i nie był w 
stanie wspomóc kolegów już do końca 
rundy. Nie przeszkodziło to jednak pił-
karzom Orła w odniesieniu efektow-
nego zwycięstwa 4-1, a ciekawostką 
w tym meczu był fakt, że na ostatnie 
minuty na boisku w roli napastnika 
pojawił się rezerwowy bramkarz M. 
Tomaszewski. Weteran P. Stolarski po-
kazał się z jak najlepszej strony i jako 
pierwszy trafił w Połczynie do siatki. 
Dwie bramki w tym meczu strzelił 
Popiołek, a jedną Cerazy. Gospodarze 
strzelili honorową bramkę w ostatniej 
minucie meczu.

W następnej kolejce do Wałcza przy-
jechał jeden z kandydatów do awansu 
– Vineta Wolin. Pewni swego przed 
pierwszym gwizdkiem wyspiarze 
wracali jednak do domu jak niepyszni. 
Mecz był wprawdzie – zwłaszcza do 
przerwy – wyrównany, ale po zmianie 
stron koncert gry dał Hubert Górka, 
który zaaplikował Vinecie wszystkie 
trzy bramki. Wynik – zwłaszcza w 
kontekście – kolejnych meczów w run-
dzie, trzeba uznać za niespodziankę, 
bo wyspiarze ponieśli w Wałczu jedną 
z zaledwie dwóch porażek jesienią.

Tydzień później wałczanie wybrali 
się do stolicy województwa na spotka-
nie z kolejnym beniaminkiem 4. ligi 
– Jeziorakiem Szczecin. Rozgrywany w 
środku tygodnia mecz do najłatwiej-
szych nie należał, ale Orzeł pewnie 
wygrał 2-0, a dorobkiem bramkowym 
sprawiedliwie podzielili się Popiołek i 
Kowalczuk. Po tym zwycięstwie o Orle 
zaczęło się mówić jako o rewelacji 
rundy jesiennej.

Wałeccy piłkarze przyjęli jednak 
kubeł zimnej wody na głowy już w 
następnej kolejce, kiedy na własnym 
stadionie ulegli Darłovii Darłowo 0-2. 
Ten rywal wałczanom nigdy nie „le-
żał”, a i ten mecz był w ich wykonaniu 
po prostu słaby. Szkoda straconych 
punktów, ale obiektywnie patrząc, 
Orzeł nie zasłużył w tym meczu nawet 
na remis... 

W siódmej kolejce Orzeł przywiózł 
jeden punkt z wyjazdowego spotka-
nia z Wieżą Postomino. Wałczanie do 
przerwy przegrywali, a po zmianie 
stron do remisu doprowadził Jakub 
Cerazy, który skutecznie wykonał rzut 
karny. Podział punktów w tym meczu 
uznany został za sprawiedliwy, choć 
gdyby Górka zamiast w poprzeczkę 
trafił do siatki, to kto wie?

W następnej kolejce do Wałcza 
przyjechał kolejny faworyt do awansu 
i spadkowicz z 3. ligi Flota Świnouj-
ście. Po pierwszych minutach trudno 
było jednak zgadnąć, która z drużyn 
grała w poprzednim sezonie w wyższej 
klasie rozgrywkowej, a która do końca 
walczyła o utrzymanie w 4 lidze. Orzeł 
przeważał, ale konkretów brakowało. 
Później mecz się wyrównał, a na 
bramki trzeba było czekać do drugiej 
połowy. Goście skutecznie rozegrali 
rzut wolny, podyktowany przez 
sędziego „z niczego”. W samej koń-
cówce jeden z piłkarzy Floty wyleciał 
z boiska po drugiej żółtej kartce, a do 
wyrównania w doliczonym czasie gry 
doprowadził Jakub Cerazy. Mecz był 
bardzo ostry, głównie za sprawą gości, 
którzy nie przebierali w środkach. Już 
w pierwszej połowie z boiska zszedł 
poturbowany Gałosz, a kilkanaście 
minut później groźnej kontuzji, elimi-
nującej go z gry już do końca rundy, 
doznał Marcin Resiak. Strata tym 
większa, że w poprzednich meczach 
piłkarz spisywał się naprawdę dobrze 
i okazał się dużym wzmocnieniem 
zespołu. Podobna sytuacja miała 
miejsce z Cezarym Burakiem – grający 
jesienią bardzo solidnie defensywny 
pomocnik Orła został wyeliminowany 
przez brutalnie grających gości aż do 
końca rundy.

