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Paweł Suski: 
koniec świata, 
jaki znamy?
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Jestem w kiepskiej formie. Nie potrafię znaleźć sobie miejsca, skoncen-
trować się, zmobilizować, wykrzesać choćby odrobiny entuzjazmu. 
Moje myśli, choćbym zaczynał je od czegoś optymistycznego, zawsze 
kończą się na tym samym, bardzo dla mnie egzystencjalnym pytaniu: 

po co? W imię czego miałbym zabierać się za coś nowego, skoro mam tyle 
niepokończonych spraw, których nie mam siły i czasu dokończyć, a które 
ciążą mi jak kamień u szyi.

Nigdy nie znosiłem dobrze czegoś, co zwykle określałem jako komba-
tanctwo. Zawsze irytowało mnie mentalne tkwienie w dawnych czasach, 
sukcesach i porażkach. Teraz nadal tego nie cierpię, ale nurzam się w 
tym po uszy. W dzień i w nocy analizuję, co spieprzyłem, dlaczego to czy 
tamto poszło nie tak i dlaczego nie zrobiłem więcej, żeby pomóc szczęściu 
i zapobiec nieszczęściom. Czy to przez najszerzej jak to możliwe pojętą 
głupotę, czy może przez lenistwo albo pychę? Im częściej zadaję sobie te 
pytania, tym bardziej siebie nie lubię...

Patrzę na siebie i zastanawiam się, ile zostało we mnie z chłopaka sprzed 
dziesiątek lat, któremu wydawało się, że może wszystko, przed którym życie 
ściele się dywanem i prosi, żeby z niego korzystać. Kompletnie nie chodzi 
o to, co miałem w sensie materialnym kiedyś, a co mam teraz, bo nigdy 
nie żyłem po to, żeby mieć, a już na pewno nie tylko po to. Przeciwnie, 
mieć było - i nadal jest - potrzebne mi do tego, żeby żyć tak, jak wydaje 
mi się, że chciałbym i powinienem. 

Czyli jak? Ba... W ciągu mego dotychczasowego pobytu na tym ziemskim 
łez i krwi padole tych pomysłów na szczęśliwe życie miałem pewnie set-
ki, a może i tysiące, i zdefiniowanie tego najważniejszego, czego zawsze 
chciałem, spędza mi sen z powiek. Teraz, na aktualnym etapie wydaje mi 
się, że zawsze chciałem żyć tak, żeby i mnie samemu, i innym było ze mną 
dobrze. Żeby kogoś i siebie nie zawieść.

Mam nadzieję - z wiadomych powodów coraz mniejszą, ale jednak nadal 
ją mam - że to jeszcze nie koniec. Że jeszcze będzie trochę okazji, żeby jeśli 
nawet zdołam nie wynagrodzić wszystkim ludziom całej krzywdy, której 
ode mnie zaznali, to przynajmniej uda mi się zetrzeć złe wrażenie, które po 
sobie pozostawiłem. Choćby częściowo. Niechby tylko najbliższym. Żeby 
nie było tak, że kiedy przyjdzie moment, którego się boję - wtedy tych 
niespłaconych rachunków będzie za dużo. Bo moje sumienie ma jednak 
ograniczoną pojemność.

A czego bałem się przez całe życie? Na pewno tego, że przestanę być 
zależny sam od siebie, że o moim losie będą decydować inni. Niedołęż-
ność? To pewnie też. Te wszystkie udręki związane z utratą sprawności i 
fizycznej, i intelektualnej - zawsze wydawały mi się koszmarne. Teraz, ze 
względu na pesel, związane z tym strachy zdawały mi się coraz realniejsze, 
choć - odpukać - nic niepokojącego u siebie nie zauważam. Że boli kręgo-
słup? Owszem, ale jeśli w moim wieku i przy moim trybie pracy można to 
jeszcze jakoś rozchodzić, a nawet pojeździć na rowerze czy powygłupiać 

się na korcie czy poślizgać się na nartach, to raczej wypada się cieszyć, 
bo inni miewają gorzej. Podobnie jak z tego, że na problemy gastryczne 
nadal pomagają pigułki bez recepty. Głowa na pewno już nie jest taka 
sprawna, jak kiedyś, ale ciągle jeszcze wiem, jak się nazywam oraz gdzie 
i z kim mieszkam, a przecież nie każdy może się tym, niestety, pochwalić.

