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W sali konferencyjnej Centralnego 
Ośrodka Sportu „Bukowina” odby-
ła się 12 stycznia uroczystość, pod-
czas której podinspektor Arkadiusz 
Górecki pożegnał się ze sztandarem 
oraz stanowiskiem komendanta 
Komendy Powiatowej Policji w 
Wałczu. Jednocześnie Komendant 
Wojewódzki Policji  w Szczecinie 
przedstawił nowego komendanta 
KPP w Wałczu, którym został nad-
komisarz Artur Grenda.

Na terenie Centralnego Ośrodka 
Sportu Bukowina w Wałczu odbyła 
się uroczystość pożegnania podinsp. 
Arkadiusza Góreckiego - dotychcza-
sowego Komendanta Powiatowego 
Policji w Wałczu i przedstawienia 
nadkom. Artura Grendy, który został 
nowym Komendantem Powiatowym 
Policji w Wałczu. Oprócz policjantów 
i pracowników wałeckiej jednostki, 
w uroczystości wzięli udział między 
innymi Komendant Wojewódzki Poli-
cji w Szczecinie nadinspektor Tomasz 
Trawiński, jego dwaj zastępcy, ko-
mendanci miejscy i powiatowi policji 
garnizonu zachodniopomorskiego, 
naczelnicy wydziałów Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Szczecinie, byli 
komendanci wojewódzcy i powiatowi 
oraz przedstawiciele władz samo-
rządowych, służb mundurowych, 
wymiaru sprawiedliwości, instytucji 
i organizacji publicznych, emeryci 
policyjni, kapelani policyjni oraz bliscy 
podinsp. Arkadiusza Góreckiego. 

Uroczystą zbiórkę rozpoczął mel-
dunek, złożony Komendantowi Wo-
jewódzkiemu Policji przez dowódcę 
uroczystości asp. szt. Jarosława Błasz-
czyka oraz wprowadzenie sztandaru 
Komendy Powiatowej Policji w Wał-
czu. Podczas ceremonii podinspektor 
Arkadiusz Górecki pożegnał się ze 
sztandarem jednostki i złożył meldu-
nek Komendantowi Wojewódzkiemu 
Policji o zdaniu obowiązków służbo-
wych. Komendant Wojewódzki Policji 
nadinsp. Tomasz Trawiński podzięko-
wał dowódcy wałeckiej jednostki za 
profesjonalizm i realizowanie zadań 
na bardzo wysokim poziomie. Dla 
Arkadiusza Góreckiego była to chwila 
szczególna, gdyż pożegnał się z mun-
durem po 30 latach służby. 

Podinsp. Arkadiusz Górecki służbę w 
Policji rozpoczął dokładnie 1 sierpnia 

Zmiana komendanta 
1990 roku jako aplikant Sekcji Ru-
chu Drogowego. Przez większość lat 
służby w Policji związany był właśnie 
z ruchem drogowym. Obejmował 
stanowiska kierownicze w Komendzie 
Powiatowej Policji w Wałczu oraz 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w 
Szczecinie z siedzibą w Mierzynie 
jako naczelnik Wydziału Ruchu Dro-
gowego. Od 2020 roku był dowódcą 
jednostki Policji w Wałczu. W trakcie 

służby odznaczony został srebrnym 
medalem za długoletnią służbę oraz 
brązową odznaką „Zasłużony poli-
cjant”. 

Przedstawiciele lokalnych władz 
złożyli podziękowania ustępującemu 
komendantowi za lata efektywne-
go kierowania wałecką komendą. 
Podczas uroczystości podinsp. Arka-
diusz Górecki podziękował natomiast 
wszystkim policjantkom, policjantom 

i pracownikom policji oraz przedsta-
wicielom instytucji, stowarzyszeń, 
władzom powiatu wałeckiego za 
wsparcie i wkład w realizację zadań, 
związanych z poprawą bezpieczeń-
stwa na terenie powiatu. Dziękował 
także za wyrozumiałość, wsparcie w 
trudnych chwilach, na które zawsze 
mógł liczyć ze strony swoich bliskich                       
i współpracowników. 

Oprac. far
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N ie pamiętam, żebym zamienił z Nim więcej, niż kilka, może 
najwyżej kilkanaście zdań. Oczywiście jednak wiedziałem, kim 
jest niezbyt wysoki, starszy pan, przechodzący prawie codzien-
nie wzdłuż mojego wtedy płotu na rogu Ogrodowej i Chłodnej. 

Czasem szedł z małżonką, czasem z pięknie utrzymanym sznaucerem, 
niekiedy sam - w tym ostatnim przypadku często energicznym krokiem 
z kijkami do nordic walking. W stanie wojennym nie mieszkałem jeszcze 
w Wałczu, ale oczywiście wiedziałem, kim jest ten wzbudzający respekt, 
elegancki mężczyzna. Pan Michał Dering - choć nie znałem go osobiście - 
zawsze był dla mnie kimś. Przywykłem myśleć o nim jako o jednej z osób 
najbardziej zasłużonych dla Wałcza.

Wiedziałem o nim tyle, ile on sam życzył sobie, by wiedzieli o nim ludzie. 
Że aktywnie działał w walczącej o demokratyczną Polskę Solidarności, że 
był zawsze wierny swoim ideałom, że nie szedł na kompromisy z władcami 
PRL-u i aparatem represji, którym dysponowali, że białe było dla niego 
białym, a czarne - czarnym. Mimo, że miał do tego pełne prawo - może 
większe - niż inni - nie pchał się na afisz i nie miał parcia na szkło. Inni 
budowali wokół siebie całe opozycyjne legendy, które - gdyby traktować je 
bezkrytycznie - miały nieomylnie prowadzić do wniosku, że gdybyśmy mieli 
jeszcze ze dwóch takich XYZ, to Breżniew już dawno podkuliłby ogon pod 
siebie i uciekł z całą tą swoją Armią Czerwoną i Jaruzelskim daleko za Bug. 
Elegancki mężczyzna, na którego często z respektem patrzyłem zza ogro-
dzenia, uważał jednak najwyraźniej, że prawie rok spędzony w ośrodkach 
odosobnienia to była po prostu cena, którą warto było zapłacić za wolną 
i demokratyczną Polskę, za pozostawanie wiernym swoim poglądom, za 
uczciwość wobec siebie i innych, za bycie przyzwoitym człowiekiem. Nie 
robił tego dla zaszczytów i orderów, choć z całą pewnością czuł dumę, a 
może i wzruszenie, jeśli ktoś pamiętał o tym, co poświęcił dla nas wszyst-
kich. Fakt - smutno się robi na myśl o tym, co my z tym zrobiliśmy. Bardzo 
niefajnie to dziś wygląda, ale... to już wyłącznie nasza wina.

Myślę, że ja i inni zwyczajni beneficjenci walki Michała Deringa i innych 
bohaterów wydarzeń sprzed 40 lat winniśmy im wdzięczność i pamięć. Ten 
obowiązek spoczywa przede wszystkim na tym pokoleniu, które pamięta 
czołgi na ulicach i atmosferę paraliżującego strachu przed tym, co mogło 
się wtdy wydarzyć. Nie dziwię się pokoleniu millenialsów, dla których 
starszy pan karmiący wiewiórki nad jeziorem był zwyczajnym starszym 
panem jakich wielu, ale smutno mi było, kiedy ten czy ów mój równola-
tek kojarzył Michała Deringa tylko z tego, że był on tatą TEJ Małgorzaty. 
Oczywiście - był i założę się o każdą sumę, że bardzo był ze swojej córki 
dumny. Z całym jednak szacunkiem - ja będę wspominać Michała Deringa 
przede wszystkim z tego, o czym napisałem parę linijek wcześniej...

Kolejny wątek też dotyczy osoby, której nie ma już między nami. 
W poniedziałek rano krew mi zamarła, kiedy za pośrednictwem 
tzw. mediów społecznościowych dotarła do mnie informacja o 

samobójstwie, popełnionym przez jednego z mieszkańców Wałcza. Ale to 
nawet nie o samo samobójstwo mi chodzi. Nie odkryję Ameryki pisząc, 
że jeśli człowiek odbiera sobie życie, to prawie zawsze kryje się za tym 
jakiś dramat. Nigdy wcześniej nie spotkałem się jednak z tym, by człowiek 
publicznie, w social mediach prosił o pomoc, a tak naprawdę chyba na 
nią nie czekał, gdyż po upływie niewielu godzin już nie żył.

Nie znam i nie zamierzam dociekać powodów tej tragedii. Człowiekowi 
już to życia nie zwróci, a ja mądrzejszy od tego nie będę. Nikt inny chyba 
też nie, a jeśli ktoś spróbuje to zrobić - nawet, jeśli coś wskóra, to i tak nie 
osiągnie nic, poza zaspokojeniem swojej ciekawości. Zdrowej, czy nie - nie 
mnie to oceniać.

Mnie ta tragedia skłania do refleksji związanej z tym, że rozegrała się ona 
praktycznie rzecz biorąc na oczach tzw. fejsbukowej społeczności. Dla mnie 
jest to w tym nieszczęściu tragiczne najbardziej. Moim bowiem zdaniem, 
śmierć jest czymś intymnym. Intymnym tak bardzo, że bardziej już chyba 
nie można. W tym przypadku taką nie była. Nie potrafię wyobrazić sobie 
powodów, dla których człowiek odebrał sobie życie właśnie w ten sposób. 
Wydawało mi się dotychczas, że człowiek, który chce się zabić, nie szuka 
publiczności. Sam idzie na skraj urwiska, sam podcina sobie żyły, łyka 
truciznę, strzela sobie w głowę lub wybiera jakiś inny sposób zabicia się. 
W tym przypadku stało się inaczej. Dlaczego? Nie wiem.