Za tydzień Orzeł wrócił bez choćby 
jednego punktu z meczu z niespo-
dziewanym liderem Dębem Dębno. 
Mecz toczył się na maleńkim, ale 
ładnie utrzymanym stadionie w obec-
ności – uwaga! - 880 widzów. Mecze 
miejscowej drużyny cieszą się wielkim 
zainteresowaniem kibiców i toczą się 
w piknikowej atmosferze z kiełbaska-
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mi, złocistymi napojami, itp. Co do 
meczu – gospodarze okazali się tego 
dnia po prostu lepsi i nie zwątpili w 
wygraną nawet wtedy, gdy po stałym 
fragmencie gry w odpowiednim miej-
scu i czasie znalazł się doświadczony 
Wojciech Wesołowski, który doprowa-
dził do wyrównania. Drugą bramkę 
goście stracili jeszcze w 1. połowie po 
wyraźnym błędzie obrony, a miejsco-
wi przypieczętowali wygraną golem 
strzelonym w końcowym fragmencie 
tego spotkania.

W 10. kolejce doszło do konfrontacji 
Orła z rezerwami Błękitnych Stargard. 
Okupujący dolne rejony tabeli goście 
przywieźli do Wałcza bardzo młody 
skład i już po półgodzinie przegrywali 
0-2 po dwóch trafieniach rozgrywa-
jącego bardzo dobry mecz Damiana 
Gałosza. Kilka minut później swoją 
bramkę dorzucił Patryk Kowalczuk, i 
choć goście tuż przed przerwą trafili 
do siatki Orła, to po zmianie stron 
bramkowy dorobek wałeckiego ze-
społu wzbogacił Hubert Górka. Goście 
w końcówce meczu wykorzystali dość 
nonszalancką grę miejscowych z tyłu 
i zdołali jeszcze zmniejszyć rozmiary 
porażki.

Z nadzieją na wywalczenie przy-
najmniej jednego punktu wałczanie 
pojechali do Szczecina na mecz z 
Hutnikiem. W meczu padł remis, ale 
pozostało po nim uczucie niedosytu. 
Trudno jednak, żeby było inaczej, sko-
ro w wyjazdowym spotkaniu zespół 
dwukrotnie obejmuje prowadzenie 
(Kowalczuk, Riccio), a wyrównującą 
bramkę traci w doliczonym czasie 
meczu. To nie powinno było się 
zdarzyć, ale... zdarzyło się, a punkt 
zdobyt na wyjeździe z wymagającym 
przecież rywalem ma jednak zawsze 
swoją wartość.

Aż sześć bramek, w tym pięć dla 
swoich ulubieńców, obejrzeli wałec-
cy kibice w spotkaniu z Chemikiem 
Police. Wynik padł bardzo wysoki, ale 
w grze nie było widać aż takiej prze-
wagi wałeckiego zespołu, a do prze-
rwy był remis 1-1. Gospodarze byli 
jednak zabójczo skuteczni i potrafili 
wykorzystać grube błędy, popełniane 
przez niedawnych 3-ligowców w grze 
obronnej. Dorobkiem bramkowym 
dla Orła podzielili się w tym meczu 
dwaj piłkarze: Hubert Górka, który 
skompletował kolejny w tej rundzie 
hat-trick (dwie bramki strzelił Chemi-
kowi z rzutów karnych) oraz Konrad 
Trzmiel, który dwoma trafieniami 
udowodnił, że odzyskał już dobrą 
formę po przewlekłej kontuzji, odnie-
sionej jeszcze w poprzednim sezonie.