Jeszcze trzy tygodnie temu cieszyłem się jak wariat, że moje życie 
przestaje być niekończącym się pasmem nieszczęść, że wszystko zda-
je się powoli układać. Do normalności i stabilności było wprawdzie 

jeszcze daleko, ale już wkrótce miał przyjść czas, kiedy pogaszę największe 
pożary i zmęczony, ale spokojny wrócę do domu, żeby cieszyć się z tego, 
co mam i spokojnie czekać na to, co jeszcze ześle mi los. Nie liczyłem na 
sielankę, ale byłem przekonany, że moi najbliżsi i ja będziemy mieć siłę, 
żeby poradzić sobie ze wszystkimi przeciwnościami. Nie przyszło mi jednak 
do głowy, że cała nasza przyszłość - moja, mojej rodziny, kraju i świata - 
zawiśnie na tak cienkim włosku. Że tak niewiele zależeć będzie od nas. Że 
będziemy mogli jedynie próbować pomóc niewinnym ludziom odnaleźć się 
w kompletnie obcej dla nich rzeczywistości: dać im schronienie, nakarmić, 
spróbować przekonać, że są tu bezpieczni, przynajmniej w tej chwili. Ale 
czy naprawdę będą? Czy my będziemy? Czy bezpieczny będzie świat? 
Tego - jeśli mamy być wobec nich i siebie samych uczciwi - obiecać im nie 
możemy. Bomby już zburzyły ich domy, spadają na szpitale, zabijają dzieci 
i tysiące niewinnych ludzi. Nikt nie może zagwarantować, czy za tydzień, 
miesiąc, czy rok nie będziemy musieli uciekać wspólnie z Ukraińcami gdzieś 
daleko, do innych krajów. O ile w ogóle zdążymy uciec.

Byłem i ciągle jestem dumny z pomocy, której Polacy udzielają wojen-
nym uchodźcom. Myślę tu o pomocy udzielanej przez prywatnych ludzi, 
ale też przez firmy oraz instytucje - łącznie z polskim rządem, choć tu się 
pewnie niektórym osobom narażę. Owszem, może nie zawsze i nie wszę-
dzie funkcjonuje to tak, jak by mogło, ale zaangażowanie w pomoc dla 
Ukraińców i Ukrainy było i jest imponujące, chociaż wygląda na to, że to 
wzmożenie zaczyna już powoli opadać. W sieci pojawiają się już pierwsze 
głosy niezadowolenia, wypowiedzi, że dla Ukraińców jest teraz wszystko, 
a dla Polaków - nic. Nie jest tych głosów jeszcze dużo, ale już są. 

Owszem, można się było tego spodziewać, ale zrozumieć się nie da. Bo 
mówimy o uchodźcach z kraju, który zbrojnie postawił się kremlowskiemu 
oprawcy i walczy w imieniu tzw. cywlizowanego świata. Za to należy się 
Ukraińcom nie tylko szacunek, ale przede wszystkim ogromna wdzięczność. 
O empatii dla ludzi, którym życie zawaliło się na głowy razem z bombami, 
nawet nie powinno się wspominać. Obawiam się jednak, że to dopiero 
początek wypominania Ukraińcom wydawanych na nich pieniędzy przez 
tę część moich rodaków, których rząd przyzwyczaił do rozdawania różnych 
„plusów” i innych bonusów. Obawiam się, że poziom życia wprawdzie 
wzrósł, ale za to ucierpiał moralny kręgosłup...

Przetrącony kręgosłup moralny

Reduktor
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Spodziewał się Pan wojny?
- Od 2014 roku, czyli od 8 lat, 

było to wręcz oczywiste. Ciąg zda-
rzeń następujących po sobie nie 
pozostawiał złudzeń. Zaczęło się od 
ukraińskiego Majdanu, który wybit-
nie nie spodobał się w Moskwie. Dla 
Ukraińców stało się wówczas oczywi-
ste, że ich prezydent jest marionetką 
i człowiekiem Putina. Zmuszenie 
Janukowycza do ucieczki nie mogło 
pozostać bez konsekwencji.