Wiem jednak, że pękła bodaj ostatnia nić sentymentu, łącząca mnie, 
niżej podpisanego, z social mediami. Nie o to chodzi, że nie rozumiem 
mechanizmów, które nimi rządzą. Rozumiem je, i właśnie dlatego ich nie 
akceptuję. Codziennie bowiem - jak chyba każdy - mam do czynienia z 
dziesiątkami, jeśli nie setkami dowodów na to, że ludzie ich nadużywają, 
sami dobrowolnie odzierając się z prywatności. Z czegoś, co powinno być 
zarezerwowane dla nich samych i dla ich najbliższych. Rozumiem, że ktoś 
chce pochwalić się nowym członkiem rodziny, krajobrazem, który zobaczył, 
sukcesami w pracy czy własnymi przemyśleniami, dotyczącymi szczepień 
na Covid-19. Czemu jednak do diabła, służyć ma publikowanie zdjęć m.in. 
z restauracji albo z ubikacji? Albo z łóżka? Rozumiem, że taka „twórczość” 
może być adresowana do konkretnego odbiorcy, ale skoro tak, to dlaczego 
nie wysłać fotki np. z obrzyganym kolegą jakimś messengerem lub czymś 
w tym rodzaju, zamiast wieszać publicznego posta na swoim profilu?

To, co piszę, nie odnosi się do samobójstwa, popełnionego przez miesz-
kańca Wałcza. On, jak się wydaje, social mediów nie nadużywał - aż do 
tego krytycznego momentu. Straszne to...

Różne pożegnania

Reduktor
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2 stycznia zmarł Michał Dering - 
jeden z sześciorga wałczan, inter-
nowanych po wprowadzeniu stanu 
wojennego 13 grudnia 1981 roku. 
Pozostawał w zamknięciu najdłużej 
spośród wszystkich wałczan. Co 
więcej - za murami był dłużej, niż 
sam Lech Wałęsa. Michał Dering 
nie dał się złamać i nigdy nie pod-
pisał lojalki. Pochodził z Gdańska, 
ale ukochał Wałcz.

Michał Dering był działaczem Soli-
darności, przewodniczącym Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” w wałeckiej 
„Melioracji”. Jego poglądy i działalność 
stały kością w gardle komunistycznych 
władz. W nocy z 12 na 13 grudnia – 
tak, jak wielu działaczy Solidarności 
- został zatrzymany i przewieziony 
najpierw na komendę w Wałczu. 

- Pamiętam doskonale tę noc – 
wspomina córka Michała Deringa, 
Małgorzata Dering. - Długo czytałam 
książkę i w końcu usnęłam. Obudziły 
mnie krzyki mojej mamy i jakieś gło-
sy. Było kilkanaście minut po drugiej 
w nocy. Wyszłam z pokoju, kiedy 
zatrzasnęły się już drzwi mieszkania. 
Nie widziałam taty, kiedy go wypro-
wadzali. Mama płakała. Dobiegłyśmy 
do okna i wtedy zobaczyłam tatę. Nie 
wiedziałyśmy, co się dzieje. Dopiero 
rano poszłyśmy do mieszkania Basi 
Oroniowej i tam dowiedziałyśmy się, 
że są internowani. Czułyśmy strach i 
niepewność, bo różne krążyły infor-
macje o tym, co stanie się z interno-
wanymi... 

Dziś nie jest już dla nikogo tajem-
nicą, że na wałeckiej komendzie MO 
zatrzymanym działaczom Solidarności 
podsuwano do podpisania tak zwane 
„lojalki”. Sporo osób, które zdecydo-

Miał Polskę i Wałcz w sercu

wały się na podpisanie dokumentu, 
zostało zwalnionych do domu. W 
Wałczu internowano tej nocy sześć 
osób: Barbarę Oroń, Kazimierza Błasz-
czyka, Bolesława Rafałko, Waldemara 
Reginiewicza, Leszka Katarzyńskiego i 

Michała Deringa. Spośród tej szóstki 
Michał Dering spędził na internowa-
niu najwięcej czasu - niemal rok. 

- Michał trafił we Wronkach do celi 
razem z Eligiuszem Naszkowskim – 
wspomina Leszek Katarzyński. - Był 
on szefem pilskiej solidarności nauczy-
cielskiej, a jak się okazało, również 
agent i etatowy pracownik bezpieki. 
W celi wiedzieli już, że Naszkowski to 
kapuś i obeszli się z nim mało deli-
katnie. To mogło mieć jakiś wpływ na 
długość internowania. Ale z tego, co 
Michał mi osobiście mówił, on sam 
powodów tak długiego uwięzienia 
upatrywał w czymś innym. Uważał, 
że na początku nie był typowany do 
bezwzględnego internowania. Pod-
sunięto mu do podpisania lojalkę i 
dopiero kiedy ostro i kategorycznie 
odmówił, zapadła decyzja o inter-
nowaniu. Ubecy wściekli się, że nie 
podpisał lojalki, i dlatego tak długo 
go trzymali za kratami.

- Michał we Wronkach siedział w 
celi obok mnie – opowiada Bolesław 
Rafałko. - Siedział z Naszkowskim i do-
szło tam do pobicia agenta. To mogło 
mieć wpływ na długość internowania.

We Wronkach działacze opozycji 
byli zamknięci w więzieniu, w któ-
rym – inaczej, niż gdzie indziej - nie 
była nawet wydzielona część dla 
internowanych. Trzymano ich razem z 
więźniami kryminalnymi, aby jeszcze 

bardziej ich upokorzyć,. 
- Razem z mamą pojechałam na 

pierwsze odwiedziny po około dwóch 
tygodniach od internowania taty – 
wspomina Małgorzata Dering. - Wszy-
scy mieli już zapuszczone brody. To były 
krótkie widzenia. Jedno z nich utkwiło 
mi szczególnie w pamięci i nie zapomnę 
go nigdy. To było już w Gębarzewie. Na 
dużej sali było wielu internowanych z 
rodzinami. Był też Leszek Katarzyński, 
który miał wtedy małe dzieci. Jego 
mały synek wtulił się w ojca, a wtedy 
strażnik oznajmił, że to koniec widzenia. 
Chciał oderwać dziecko od ojca. Maluch 
rozpaczliwie płakał. To była przejmująca 
scena... Kiedy odwiedzałyśmy tatę we 
Wronkach, ciągle odczuwałyśmy strach 
i niepewność. Mówiło się, że interno-
wanych gdzieś wywiozą, ale gdzie? To 
pozostawało w sferze domysłu. Tata 
przesiedział w sumie bez wyroku prawie 
rok. Więźniowie odbywali konkretne 
wyroki, w przeciwieństwie do interno-
wanych. Wyrok nawet komunistycznego 
sądu był podpisany przez jakiegoś sę-
dziego, było wiadomo, za co sąd kogoś 
skazał i - co ważne - na jak długo. Tata 
był zamknięty w sumie nie wiadomo 
za co, bo formułka na decyzji o inter-
nowaniu była lakoniczna i nie mówiła o 
tym, na jak długo pozostanie w miejscu 
odosobnienia.

***
Część internowanych została zwol-
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Miał Polskę i Wałcz w sercu
niona jeszcze z Wronek. Teraz mówi 
się, że do domów wrócili stamtąd 
głównie ci, którzy podpisali lojalki. 
Resztę przewieziono do Gębarzewa. 
Stamtąd zwolniono większość inter-
nowanych, ale... nie M. Deringa. On 
został przewieziony do Kwidzynia. 
Tam uczestniczył w słynnym proteście 
internowanych, wywołanym przez 
zakaz kontatu z rodzinami. Protest 
został brutalnie stłumiony przez siły 
porządkowe, a spora część interno-
wanych była dotkliwie pobita. 

- Tata wyszedł 25 lub 26 listopada, 
czyli po niemal roku – wspomina M. 
Dering. - Zawsze był niepokorny i 
piekielnie odważny, ale... nie w swojej 
sprawie. W swojej nie chciałoby mu się 
tak walczyć. Ale jeśli chodzi o walkę o 
innych, walkę o jakąś ideę, o Polskę 
- był nieugięty i bezkompromisowy. 
Po wyjściu jeszcze bardziej się zrady-
kalizował. Stał się jeszcze twardszy. 
Zawsze miał trudny charakter i powiem 
szczerze, że moje relacje z tatą też były 
różne w różnych okresach. Był bardzo 
wymagający, również wobec mnie. 
Dziś wiem, że chciał dobrze i jestem 
mu wdzięczna za to, że pokazał mi, jak 
żyć. Dewiza: Bóg, Honor i Ojczyzna to 
nie były dla niego tylko puste słowa. 
Ale kiedy byłam jeszcze nastolatką, 
niekoniecznie wszystko to, co mówił, 
trafiało do mnie. Jeśli chodzi o swoją 
działalność, o internowanie, to mówił 
niewiele. Był pod tym względem skryty 
i właściwie wiele trzeba było się domy-
ślać z półsłówek. Dość szybko stracił 
kontakty z innymi internowanymi. I 
właśnie z tych półsłówek wiedziałyśmy, 
że posiada o wielu osobach sporą 
wiedzę, która sprawiała, że nie chciał 
utrzymywać z nimi kontaktu. Ale tego, 

co wiedział, nigdy nie zdradził. 
- Kiedy Michał wyszedł z interno-

wania, ja byłem już aresztowany za 
działalność w podziemiu – wspomina 
L. Katarzyński. - Pamiętam, że przyjeż-
dżał do Poznania na wszystkie moje 
sprawy. Po moim wyjściu kilka razy 
się spotkaliśmy. Pamiętam, że jako 
internowani wspólnie nieśliśmy na 
procesji obraz Matki Boskiej. Byliśmy 
razem na pielgrzymce do Skrzatusza. 
Wyciągnęliśmy wtedy zrobiony na 
prześcieradle transparent Solidarno-
ści. Oczywiście trafiliśmy za to przed 
oblicze kolegium. Było to chyba naj-
dłuższe kolegium w historii, bo zaczęło 
się około 9.00 rano, a zakończyło o 
22.00. Oczywiście zostaliśmy skazani 
na wysokie grzywny. Był moment, że 
utrzymywaliśmy ze sobą serdeczne 
kontakty. Potem całe towarzystwo 
internowanych jakoś się rozeszło, a 
powodem była polityka i odmienne 
poglądy na to, co dzieje się w kraju. 
Michał to był fajny facet.    