Ina Goleniów to kolejny rywal, z 
którym Orłowi nigdy nie grało się 
łatwo, choć tej jesieni nie może za-
liczyć do szczególnie udanych. Nie 
inaczej było i tym razem, a wałczanie 
wrócili z długiej wyprawy bez choćby 
jednego punktu. Prowadzenie objęli 
w tym meczu gospodarze, a szansę 
na wyrównanie miał tuż przed prze-

rwą Cerazy, który jednak nie trafił w 
bramkę z rzutu karnego. Skrzydłowy 
Orła częściowo zrehabilitował się po 
przerwie, bo to po faulu na nim sędzia 
podyktował kolejną jedenastkę dla 
gości. Jej skutecznym wykonawcą był 
Górka. Niestety, Ina ponownie objęła 
prowadzenie po – jakżeby inaczej! – 
skutecznie wykonanym rzucie karnym 
i mimo kilku dobrych okazji wypra-
cowanych przez Orła – miejscowi 
utrzymali korzystny dla siebie wynik 
już do końca meczu.

Dwie następne kolejki dały wałeckiej 
drużynie możliwość solidnego wzbo-
gacenia dorobku punktowego, bo ich 
rywalami byli niżej notowani w tej 
rundzie rywale. Na pierwszy ogień 
poszedł Sokół Karlino. Wałczanie 
dobrze weszli w ten mecz, a wynik 
już w pierwszym kwadransie otworzył 
Gałosz. Później jednak goście zdołali 
doprowadzić do wyrównania. Roz-
strzygającą o zwycięstwie Orła bramkę 
strzelił w drugiej połowie Trzmiel.

Na mecz z outsiderem ligi Zefirem 
Wyszewo wałecki zespół pojechał w 
roli zdecydowanego faworyta, choć 
w składzie zabrakło kontuzjowanego 
w poprzednim spotkaniu Górki. Naj-
lepszy snajper Orła wypadł z gry na 
trzy kolejki, co miało swój wpływ na 
słabsze wyniki, osiągane przez Orła 
w końcówce rundy. Do przerwy w 
Wyszewie lepszy był Orzeł, ale nie 
przełożyło się to na zdobycz bram-
kową wałeckiej drużyny. Po zmianie 
stron do siatki gospodarzy trafił 
Kowalczuk, a później prowadzenie 
dla gości z rzutu karnego podwyższył 
Trzmiel. Wałczanie kontrolowali prze-
bieg meczu aż do doliczonych przez 
sędziego dodatkowych minut, kiedy 

ambitni gospodarze zdołali pokonać 
Odolczyka.

Wałeccy kibice mieli prawo liczyć 
na kolejne trzy punkty w potyczce 
z kolejnym outsiderem - Raselem 
Dygowo. Mecz lepiej dla Orła rozpo-
cząć się nie mógł – już w 9. minucie 
bramkę strzelił Popiołek. Niewiele 
później po kuriozalnym golu goście 
doprowadzili jednak do wyrównania 
i... zaczęły się problemy. Gospodarze 
nie potrafili stworzyć zbyt wielu okazji 
do zdobycia bramki, a jeśli już im 
się to udawało, to między słupkami 
doskonale spisywał się bramkarz 
Rasela. I tak zamiast spodziewanych 
trzech punktów, wałczanie dopisali do 
swego dorobku tylko jedno „oczko”, 
a mogło być jeszcze gorzej, gdyby nie 
Odolczyk, który kilka razy musiał po-
pisać się pełnią swoich umiejętności.