- Mieliśmy początkowo kontakty, 
które powoli zanikły – potwierdza B. 
Rafałko. - Rozbieżności wynikały z 
poglądów politycznych. Na 10-lecie 
internowania w Muzeum Ziemi Wa-
łeckiej była wystawa, która dodat-
kowo nas poróżniła. Ja odszedłem 
całkowicie z polityki i zająłem się 
firmą. Było nas 49 internowanych z 
dawnego województwa pilskiego. Po 
śmierci Michała zostało nas 24.

***
Kiedy kilka lat temu miałem przy-

jemność rozmawiać z Michałem 
Deringiem – powiedział mi wtedy, że 
internowanie złamało niektórych jego 
kolegów. Według niego, odechciało 
im się działalności opozycyjnej, bo 

bali się reperkusji i więzienia. Opowia-
dał o przypadku, kiedy kolega, który 
go odwiedzał, że strachu przed tajnia-
kami wykręcał na schodach żarówkę.

- Tata nie lubił celebrowania fak-
tu, że był internowany – opowiada 
Małgorzata Dering. - Dlatego nie 
uczestniczył w spotkaniach, obchodach 
czy rocznicach. Nie chciał celebrować 
kombatanctwa. Ale był bardzo dumny, 
kiedy otrzymał Krzyż Wolności i Soli-
darności. Jeśli chodzi o jego poglądy, 
to kiedy tworzyła się Platforma Oby-
watelska - uwierzył w nią. Dość szybko 
się nią jednak rozczarował. Potem był 
moment, kiedy niezwykle bliski stał 
się dla niego PiS. Od kilku lat stał się 
jednak dużym krytykiem poczynań i tej 
partii, i rządu. To spowodowało totalne 
zniechęcenie i odejście od polityki. 
Jeszcze jakiś czas temu komentował 
bieżące wydarzenia w kraju, ale ostat-
nio nawet nie poruszał tematu polityki. 
Jesienią ubiegłego roku otrzymał z 
Poznania paczkę. Wysłali ją uczniowie 
jednej z tamtejszych szkół. Były tam 
jakieś gadżety i książka o internowa-
nych, w której znalazła się wzmianka o 
nim. Był też list z podziękowaniami za 

jego działalność, poświęcenie i walkę 
o demokratyczną Polskę. Wywarło to 
na tacie ogromne wrażenie. Był tytm 
szczerze wzruszony. Czterdziestolecie 
stanu wojennego spędziliśmy wspól-
nie, wracając ze Szczecinka. Wtedy tata 
trochę powspominał.

***
Michał Dering po wyjściu z inter-

nowania przez 3 lata przebywał na 
emigracji zarobkowej w Stanach. 
Wrócił jednak do Wałcza. 

- Tata był kuszony przez służby i 
mógł razem z rodziną wyemigrować 
na stałe – mówi M. Dering. - Ale ani 
tata, ani mama, ani ja nie wyobra-
żaliśmy sobie życia poza krajem. W 
Wałczu nie mamy żadnej rodziny, 
bo wszyscy jej członkowie mieszkają 
w Gdańsku, skąd pochodzimy. Tata 
trafił do Wałcza z nakazem pracy w 
melioracji. Bardzo pokochał to mia-
sto i nie wyobrażał sobie życia poza 
nim. Kiedy przeszedł na emeryturę, 
praktycznie codziennie chodził nad 
Raduń, dokarmiał wiewiórki. W domu 
zostały orzeszki, które zawsze zabierał 
ze sobą. Tu spędził swoje życie...

far, fot. Facebook
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14 stycznia 2022 roku upłynęła 49. 
rocznica bohaterskiej śmierci Wie-
sława Kaszewskiego, który zginął 
ratując życie tonącego chłopca.

- Oddajemy cześć bohaterskiej 
śmierci Wiesława Kaszewskiego, który 
ratując życie tonącego chłopca, tu, 
na jeziorze Zamkowym, sam poniósł 
śmierć - mówił podczas uroczystego 
odsłonięcia tablicy upamiętniającej 
bohaterską postawę i tragiczną śmierć 
młodego wałczanina burmistrz Wał-
cza Maciej Żebrowski. - T. Keneally 
w swojej książęce napisał: „Ten, kto 
ratuje życie jednego człowieka, ratuje 
cały świat” i chyba nie ma nic bar-
dziej prawdziwego i szczerego, niż to 
stwierdzenie. Cieszę się również, że w 
tak wyjątkowym dniu tablica upamięt-
niająca to tragiczne wydarzenie wraca 
na swoje miejsce. Rewitalizacja części 
skweru została zakończona, ten piękny 
teren w centrum naszego miasta na-
brał nowego wyglądu, nowy wygląd 
zyskała również pamiątkowa tablica. 
Jestem przekonany, że w tej formie 
będzie dużo bardziej widoczna, nie 
tylko dla mieszkańców naszego mia-
sta, ale i odwiedzających Wałcz gości. 
W ten sposób pamięć o lokalnym 
bohaterze zostanie z nami na zawsze.

Pamięć o bohaterze
Podczas uroczystości na Skwerze 

im. Wiesława Kaszewskiego pojawili 
się goście, w tym mieszkaniec, który 
pamięta to tragiczne wydarzenie 
sprzed lat. 

Historię 23-letniego Wiesława Ka-
szewskiego opisała Beata Stankiewicz 
z Muzeum Ziemi Wałeckiej.

WSPOMnienie O WieSłAWie 
KASZeWSKiM W rOCZniCę trA-
GiCZneGO WyDArZeniA.

„Wiesław Kaszewski - kochający syn, 
wspaniały brat, wzorowy żołnierz, 
sympatyczny sąsiad, dobry człowiek 
i bohater.

Urodził się 10 kwietnia 1950 roku w 
Szczecinie. Mama pochodziła z okolic 
Warszawy, tata z Ostrowca Świętokrzy-
skiego. Ze Szczecina rodzina przepro-
wadziła się do Polanowa, a później, 
około 1963 roku, do Wałcza. Jak 
określa to pani Krystyna Haczkiewicz, 
siostra Wiesława, była to swoista „wę-
drówka po Pomorzu Zachodnim za 
lepszym życiem”. Jednym z argumen-
tów przy przeprowadzce do Wałcza 
były tutejsze szkoły średnie. Wiesław 
uczył się w Technikum Mechanicznym, 
Krystyna w „Atenach Wałeckich”, czyli 
w Liceum Ogólnokształcącym.

- Kiedy chodziliśmy do szkół śred-

nich wychodziliśmy z domu razem, 
a Wiesiek zawsze niósł moją teczkę – 
wspomina pani Krystyna Haczkiewicz. 
– Zdarzało się, że zapominaliśmy o 
tym, zajęci rozmową i dopiero w klasie 
zauważałam jej brak. Biegłam wtedy 
do szkoły brata po swoje książki, ku 
uciesze jego kolegów. Wiesław był 
wspaniałym bratem, odpowiedzial-
nym, opiekuńczym, nigdy się nie 
kłóciliśmy, co było nawet dość dziwne 
jak na rodzeństwo. Brat był też po 
prostu szlachetnym człowiekiem, ni-
gdy na nikogo nie naskarżył, starał się 
pomagać, być dobrym we wszystkim, 
co robił. Nawet w wojsku, a służył 
w jednostce w Słupsku, otrzymywał 
listy pochwalne, a także odznaki 
wzorowego żołnierza II i III stopnia. 
Był honorowym dawcą krwi.

Po maturze Wiesław Kaszewski zda-
wał na Politechnikę Szczecińską, ale 
się nie dostał - zabrakło punktów za 
pochodzenie. Po służbie wojskowej 
wrócił do Wałcza i podjął pracę w 
POM-ie.

- Znam rodzinę państwa Kaszew-
skich, a dokładniej pana Wiesława 
Kaszewskiego (ojciec i syn nosili to 
samo imię), bo z nim pracowałem 
– opowiada wałczanin Jan Butrym, 
były radny Rady Miasta. - Był kie-
rownikiem gorzelni, mieszkał wraz z 
żoną Krystyną i dziećmi w mieszkaniu 
służbowym w budynku gorzelni. 
Pracowałem w Przedsiębiorstwie 
Przemysłu Rolnego, w skład którego 
wchodziły m.in. Nitragina, Gorzelnia 
i Mieszalnia Pasz. Te budynki do dziś 
stoją przy ulicy Bydgoskiej. Byłem 
zatrudniony na stanowisku głównego 
specjalisty ds. inwestycji i wszelkie 
roboty remontowe, które planowano 
w gorzelni, uzgadniałem z panem 
Kaszewskim. Ponieważ tę pracę podją-
łem pod koniec 1975 roku, o tragedii 
dowiedziałem się dopiero z rozmowy 
z ojcem Wiesława. Po reorganizacji 
przedsiębiorstwa państwo Kaszewscy 
otrzymali mieszkanie w budynku wie-
lorodzinnym przy ulicy Bydgoskiej 48 
A, w tej samej klatce co i ja, naprze-
ciwko mojego mieszkania. Poruszony 
tragiczną historią, jako radny miejski 
złożyłem wniosek o postawienie po-
mnika z tablicą pamiątkową ku czci 

młodego człowieka, który ratując 
chłopca, sam stracił życie.

Jak wyglądał tamten tragiczny 
dzień?

Była to niedziela, 14 stycznia 1973 
roku, mroźny, słoneczny dzień, około 
południa, Wiesław Kaszewski (miał 
wówczas niespełna 23 lata) wraz z 
dziewięcioletnim bratem Szymkiem 
idą grać w hokeja na zamarzniętym 
jeziorze Zamkowym. W pobliżu bawią 
się inni, przebiega koło nich jedena-
stoletni chłopiec, Romek Kraszewski. 
Biegnie w kierunku gorzelni, gdzie, jak 
dobrze wiedzą o tym bracia Kaszew-
scy, przy brzegu znajduje się wypływ 
wody popłucznej, odprowadzanej 
właśnie z gorzelni. W tym miejscu 
ta ciepła woda sprawia, że mimo 
silnego nawet mrozu fragment tafli 
lodu jest cienki i kruchy. Romek nie 
słucha ostrzeżenia Wiesława, biegnie 
dalej w niebezpiecznym kierunku. 
Lód załamuje się, chłopak wpada do 
wody. Wiesław kładzie się na taflę, 
wyciąga chłopaka. W momencie, gdy 
obaj leżą już na tafli lodu, ta załamuje 
się ponownie. Wiesław jeszcze raz 
wypycha Romka z wody, krzycząc, 
by ktoś ze zgromadzonych w pobliżu 
podał chłopakowi kij. Ten manewr 
udaje się. Romek zostaje wyciągnięty, 
niestety lód pęka kolejny raz. Dzieci 
chcą podać kij Wieśkowi, ten każe im 
się odsunąć na bezpieczną odległość 
i prawdopodobnie w tym momencie 
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traci przytomność i niknie pod lodem. 
To ostatni moment, kiedy Wiesław 
widziany jest żywy.

Za bohaterski czyn pośmiertnie 
odznaczono go Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. O to odzna-

czenie wystąpili już dzień po tragicz-
nym zdarzeniu Zdzisław Głogowski, 
ówczesny dyrektor POM-u oraz Ed-
mund Koteras - przewodniczący Rady 
Zakładowej. 6 kwietnia 1973 roku 
Bernard Kokowski, przewodniczący 
Powiatowej Rady Narodowej, wysto-
sował informację o przyznaniu przez 
Radę Państwa Krzyża Kawalerskiego 
wraz zaproszeniem państwa Kaszew-
skich na sesję PRN w celu odebrania 
odznaczenia.

Wniosek Jana Butryma został zre-
alizowany - w 2001 roku na skwerze 
nad jeziorem Zamkowym, kilkadzie-
siąt metrów od miejsca, w którym 
wydarzył się ten wypadek, po 28 
latach odsłonięto pomnik poświę-
cony Wiesławowi Kaszewskiemu. 
Ma on kształt przerwanego koła 
ratunkowego, w które wmontowano 
pamiątkową tablicę. W uroczystości 
odsłonięcia wzięli udział przedsta-
wiciele lokalnych władz, na czele z 
burmistrzem Zdzisławem Tuderkiem 
oraz przewodniczącym Rady Miejskiej 
Andrzejem Wiśniewskim, liczni miesz-
kańcy miasta, rodzina i przyjaciele 
Wiesława Kaszewskiego.

- Z rozmów z panią Kaszewską, matką 
Wiesława, wiedziałem, że bardzo się z 
tego cieszy - kontynuuje wspomnienia 
Jan Butrym. - Nurtowały mnie więc 
myśli, by skwer, który był wówczas 
bezimienny, został nazwany imieniem 
bohaterskiego młodzieńca. Wówczas 
nie byłem już radnym, nie mogłem 
więc złożyć wniosku, jednak starałem 
się zachęcić radnych do tej idei.

Uchwałą Rady Miasta Wałcz z dnia 
27 czerwca 2018 roku skwerowi temu 
nadana została nazwa „Skwer im. 
Wiesława Kaszewskiego”.

fot. MZW, UM
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na terenie należącym do firmy 
Albatros Aluminium w Wałczu 
odsłonięty został bunkier z okresu 
ii wojny światowej. Schron ma zo-
stać wyburzony, a na jego miejscu 
powstanie nowa hala produkcyjna.

Bunkier czy też schron bojowy 
znajduje się pomiędzy ulicą Strefo-
wą a firmą Albatros. Przez lata stał 
przysypany ziemią i ukryty pomiędzy 
samosiejkami, tworzącymi rachityczny 
lasek. Jest to oczywiście jeden z ele-
mentów pozostałości umocnień Wału 
Pomorskiego - tyle, że o istnieniu bun-
kra miało pojęcie niewiele osób. Kiedy 
jednak rozpoczęły się prace, związane 
z budową nowej hali produkcyjnej 
firmy Albatros Aluminium i bunkier 
został odsłonięty – ujawniło się wielu 
przeciwników realizacji tych planów, 
zdaniem których bunkier powinno 
się zachować. Pomysłów jet wiele: od 
pozostawienia go na miejscu po roze-
branie i przeniesienie w inne miejsce. 

- Sytuacja prawna jest jednoznaczna 
– tłumaczy dyrektor Muzeum Ziemi 
Wałeckiej, Magdalena Suchorska. - 
Bunkier stoi na terenie prywatnym i 
tylko od właściciela terenu zależy, co 
się z nim stanie. Nie jest wpisany do 
rejestru zabytków i konserwator w tym 
wypadku nie ma nic do powiedzenia. 
Podobnie stowarzyszenia miłośników 
umocnień czy inne tego typu stowa-
rzyszenia czy kluby nie mają możliwo-
ści prawnych, aby bunkier ochronić 
przed likwidacją. My ze swej strony 
skontaktowaliśmy się z firmą i udało 
nam się wykonać bardzo skrupulatną, 
profesjonalną dokumentację tego 
obiektu. Z tego co wiemy, zostanie on 
zapewne rozebrany, rozbity i usunięty.

Jak się okazuje, umocnień znajdują-
cych się na prywatnych terenach jest 
w Wałczu znacznie więcej. Ich status 
prawny jest praktycznie identyczny do 
tego, jaki ma bunkier na terenie firmy 
Albatros Aluminium. Żaden z nich nie 
jest wpisany do rejestru zabytków, a 
to oznacza, że nie są objęte ochroną 
konserwatora zabytków. Właściciel 
terenu oczywiście może to zrobić 
sam i wystąpić o wpisanie obiektu na 
listę, tyle, że niesie to za sobą szereg 
obowiązków oraz najczęściej sporych 
kosztów. 

- Dla właściciela terenu wpis na listę 
zabytków jest przysłowiowym strza-
łem w stopę – mówi M. Suchorska. 
- Niesie to za sobą problemy ze sprze-
dażą terenu oraz jego zagospodaro-
waniem. Do tego nakłada obowiązek 
ochrony i zabezpieczenia obiektu, a to 
są często niemałe koszty. Dlatego nie 
liczyłabym, że ktoś z właścicieli bun-
krów wystąpi o to. Ja sama ładnych 
już kilka lat temu, kiedy tworzyła się 
wałecka PWSZ, starałam się o objęcie 
ochroną przez konserwatora bunkrów, 
które znajdują się na terenie uczelni. 
Owszem, było zrozumienie dla tego, 
że trzeba je chronić, jednak ówczesny 
rektor stanowczo sprzeciwiał się obję-

Prywatne bunkry
ciu bunkrów opieką konserwatorską. 
Podobną sytuację mamy na Skansenie 
Cegielnia, gdzie jeden z wysuniętych 
obiektów znajduje się już na prywat-
nym terenie. I niewiele będziemy 
mogli zrobić, jeśli właściciel zdecyduje 
się teren sprzedać, a umocnienia 
zlikwidować, czyli wyburzyć. Kolejne 
umocnienie jest na terenie stolarni, 
inne przy przejeździe kolejowym na 
Bydgoskiej. Nad tym powinien się po-
chylić samorząd. Starosta i burmistrz 
powinni zastanowić się nad zabezpie-
czeniem umocnień, choćby tych, które 
znajdują się na gruntach gminnych. 
W przeciwnym razie będziemy tracić 
kolejne cenne obiekty.

Z firmy Albatros Aluminium nie uda-
ło nam się uzyskać żadnych informacji 
na temat przyszłości bunkra, zlokali-
zowanego na ich terenie. 

far

Od autora: Grzech pierworodny 
popełniono sprzedając prywatnemu 
właścicielowi grunt miejski, na którym 
znajduje się bunkier. Inna sprawa, że 
teren, o którym mowa, jest częścią 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nie 
wiem, czy sprzedający oraz kupujący 
mieli nawet świadomość, że na tere-
nie, który był przedmiotem transakcji, 
znajduje się bunkier. W tej chwili nie 
ma już zresztą o co kruszyć kopii... 
Fakt, że na pewno szkoda obiektu - 
tyle, że nie można zmieniać reguł w 
trakcie gry i zacząć blokować inwesty-
cję z powodu odsłonięcia umocnienia. 
Z drugiej zaś strony nawet znacznie 
większe inwestycje są wstrzymywane 
z powodu natrafienia na zabytkowe 
obiekty czy przedmioty.