Im bliżej było końca rundy, tym gra, 
wyniki i miejsce w tabeli Orła wyglą-
dały coraz gorzej. Blamażem zakoń-
czył się wyjazd do Gościna na mecz z 
niżej sklasyfikowanym Olimpem. Wa-
łecki zespół poległ 1-5, a honorową 
bramkę strzelił w ostatnich minutach 
Popiołek. Wałczanie nie mieli w tym 
spotkaniu nic do powiedzenia, a wal-
czący jak o życie gospodarze mogli 
wygrać jeszcze wyżej.

W 18. kolejce do Wałcza przyjechali 
Biali Sądów. Goście to zespół solidny, 
trzymający się górnej połowy tabeli, 
ale na pewno nie ligowy potentat. 
Obydwa zespoły stworzyły niezłe 
widowisko. Z przebiegu gry wynikało, 
że mecz wygra ta drużyna, która zdoła 
jako pierwsza strzelić bramkę. Nieste-
ty, w końcówce udało się to gościom, 
a gospodarze, mimo ambitnej pogoni 
do ostatniego gwizdka, nie zdołali już 

doprowadzić do wyrównania.
W ostatniej kolejce przed zimową 

przerwą piłkarze Orła mogli poprawić 
sobie humory, dorobek punktowy 
i miejsce w tabeli w wyjazdowym 
spotkaniu ze słabo grającym jesienią 
Leśnikiem Manowo. Na prośbę gospo-
darzy mecz został jednak przełożony 
na 19 lutego przyszłego roku.

***
Co można powiedzieć o grze Orła w 

rundzie jesiennej sezonu 2021/2022? 
Pozytywne na pewno jest to, że ze-
spół zdobywa więcej bramek, niż w 
poprzednich sezonach. Na strzelecki 
dorobek Orła, który zamknął się 33 
bramkami, zapracował przede wszyst-
kim Hubert Górka, ale swoje dorzucili 
do niego również inni piłkarze, m.in. 
Konrad Trzmiel, Jakub Cerazy, Daniel 
Popiołek, Patryk Kowalczuk, Damian 
Gałosz. Bramki strzelali nawet obroń-
cy: Marcin Resiak, Wojciech Weso-
łowski czy Vinzenzo Riccio. Rundę 
Orzeł zakończył z dodatnim bilansem 
bramkowym 33-27, a byłoby jeszcze 
lepiej, gdyby nie fatalna porażka z 
Olimpem i kilka bramek, straconych 
w końcówkach meczów przy wysokim 
prowadzeniu. Na liczbę punktów nie 
miało to wpływu, ale mecze wygry-
wane do zera budują morale oraz 
pewność gry obrony i bramkarza.

Którzy piłkarze mieli największy 
wpływ na nadspodziewanie dobre 
wyniki Orła w tej rundzie? O budują-
cej postawie Górki, Resiaka i Gałosza 
już pisaliśmy, a w tym kontekście 
trzeba też wymienić nazwiska piłkarzy, 
którzy grę zespołu trzymają na swoich 
barkach od kilku sezonów. Mam tu 
na myśli przede wszystkim Daniela 
Popiołka, Marka Hermanowicza czy 

CD. NA STRONie 14
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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.

Tabela po ostatniej kolejce rundy
1. Flota Świnoujście 19 49 65-10
2. Vineta Wolin 19 47 55-11
3. Gwardia Koszalin 18 38 37-10
4. Dąb Dębno 19 38 47-32
5. Biali Sądów 19 34 45-26
6. MKP Szczecinek 19 31 52-32
7. Hutnik Szczecin 19 29 39-25
8. Wieża Postomino 19 29 32-26
9. Darłovia Darłowo 19 28 33-32
10. Orzeł Wałcz 18 28 33-27

11. Chemik Police 19 27 46-53
12. Olimp Gościno 19 24 29-41
13. Błękitni II Stargard 19 19 41-53
14. Jeziorak Szczecin 19 19 33-52
15. Ina Goleniów 19 18 25-46
16. Leśnik Manowo 18 18 24-38
17. Rasel Dygowo 19 17 26-58
18. Sokół Karlino 19 16 26-43
19. Pogoń Połczyn Zdrój 19 9 21-65
20. Zefir Wyszewo 18 8 19-48