Myślę, że przypadek bunkra na rogu 
Południowej i Strefowej powinno 
potraktować się jako lekcję na temat: 

jak może się skończyć los umocnień 
pozostawionych bez ochrony konser-
watorskiej? Jestem pewny, że warto 
posłuchać dyrektor MZW Magdaleny 
Suchorskiej. Twierdzi ona, że powinno 
się objąć ochroną konserwatorską tyle 
umocnień, ile tylko się uda. Powinni 
w tym uczestniczyć zarówno starosta, 
jak i burmistrzowie oraz wójt. Umoc-
nienia bowiem znajdują się nie tylko 
w Wałczu. Zaangażowałbym w to 
ponadto przedstawicieli Lasów Pań-
stwowych, na terenie których znajduje 
się wiele obiektów. 

Mam jednak świadomość, że czas dla 
umocnień Wału Pomorskiego nie jest 
obecnie najlepszy - przełamywały go 
bowiem nie te armie, które obecnie są z 
nami zaprzyjaźnione. Mimo to – a może 
właśnie dlatego - warto powalczyć o 
ochronę tych pozostałości, które ocalały 
z wojennej pożogi i plagi złomiarzy...
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Aneta była w klasie maturalnej, 
kiedy okazało się, że jest w ciąży. 
Mimo, że mamy XXi wiek, jej ro-
dzice najwyraźniej pozostali men-
talnie w mrokach wieków średnich. 
Wyrzucili córkę z domu. Musiała 
radzić sobie sama.

Aneta wspomina, że jej rodzice 
zawsze byli bardzo wymagający. 
Musiała się dużo uczyć, nie pozwalali 
jej chodzić na imprezy, dyskoteki czy 
choćby spotkania ze znajomymi. Jej 
mama stale powtarzała, że całe to 
towarzystwo jest dla Anety nieodpo-
wiednie i powinna go unikać. Mimo, 
że traktowali ją jak dziecko, a była już 
pełnoletnia, mimo że życie zmienili jej 
w coś na kształt więzienia – ona ciągle 
sądziła, że jednak rodzice ją kochają. 

Zakazy rodziców respektowała do 
czasu, kiedy poznała Michała. To 
była miłość płomienna, aczkolwiek 
z oczywistych powodów skrywana w 
głębokiej tajemnicy przed rodzicami 
Anety. Spotykali się w pełnej konspi-
racji. Aneta była w klasie maturalnej, 
kiedy zorientowała się, że jest w ciąży. 

- Mimo, że uważaliśmy i stosowali-
śmy zabezpieczenie... no cóż, stało się 
– mówi Aneta. - Wpadłam w panikę. 
Nie mogłam oczywiście powiedzieć 
tego rodzicom, ale bałam się też po-
wiedzieć o ciąży Kamilowi. Bałam się, 
że mnie zostawi. Zaczęłam ukrywać 
ciążę przed wszystkimi. Zaczęłam 
jadać ostentacyjnie wręcz niezdrowe 
rzeczy, żeby mieć na co zwalić mdłości 
i gorsze samopoczucie. Mimo, że nie 
było jeszcze nic widać, zaczęłam wkła-
dać luźniejsze stroje. Na co liczyłam? 
Prawdę mówiąc, nie wiem. Wiadomo, 
że wcześniej czy później prawda sama 

Zasady ponad wszystko
wyszłaby na jaw. Chyba chciałam 
odwlec ten moment jak najdłużej. 
Zbyt długo się nie udało. Domyśliła 
się wszystkiego moja mama. Któregoś 
popołudnia weszła do pokoju i spytała 
wprost, czy jestem w ciąży. Rozpłaka-
łam się i potwierdziłam.

Mama nie chciała wtedy z Anetą 
rozmawiać tłumacząc, że najpierw 
musi powiedzieć o wszystkim ojcu i z 
nim przedyskutować, co dalej. Kiedy 
ojciec wrócił z pracy rozmawiali ze 
sobą przez około godzinę, a potem 
zawołali Anetę. 

- Ojciec mówił spokojnym i chłod-
nym, wręcz pozbawionym emocji gło-
sem – wspomina Aneta. - Stwierdził, 
że jako córka zachowałam się głupio 
i nieodpowiedzialnie, niszcząc sobie 
życie. Zlekceważyłam ich wszelkie 
zakazy i ostrzeżenia, które oni nałożyli 
dla mojego dobra. Skoro uważałam, 
że jestem dorosła, to muszę zacząć za-
chowywać się jak dorosła. Oni z matką 
nie mają zamiaru wychowywać moje-
go dziecka. Mam jutro wyprowadzić 
się z domu. Chciałam coś powiedzieć, 
ale ojciec mi przerwał i powtórzył, że 
do jutra mam opuścić dom i zacząć 
radzić sobie sama. Spodziewałam 
się wszystkiego: awantury, krzyków, 
a nawet tego, że dostanę po twarzy, 
ale że wyrzucą mnie z domu... tego 
nie brałam pod uwagę. Przepłakałam 
całą noc. Starałam się porozmawiać 
z mamą, licząc na jej pomoc. Ale 
ona jakby też była obrażona o to, że 
ich nie posłuchałam. Poszperałam w 
internecie i nabrałam przekonania, że 
w moim stanie raczej nie mogli mnie 
wyrzucić z domu. Ale jak żyć pod 
jednym dachem z ludźmi, którzy mnie 
nie chcą? Do tego nie mogłam liczyć 

na ich pomoc, a miałam świadomość, 
że ta pomoc lada moment będzie mi 
bardzo potrzebna. Do tego z czego 
miałam żyć? Miałam rodziców skarżyć 
o alimenty? To mnie przerastało.

***
Wieczorem Aneta zadzwoniła z 

płaczem do przyjaciółki z klasy i 
powiedziała, że rano u niej będzie. 
Kiedy rodzice jeszcze spali, wyszła z 
domu nie budząc nikogo. Z płaczem 
opowiedziała wszystko przyjaciółce. 
Ta kazała jej natychmiast powiedzieć 
o wszystkim Michałowi. Aneta po kil-
kunastu minutach jakoś się przemogła 
i zadzwoniła do chłopaka. Szlochała i 
zacinała się tak, że prawie nie można 
było jej zrozumieć. W końcu przy-
jaciółka zabrała jej telefon i powie-
działa, o co chodzi. Michał zapewnił, 
że będzie u nich najszybciej, jak się 
da. Pojawił się po niespełna półtorej 
godzinie. Objął Anetę i poprosił, żeby 
się uspokoiła. Powiedział, że zabiera 
ją do siebie do domu. Mama już o 
wszystkim wie, a ojciec dowie się, 
kiedy wróci z pracy. 

- Mama Michała czekała na nas – 
opowiada Aneta. - Bardzo się wsty-
dziłam, byłam cały czas zapłakana. 
Kazała mi się uspokoić. Stwierdziła, 
że jesteśmy nieodpowiedzialnymi, 
głupimi dzieciakami, ale co się stało, 
to się już nie odstanie. Teraz najważ-
niejsze to zająć się mną i dzieckiem. 
Miałam zostać u nich, jeśli moi rodzice 
nie zmienią zdania. Kiedy wrócił ojciec 
Michała, czekałam w pokoju, aż oni 
z nim porozmawiają. Słyszałam ich 
podniesione głosy i bylam pewna, że 
tat mojego chłopaka zaraz wejdzie i 
każe nam obojgu się wynosić. Ojciec 
Michała rzeczywiście był zdenerwo-

wany, zagniewany i wcale nie usiłował 
tego ukrywać, ale nikt nikogo za drzwi 
nie wyrzucał. Rodzice Michała popro-
sili mnie o telefon do moich rodziców. 
Zadzwonili do nich, ale ja i Michał nie 
byliśmy przy tej rozmowie. Jak ona 
wyglądała, mogę się tylko domyślać... 
Na pewno nie przyniosła żadnego 
skutku. Potem do pokoju weszli ro-
dzice Michała i oznajmili, że zostaję u 
nich. Zamieszkałam w małym pokoiku 
Michała. Po kilku dniach zebrałam się 
w sobie i poszłam do szkoły. Dzięki 
pomocy rodziców Michała udało mi 
się zdać maturę. Zosię urodziłam już 
po maturze. Wszystkie rzeczy potrzeb-
ne dla dziecka kupili teściowie. Moi 
rodzice nawet nie przyszli zobaczyć 
wnuczki... 

Michał chciał iść do pracy, ale jego 
ojciec postawił sprawę jasno: chłopak 
musi skończyć studia. 

- Kiedy Zosia skończyła 7 miesięcy, 
ochrzciliśmy ją i wzięliśmy z Michałem 
ślub – mówi Aneta. - Małe przyjęcie 
sfinansowali oczywiście teściowie. 
Nawet sukienkę mi kupili, co znów 
sprawiło, że kilka dni płakałam. Moi 
rodzice nie pojawili się w kościele.

Aneta mieszkała u teściów do czasu, 
aż Michał skończył studia. Tylko dzięki 
nim dziewczyna zdecydowała się na 
studia zaoczne. Teraz mieszkają już 
sami w wynajętym mieszkaniu. Michał 
pracuje i nieźle zarabia, Aneta kończy 
studia. Zosia wspaniale się rozwija. 
Rodzice Anety nie utrzymują z córką, 
zięciem i wnuczką jakiegokolwiek kon-
takt. Nawet przypadkiem spotykając 
córkę z wnuczką na mieście przecho-
dzą na drugą stronę ulicy udając, że 
jej nie widzą. 

Marcin Orlicki
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Życie pisze czasem dziwne scena-
riusze. Janusz był pewny, że żona 
go zdradza i ogarniała go wście-
kłość, kiedy nie mógł wytropić jej 
kochanka. A kiedy w końcu wytro-
pił - doznał szoku.

Janusz całkiem niedawno prze-
kroczył czterdziestkę. Jego żona ma 
jeszcze przed sobą moment, kiedy 
zacznie wstawiać „czwórkę” z przodu, 
wpisując swój wiek. „Rycząca czter-
dziestka” - tak mówi się o kobietach w 
tym wieku. Pozornie Wanda idealnie 
wpisywała się w tę definicję. Nadal 
niezwykle atrakcyjna, o nienagannej 
figurze uwielbiała się bawić, a podczas 
zabawy kłębił się wokół niej tłum fa-
cetów. Dla postronnego obserwatora 
jawiła się jako klasyczna, napalona 
„milfetka”, polująca na kochanków. 
Prawda była jednak zupełnie inna. 
Wanda zawsze uwielbiała pełnić rolę 
gwiazdy wieczoru i być adorowana, 
ale nigdy nie przekraczała pewnej gra-
nicy. Panowie mogli liczyć co najwyżej 
na uścisk dłoni, ewentualnie buziaka 
w policzek na... pożegnanie. Do Ja-
nusza ciągle docierały jednak plotki 
na jej temat. Początkowo puszczał je 
mimo uszu, ale zgodnie z powiedze-
niem „kropla drąży skałę” w końcu i 
on zaczął się zastanawiać, czy żona nie 
doprawia mu rogów. 

- Zacząłem się jej uważnie przyglą-
dać – wspomina Janusz. - Spróbowa-
łem połączyć różne fakty i doszedłem 
do wniosku, że żona zmieniła się od 
wyjazdu firmowego do Zakopanego. 
Jej firma zafundowała pracownikom 
z okazji iluśtamlecia działalności 
wyjazd integracyjny. Jeden z długich 
weekendów majowych spędzili w 
górach. Po powrocie Wanda zaczęła 
się jakoś inaczej zachowywać. Nie 
potrafiłem jednak powiedzieć, na 
czym ta inność polegała. Ale kiedy 
żyje się z kimś przez tyle lat co my, to 
się to zwyczajnie czuje. Niby było tak 
samo, a jakby inaczej. Nawet Kinga, 
nasza 12-letnia córka kiedyś powie-
działa do Wandy: mamo, od jakiego 
czasu jesteś jakaś inna. Usłyszałem to 
stojąc w korytarzu. Żona obróciła to w 
żart, ale mnie dodatkowo dało to do 
myślenia. Nie tylko ja dostrzegałem 
zmiany w zachowaniu.

***
Firma, w której pracowała Wanda, 

Comming out
zatrudniała sporo osób, jednak w prze-
ważającej części byli to mężczyźni, co 
bardzo skutecznie utrudniło Januszowi 
wytypowanie potencjalnego kochanka 
jego żony. Janusz zaś był przekonany, 
że to wśród kolegów z pracy musi 
szukać kochanka lub - jeśli miałby 
wierzyć plotkom - być może nawet 
kochanków Wandy.   

Janusz znał jedynie kilka najbliższych 
koleżanek  żony, ale nie liczył, że cze-
goś się od nich dowie. Dlatego zaczął 
szukać innych kontaktów. Miał dwóch 
kumpli, którym mógł się zwierzyć i 
poprosić ich o pomoc. Ci z kolei mieli 
swoich znajomych w firmie, w której 
pracowała Wanda. Po kilku dniach 
wiedzieli już sporo.

- Kumple dowiedzieli się o mojej 
żonie wiele – relacjonuje Janusz. 
- Wdedxług ich informacji, była 
obiektem westchnień wielu facetów 
i wielu ją podrywało. Podobno ona 
daje się podrywać, robi nadzieje, a 
potem... nic z tego. Panowie pilnują 
się nawzajem i gdyby któremuś coś 
się udało, nie ukryłby tego przed 
innymi. Pewnie nawet chodziłby w 
glorii bohatera. Zdaniem informa-
torów nikt z pracowników firmy nie 
jest kochankiem Wandy. Ale uważają 
że jest niemożliwe, żeby Wanda w 
ogóle kogoś na boku nie miała. Tyle, 
że musi być to ktoś spoza firmy. Ob-
stawiają właściciela pewnej pilskiej 
spółki, która ściśle współpracuje z ich 
firmą. Kiedy dowiedziałem się, że ten 
facet był na wyjeździe w Zakopanem, 
poczułem, że może to być dobry trop.

Tymczasem w domu zaczęło się 
dziać coraz gorzej. Wanda stała się 
nerwowa, szybko się irytowała. Zni-
kała  o różnych porach na dwie - trzy 
godziny, a kiedy wracała, nie chciała 
powiedzieć gdzie i z kim była. Janusz 
zauważył też zmiany w łóżku. Unikała 
seksu, a kiedy już dochodziło do zbli-
żeń, robiła to jakby od niechcenia, 
bez dawnej namiętności. Była zimna i 
sprawiała wrażenie, że seks z Januszem 
zwyczajnie ją brzydzi.

- Któregoś wieczora Wanda zadzwo-
niła z informacją, że nie wróci do 
domu na noc – mówi Janusz. - Była w 
Pile coś załatwić, miała kilka spotkań 
służbowych i wypiła parę kieliszków 
wina, a wieczorem też ma biznesowe 
spotkanie. Szef kazał jej wynająć pokój 
w hotelu. Jest z koleżanką, więc po 

potkaniu wypiją jeszcze po kieliszku 
wina i pójdą spać. Byłem pewny, że to 
kłamstwo i żona chce spędzić noc ze 
swoim kochankiem z Piły. Domyślałem 
się, w jakim motelu Wanda może się 
zatrzymać. Córkę odwiozłem do babci 
i pojechałem do Piły. Chciałem złapać 
ją na gorącym uczynku. W razie czego 
wymyśliłem sobie bajkę, że dawno nie 
byliśmy nigdzie razem i chcę z nią spę-
dzić romantyczną randkę. W barku ani 
restauracji jej nie było. Dzięki stówce 
wręczonej recepcjonistce wiedziałem, 
w którym jest pokoju. Otworzyła mi 
drzwi w hotelowym szlafroku, zarzu-
conym na gołe ciało.

Janusz był pewny, że przerwał żonie 
seks i bez słowa wpadł do pokoju. Na 
łóżku w samej bieliźnie siedziała jakaś 
młoda kobieta, która narobiła hałasu 
na widok mężczyzny. 

Janusz wycofał się z pokoju. Wysłu-
chał kilku brzydkich słów od żony, 
która poczuła się szpiegowana. Wrócił 
do Wałcza sam.

- Przez kilka miesięcy trwała między 

nami dziwna relacja – mówi Janusz. 
- Powoli stawało się to bardzo mę-
czące. W końcu któregoś wieczoru 
Wanda zaczęła rozmowę. Przyznała, 
że pojawił się ktoś w jej życiu i mimo, 
że tego nie planowała, zakochała się i 
chce z tym kimś spędzić resztę życia. 
Wie, że mnie krzywdzi, ale  prosi, żeby 
ją zrozumieć. Ona nie była świadoma 
swoich skłonności. Zakochała się nie 
w innym mężczyźnie, tylko w innej 
kobiecie. Byłem pewny, że robi obie 
ze mnie jaja. Pokazała mi zdjęcia. To 
była ta sama kobieta, którą widziałem 
wtedy w pilskim motelu. Wanda się 
wyprowadziła. Razem zamieszkały w 
Pile, bo uznały, że Wałcz jest za mały, 
a one chcą uniknąć plotek. Córka 
mieszka z matką i jej partnerką i jakoś 
zaakceptowała ten układ. Mogę ją wi-
dywać, kiedy chcę, a ona jest u mnie 
w każdy weekend. Może to dziwne, 
ale fakt, że żona zostawiła mnie dla 
kobiety, a nie innego mężczyzny, 
chyba jakoś mniej boli...

Michał Gwdowski
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Pamiętam jak dzisiaj: 
siedziałam na skórza-
nej kanapie z byłym 
już chłopakiem i, 
patrząc to na niego, 
to na własne dłonie 
wymamrotałam, że 
boję się tej całej pan-
demii. Byliśmy jako 
społeczeństwo świeżo 
po podjęciu wszystkich 
tych drastycznych kro-
ków, na skutek których 
w moich lokalnych 
sklepach zabrakło ma-
karonu, papieru toale-
towego i białego wina, 
to jest trzech funda-
mentalnych składni-
ków, zapewniających 
zaspokojenie najważ-
niejszych potrzeb w 
piramidzie Masłowa. 
Całe to poruszenie, do-

cierające zewsząd sygna-
ły że „wiem z zaufanego 
źródła, że ministerstwo 
postanowiło zamknąć 
Warszawę i zabronić po-
dróży”, „kolega z wojska 
mówił, że mają rozkaz 
otoczyć większe miasta”, 
„prognozy są straszne, 
lepiej pożegnaj się z ro-
dziną, póki jeszcze moż-
na” - powodowały, że z 
jednej strony ostentacyj-
nie wywracałam oczami, 
a z drugiej czułam, jak 
gdzieś w gardle rośnie 
mi z niepokoju trudna 
do przełknięcia gula.

R. wtedy obiecał, bo co 
innego miałby powie-
dzieć, że jakby zrobiło 
się źle, to włączy mnie 
przecież do swojego sta-
da i zadba o to, żebym 
nie umarła w tej post-
-apokaliptycznej stolicy, 
i że razem z nim i jego 
przyjaciółmi będę mogła 
schronić się w którejś 
z opuszczonych stacji 
metra i rabować prze-
kąski w automatach na 

nowa codzienność
monety, i ogrzewać się 
przy ognisku rozpalonym 
z gazetek promocyjnych 
Auchan, i spać pod ukra-
dzionymi z Decathlonu 
szybkoschnącymi ręczni-
kami. Z jakiegoś powodu 
ta wizja wcale nie powo-
dowała, że czułam się le-
piej. Czy gdzieś w dziczy 
można bowiem znaleźć 
stylistkę paznokci, która 
zdejmie moje hybry-
dy, zanim połamią się 
podczas wykopywania w 
Łazienkach Królewskich 
bulw i korzonków?