4. liga
Wyniki 19. (ostatniej) kolejki: leśnik Ma-
nowo - Orzeł Wałcz – mecz przełożony na 19 
lutego 2022 r., Gwardia Koszalin - Olimp Gościno 
3-1, Darłovia Darłowo - Ina Goleniów 3-0, Flota 
Świnoujście - Hutnik Szczecin 4-1, Błękitni II 
Stargard - Dąb Dębno 4-2, Chemik Police - Wieża 
Postomino 1-1, Sokół Karlino – Jeziorak Szczecin 
2-2, Rasel Dygowo - Pogoń Połczyn Zdrój 1-0, 
Biali Sądów - MKP Szczecinek 1-3, Zefir Wyszewo 
- Vineta Wolin 0-1.

Jakuba Cerazego, ale także Wojciecha 
Wesołowskiego, który jest dobrym 
duchem wałeckiej drużyny. Ze swoich 
zadań poprawnie wywiązywali się 
również inni doświadczeni piłkarze, 
jak Maciej Michalik czy Przemysław 
Stolarski. O wiele lepszą w porówna-
niu z poprzednim sezonem rundę miał 
na pewno bramkarz Edwin Odolczyk. 
Kiepsko natomiast będzie wspominał 
mecz w Gościnie drugi bramkarz Orła 
Maciej Tomaszewski, którego trzeba 

jednak pochwalić za to, że choć rzad-
ko – chwilami wydaje się, że nawet 
zbyt rzadko - dostaje swoją szansę, 
to zawsze jest do dyspozycji trenera. 
Większych zarzutów nie można mieć 
do postawy młodszych piłkarzy: 
Vinzenzo Riccio, Patryka Kowalczuka, 
Kacpra Haraja czy Patryka Dyba-
czewskiego. Pozostali młodzieżowcy 
oraz inni piłkarze grali rzadziej i zbyt 
krótko, by ich oceniać.

Co stanęło na przeszkodzie, by do-

robek Orła po tej rundzie był jeszcze 
bardziej okazały? Przede wszystkim 
zdrowie. Kontuzje i choroby wyelimi-
nowały z gry na dłuższy lub krótszy 
czas takich piłkarzy, jak Marcin Re-
siak, Tomasz Tomczak, Cezary Burak, 
Konrad Trzmiel, Wojciech Suślik czy 
Hubert Górka. Gdyby trener miał ich 
wszystkich do dyspozycji w każdym 
meczu – dałoby mu to na pewno 
większe pole manewru przy ustalaniu 
składu pod konkretnego przeciwnika.

A skoro o trenerze mowa, to za-
brakło go na ławce w sporej liczbie 
spotkań. Doceniamy oczywiście chęć 
podnoszenia kwalifikacji przez Mar-
cina Łyjaka, ale zespół bez swojego 
trenera na ławce i z trenerem – to są 
jednak dwa różne zespoły. Nie ma to 
jednak żadnego związku z faktem, że 
szkoleniowcowi Orła należą się gratu-
lacje za to, jak przygotował drużynę 
do rundy jesiennej.

Tomasz Chruścicki

CD. Ze STRONY 14
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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

• 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

• Mieszkanie do wynajęcia, 44 m2 ume-
blowane, 3 piętro. Tel 603 190 175   44/21l

• Udzielę korepetycji - matematyka, 
szkoła podstawowa 502 370 101    40/21n

• Zatrudnię Pracowników na Myjnie Tir w 
Wałczu. 518 245 080 45/21p

• Kupię wszystkie maszyny rolnicze, 
stan obojętny - nowsze, jak i stare do re-
montu. 726 473 812                         49/21k

• www.artur-glowacki.pl                 46/21r

• Wdowiec, 70 lat, mieszkanie, samo-
chód - pozna uczciwą panią. Tel 574 570 
648                                                 46/21m

• 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

• 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
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