Potem cała ta afera 
odrobinę okrzepła, a 
moi znajomi zaczęli mi 
imponować niesamowi-
tymi zdolnościami, które 
nabyli podczas Wielkiej 
Izolacji - wcześniej pla-
styczny melepeta, dziś 
rysownik artysta, niegdyś 
domowa buła kanapo-
wa, obecnie rozmiar 36 i 
imponująca kolekcja sta-
ników sportowych, a w 
tym wszystkim też nawet 
ja i moja nowoodkryta 

umiejętność czytania 
książek też pewnie zna-
lazłybyśmy miejsce. Ko-
lejne fale przychodziły, a 
Warszawa to wyludniała 
się i zamieniała w miasto 
zombie, to znów tłoczyła 
się nad prawym brze-
giem Wisły w okolicach 
mostu Poniatowskiego, 
żeby w promieniach pie-
kącego lipcowego słońca 
obalić jednego albo pięć 
browarów. 

Myślę o tym wszystkim 
z dwóch powodów - po 
pierwsze dlatego,  że po 
drodze pandemia spo-
wszedniała mi na tyle, że 
zgubiłam gdzieś falę czy 
dwie, a dzisiejszy na-
główek „piąta fala puka 
nam do drzwi” zupełnie 
wybił mnie z tropu. Po 
drugie dlatego, że - cho-
ciaż w najbliższym oto-
czeniu chorych na COVID 
mam coraz więcej - to 
moje przejęcie tematem 
jest powoli coraz niższe. 
Dwoje chorych znajo-
mych to osobista histo-

ria, dziewięćdziesiąt 
siedem tysięcy pięć-
dziesiąt cztery osoby, 
które według statystyk 
od początku pandemii 
do końca 2021 roku 
zmarły na COVID, to 
tylko bezosobowa 
statystyka.

Dziś zakopię się w 
ciepłej pościeli z kocim 
termoforem, a jutro 
jak co dzień pojadę 
tramwajem do biu-
ra i być może nawet 
delikatnie uniosę brwi, 
kiedy ktoś przy mnie 
zakaszle. Niby wszyst-
ko jest inaczej, ale to 
już - tak, myślę że to 
już, że jesteśmy w tym 
miejscu - to „inaczej” z 
maseczkami, szczepie-
niami i wiadomościami 
o pandemii to nowe 
„jak zwykle”.

Dziwne czasy.

natalia Chruścicka
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Czas płynie i 
wzrok się pogar-
sza - zwłaszcza, 
gdy pisuje się 
felietony. Siłą 
rzeczy felieto-

nista częściej 
od niefelietoni-

stów spędza czas 
n a czytaniu i szukaniu te-
matów. Jeśli jest do tego prawnikiem, 
to spędza go jeszcze więcej, a gdy do 
tego cyfrowo wywołuje zdjęcia to już w 
ogóle... Skutkiem tego jest konieczność 
udania się do okulisty i zaopatrzenia się 
w okulary lub soczewki kontaktowe. 
W tych zaś wsiada się do samochodu 
i niby wszystko jest ok. Gorzej, gdy 
po badaniu lekarskim do blankietu 
prawa jazdy zostaje wpisany tajemni-
czy kod, np. 01 – wymagana korekta 
lub ochrona wzroku, 01.01 - okulary, 
01.02 - soczewka(i) kontaktowa(e), 

01.05 - przepaska na oko, 01.06 - oku-
lary lub soczewki kontaktowe, 01.07 
- indywidualna korekta lub ochrona 
wzroku. Wydawałoby się, że wszystko 
jest w porządku: mamy badanie i jeź-
dzimy. Tak by się mogło wydawać, ale 
tylko do czasu kontroli drogowej. Wy-
obraźmy sobie, że dajmy na to, mamy 
wpisany kod 01.02, czyli soczewki 
kontaktowe, a jedziemy w okularach, 
lub odwrotnie: mamy wpisany kod 
01.01., czyli okulary, a jedziemy w 
soczewkach. Czy to oznacza kłopoty? 
Teoretycznie tak. Zakładając złą wolę 
policjanta tak bowiem może być. Na 
dowód tego pojawił się głos jednego z 
policjantów z Biura Ruchu Drogowego 
Komendy Głównej Policji, straszący 
grzywną nie niższą, niż 1500 zł i za-
kazem prowadzenia pojazdu. Według 
bowiem tego policjanta jazda, dajmy 
na to, w soczewkach zamiast okularów, 
jest tożsama z jazdą bez uprawnień, 

Szkła kontaktowe
a prawo jazdy

gdyż z prawa jazdy wynika, że mamy 
uprawnienia wyłącznie do kierowania 
w okularach, a nie bez, a do tego art. 
94 kodeksu wykroczeń stanowi, że ten,  
kto na drodze publicznej prowadzi po-
jazd mechaniczny, nie mając do tego 
uprawnienia, podlega karze aresztu, 
ograniczenia wolności albo grzywny 
nie niższej niż 1500 złotych, a w razie 
popełnienia wykroczenia, orzeka się 
zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz 
prowadzenia pojazdów wymierza się 
w natomiast miesiącach lub latach, 
na okres od 6 miesięcy do 3 lat. No 
i mamy taki placek. A gdzie baba, 
chciałoby się zapytać? Tu zaś trzeba 
być zapobiegliwym, by nie zostać 
przysłowiową babą z plackiem. Warto 
więc przy badaniu lekarskim (o ile 
nas dotyczy) pamiętać, by zwrócić 
uwagę lekarzowi na wpisanie wła-
ściwego kodu do wyników badań, 
gdyż będzie to podstawą do wpisania 

kodu do blankietu prawa jazdy. Jeżeli 
zaś nie mamy jeszcze prawa jazdy 
i korzystamy czasem ze szkieł kon-
taktowych, powiedzmy to lekarzowi 
podczas badania przed uzyskaniem 
uprawnień, aby wpisał właściwy kod: 
01.06 - wtedy będziemy mogli bez 
obaw korzystać zamiennie i z okularów, 
i z soczewek. Jest to ważne, bo ten, kto 
nosi soczewki, czasem może skorzystać 
z okularów. Odwrotna sytuacja raczej 
się nie zdarza. Natomiast gdy mamy 
już prawo jazdy z kodem np. 01.01 
(okulary), a korzystamy z soczewek 
kontaktowych, trzeba zrobić nowe 
badanie lekarskie do prawa jazdy, 
prosząc lekarza o wpisanie kodu 01.06, 
a następnie złożyć wniosek o wymianę 
prawa jazdy, dołączając do niego nowe 
zaświadczenie lekarskie. 

To taka kwadratura koła. Dążenie 
do opisania wszystkiego w drukach 
prowadzi do swoistych absurdów. 
Do tego dochodzi często zgadywanie 
tego, co autor danego druku miał 
na myśli, tworząc jakąś nazwę do 
kolejnej tysięcznej rubryki. By się 
o tym przekonać wystarczy zajrzeć 
na internetową stronę Ministerstwa 
Sprawiedliwości i dotrzeć do zakładki: 
formularze. Znajdują się tam setki, jak 
nie tysiące, różnych druków, świad-
czących o kompletnym braku zaufania 
do nas obywateli. Tak, jak byśmy in 
gremium nie potrafili sformułować 
najprostszych wniosków. Tu zaś, kilka 
lat temu, pojawiła się jaskółka (szko-
da, że póki co, wiosny nieczyniąca) 
świadcząca o przebłysku inteligencji 
racjonalnego ustawodawcy. Zlikwi-
dowano uciążliwe druki w postępo-
waniu uproszczonym, dotyczącym 
postępowań w drobnych sprawach 
cywilnych. Pozwoliło to zaoszczędzić 
tony papieru i niemniej ważny czas 
prawnikom oraz ich klientom, mar-
notrawiącym go przy wypełnianiu 
prostych pozwów. Oby tak dalej…

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Za tygodnikiem „AutoŚwiat”

Wielcy sportowcy, gladiatorzy 
różnych aren, oceniani są nie tylko 
pod względem osiągnięć sporto-
wych, ale także za to, co mówią i 
jak się zachowują. Ostatnio głośno 
jest o wybitnym tenisiście Djokovicu, 
Novaku Djokovicu. Tym razem jed-
nak nie chodzi o  kolejny sukces na 
korcie, ale o Covid-19 – a mówiąc 
bardziej szczegółowo, o szczepionkę 
przeciwko temu draństwu. 

Nie jestem wyznawcą Djokovica. 
Zdecydowanie  wolę czcić Nadala. 
Tym samym zapewne nie wspo-
mniałbym o Novaku, gdyby nie 
temat braku szczepienia i gdyby nie 

Szczepionki są okej
jego cwaniactwo, które przy okazji 
wyszło na jaw. Nie wiem, czy należy 
on do grupy antyszczepionkowców, 
czy po prostu boi się zastrzyków? 
Tak, jak ze strachu nie pije wody i 
nie je potraw innych, niż te specjal-
nie dla niego przygotowywane. Tak 
czy inaczej, zaczął brzydko kombino-
wać, chcąc  uczestniczyć w jednym 
z czterech najważniejszych turnie-
jów tenisowych, organizowanym 
corocznie w drugiej połowie stycznia 
na kortach w Melbourne. Efekt jest 
taki, że Djokovic wyszedł na kłamcę, 
przez co został pozbawiony możli-
wości gry w Australian Open oraz 

ubiegania się o dziesiąty najważniej-
szy czek, tym razem z prawie trzema 
milionami dolarów australijskich. 

Ostatnimi czasy dzieli nas - ludzi na 
tej ziemi - coraz więcej rzeczy. 

Obecnie najbardziej drażliwą kwe-
stią jest szczepionka przeciw korona-
wirusowi. Wydaje się, że oczywistą 
sprawą jest zaszczepić się tyle razy, 
ile zalecają autorytety medyczne 
i już. Tak myśląc – ja osobiście już 
trzy razy udostępniłem ramię do 
ukłucia igłą. W Polsce podobny 
pogląd wyraża 56% uprawnionych 
do zaszczepienia. Nie jest to jednak 
wystarczające, by czuć się bezpiecz-

nie. Dlatego tak niezbędne jest, by 
różnego rodzaju autorytety wypo-
wiadały się publicznie i namawiały 
do uczestniczenia w tym koniecznym 
medycznym procederze. Nie znam 
danych z powiatu wałeckiego, nie 
znam zachęcających do szczepienia 
wypowiedzi  włodarzy powiato-
wych, miejskich i gminnych. Jeżeli 
nawet takie zachęty miały już miej-
sce, to warto, by jeszcze raz zdecy-
dowanie oznajmili, że szczepionki 
są okej. A jeśli raz nie wystarczy, to 
znowu, i aż do skutku...

Marek Pawłowski
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HOrOSKOP
BArAn (21.03. - 19.04.)
W tym tygodniu poczujesz się znie-
chęcony. Zacznie ci się wydawać, że 
cokolwiek zrobisz, i tak nikt tego nie 
doceni. W miłości również musisz 
przygotowac się na kłopoty. Part-
ner/partnerka stanie się zmęczony 
i marudny, przez co ciężko wam 
będzie przełamać barierę emocjo-
nalną. 
ByK (20.04. - 22.05.)
Sprostanie codziennym obowiąz-
kom będzie wymagało wzmożonej 
wewnętrznej dyscypliny. Czasami 
takie przymuszenie siebie jest je-
dyną skuteczną drogą, by poradzić 
sobie z zadaniami, jakie stoją przed 
tobą. Samotne Byki - uwaga! Być 
może wreszcie dacie się wyciągnąć 
na niezobowiązującą randkę komuś, 
kogo poznaliście w pracy?
BLiŹniętA (23.05. - 21.06.)
Tydzień zapowiada się bardzo 
intensywny i wypełniony silnymi 
emocjami. Większość z nich nie 
będzie jednak przyjemna. Zacznie 
Ci brakować pewności siebie, ale 
czyjaś rada może okazać się warta 
więcej, niż myślisz. W miłości ciągle 
dobra passa. W weekend możesz  
wpaść na kogoś, z kim łączą cię 
różne miłosne sekrety.

rAK (22.06. - 22.07.) 
Możesz poczuć zniechęcenie i znuże-
nie, bo niektórych marzeń nie udało 
ci się w ostatnim czasie spełnić. Po 
solidnym odpoczynku chęć do życia 
i rozwoju jednak wróci. Zaakceptuj 
prostą prawdę, że w życiu nie ma nic 
za darmo. W miłości nie martw się na 
zapas i śmiało realizuj swoje plany. 
Samotne Raki w weekend powinny 
wyruszyć na udane, miłosne łowy.
LeW (23.07. - 23.08.)
Zapowiada się naprawdę przyjemny 
czas w pracy, a radość odnajdziesz, jeśli 
do tego, co robisz, zaczniesz podcho-
dzić bardziej twórczo. Kreatywność to 
Twój sposób na radzenie sobie z rzeczy-
wistością. Wykorzystaj ten tydzień na 
przeprowadzenie z partnerem rozmów 
o konkretach. To  odpowiedni czas na 
przegadanie domowego budżetu. 
PAnnA (24.08. - 22.09.)
W tym tygodniu możesz zbyt łatwo 
wpadać w irytację. Na szczęście znaj-
dzie się ktoś, kto potrafi ukoić Twoje 
skołatane nerwy. Unikaj dyskusji 
związanych z pieniędzmi. Ktoś może 
przekonywać cię do inwestycji, na 
którą jest jeszcze za wcześnie.
W miłości spróbuj być mniej dostęp-
ny/a. To na nowo rozpali iskrę, która 
ostatnio nieco przygasła.

WAGA (23.09. - 22.10.)
Masz szansę poczuć przypływ sił. 
Nadchodzi dobry okres, by nawiązać 
kontakt ze swoim wnętrzem poprzez 
akceptację tego, co czujesz. Jeżeli nie 
pozwalasz sobie na przeżycie pewnych 
emocji, to zadręczasz się z tego po-
wodu i nie potrafisz sobie wybaczyć. 
W miłości wreszcie więcej spokoju, a 
weekend może być gorący.
SKOrPiOn (23.10 - 21.11.)
W pracy uważaj, by nie angażować 
się w kłótnie i konflikty. Jesteś obec-
nie w dobrej intelektualnej kondycji, 
więc jeśli przemyślisz swoje decyzje, 
znajdziesz wyjście z kłopotów, nawet 
dużych. Nadchodzą szczęśliwe chwile 
w życiu uczuciowym. Partner może 
zrobić ci fajną niespodziankę. 
StrZeLeC (22.11. - 21.12.)
Ten okres nie zacznie się przyjemnie. 
Już w czwartek wstaniesz lewą nogą 
i nic nie będzie Ci się chciało robić. 
Spróbuj przezwyciężyć ten zły nastrój i 
zajmij się czymś konstruktywnym. Być 
może ktoś przyjdzie z pomocą w tym 
trudnym okresie i wtedy wystarczy 
tylko jedno miłe słowo, komplement, 
który padnie z właściwych ust i zmie-
nią się barwy otaczającego cię świata.
KOZiOrOŻeC (22.12. - 19.01.)
Postaraj się unikać ryzyka i nieprzy-

jaznych osób. Potrzebujesz teraz 
odpoczynku, ciszy i świętego spoko-
ju, abyś mógł uporządkować swoje 
sprawy. Przestań rozmyślać nad tym, 
co jest niepotrzebne, bo już wkrótce 
pojawią się nowe sprawy i ciekawsze 
propozycje. Szanuj swoje zdrowie i 
nie poświęcaj się dla nikogo. Kozio-
rożce w stałych związkach poczuja się 
znów bardzo pewne swoich uczuć.
WODniK (20.01. - 18.02.)
Już na początku tygodnia ktoś popsu-
je ci humor niemiłą niespodzianką. 
Wiele spraw zobaczysz w ciemnych 
barwach. To wszystko sprawi, że 
ciężko będzie ci zachować trzeźwość 
umysłu. Wizyta u fryzjera i kosme-
tyczki albo zakup kosiarki w promocji 
poprawią ci humor. Weekend będzie 
czasem miłości i odpoczynku. Wy-
bierzcie się gdzieś tylko we dwoje. 
ryBy (19.02. - 20.03.)
Planety sprzyjają teraz ambitnym 
pomysłom i sprawom, których po-
wodzenie zależy od uznania różnych 
ważnych osób. Dlatego nie czekaj, 
odważnie atakuj i walcz o to, na czym 
ci najbardziej zależy.  Samotne Ryby 
bez chwili wahania odezwą się do 
kogoś, przy kim nawet przez chwilę 
nie było im nudno. Ta ryzykowna 
decyzja może się opłacić.

Kurczak w kremowym sosie
COŚ nA ZĄB

Dzisiaj proponuję coś, co przygotowuje się lekko i łatwo, a 
zjada przyjemnie. Osobiście mam wielką skłonność do po-
traw, których smak jest wyraziście podkręcony dużą ilością 
ziół i innych przypraw. Mam nadzieję, że przynajmniej w 
części będziecie podzielać to upodobanie po przygotowaniu 
i spróbowaniu dania, które wielokrotnie serwowałam swo-
im domownikom oraz gościom i za każdym razem miałam 
przyjemność przeżywać chwile tryumfu.  ()

SKłADniKi

• 300 g piersi z kurczaka,
• ząbek czosnku,
• 1 szalotka,
• 70 ml kwaśnej śmietany,
• 2 łyżki passaty pomidorowej,
• 70 ml bulionu,
• masło do smażenia,
• przyprawy; po szczypcie: mielone goździki, kardamon, 

kolendra,ziele angielkskie, kumin, kurkuma, platki chilli, sól,
• łyżeczka startego imbiru,
• 20 g mielonych migdałów,
• sok z połowy cytryny.

WyKOnAnie

Na patelni rozgrzewamy masło, dodajmy mieszankę przypraw i 
chwile smażymy. Dodajemy drobno posiekaną cebulkę, czosnek 
i imbir. Kurczaka kroimy w paseczki i wrzucamy na patelnię. 
Obsmażamy dokładnie. Zpo usmażeniu zalewamy bulionem i 
śmietaną, dodajemy passatę i sok z cytryny. Dusimy pod przy-
kryciem, aż mięso zmięknie. Zdejmujemy z ognia, dodajemy 
migdały.
Podajemy z ryżem.

Smacznego!!!
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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

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 
2 piętro, na Dolnym Mieście. Tel. 664 416 
836                                             3/22l

• Kupię FIAT PANDA rolnicze, stan 
obojętny - nowsze, jak i stare do remontu. 
726 473 812                         5/22k

• Dołąduj telefon WWW.ARTUR-PREZY-
DENT.PL                                            4/22r

• 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

NIEruchOmOŚcI

ZLEcANIE OGŁOSZEń

mOTOryZAcjA

DOrADZTWO BuDOWLANE

rÓŻNE
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