A te nadeszły dość szybko?
- Tak, na Krymie pojawiły się słynne 

„zielone ludziki”. Dokonana została 
aneksja Krymu, potem wojska we-
szły do Donbasu. To wszystko działo 
się przy minimalnej reakcji Zachodu. 
Nie da się ukryć, że aneksja Krymu 
odbyła się również przy minimalnym 
oporze armii ukraińskiej. Zachód 
doszedł do wniosku, że raczej są to 
wewnętrzne zatargi i nie zareago-
wał z odpowiednią mocą. Dzisiaj 
doskonale widzimy, że był to był 
wielki błąd.

Wydawało się, że po aneksji Kry-
mu i zajęciu Donbasu zapanował 
w tamtym rejonie Europy względ-
ny spokój?

- Toczyły się walki, ale nie był to 
konflikt na obecną skalę. Natomiast 
były inne sygnały świadczące o 
tym, że dzieje się źle. Przy naszej 
granicy z Białorusią odbywały się 
cykliczne ćwiczenia, nazywano je 
„Zapad”. Nie 

Wróg nie jest w Brukseli
Rozmowa z byłym posłem na Sejm RP Pawłem Suskim o wojnie na Ukrainie i polityce.

Paweł Suski, poseł na Sejm RP w latach 2007-2019, członek sejmo-
wej Komisji Obrony Narodowej, delegat polskiego Parlamentu do 
Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

ćwiczono tylko wariantów obron-
nych, ale również działania ofen-
sywne i to przy użyciu taktycznej 
broni jądrowej. Zresztą, w strategii 
bezpieczeństwa Rosji jest to ujęte.

Co to jest taktyczny ładunek 
jądrowy?

- Jest to broń najczęściej rakietowa, 
krótkiego lub średniego zasięgu, do 
około 500 kilometrów, z ładunkiem 
mniejszej mocy. Używa się jej do 
działań taktycznych. Nie można 
jednak wykluczyć, że podczas takich 
ćwiczeń analizowano też użycie 
„brudnej bomby”, czyli ładunku roz-
siewającego materiał radioaktywny 
na znacznym terenie i powodujący 
jego skażenie. Analizowaliśmy to 
podczas prac Sejmowej Komisji 
Obrony Narodowej. Dla analityków 
było jasne, że Rosja ćwiczy warianty 
ofensywne. Nie wolno też zapo-
minać o tym, że Putin od dekady 
prowadził na dużą skalę moderni-
zację armii w jej konwencjonalnym 
uzbrojeniu.

O czym to świadczy?
- Dawna zimna wojna i wyścig 

zbrojeń to było takie militarne 
science fiction. Walka na zasięgi, 
pułapy, prędkości maksymalne 
i liczbę głowic. Do tego umiesz-
czanie uzbrojenia w kosmosie. To 
pochłaniało miliardy dolarów. Ale 
ziemi, kraju, nie zdobędzie się przy 
pomocy rakiet. Konieczne są siły 
konwencjonalne. Wojna na Ukrainie 

nam uświadamia naocznie, jak jest 
to ważne. Kiedy Putin podczas defi-
lady przedstawił nowoczesny czołg 
T14 Armata - swoją drogą ciekawe, 
gdzie on jest - było dla mnie oczywi-
ste, że przygotowuje się do agresji. 
To nie była broń defensywna. Do 
tego każdy, kto śledził wydarzenia na 
Wschodzie dostrzegał, że Putin robi 
się coraz starszy i zaczyna brakować 
mu czasu na realizację marzeń. Jego 
chore ambicje, wychowanie w kulcie 
Stalina, do tego chorobliwa wręcz 
nienawiść do Ukraińców musiały 
skończyć się tym, co widzimy. Znana 
dziennikarka Krystyna Kurczab-Re-
dlich tak scharakteryzowała życiorys 
Putina: „Nie ten ojciec, nie ta mat-
ka, nie to miejsce urodzenia, nie ta 
data”. Oficjalny życiorys Putina nie 
zgadza się z prawdziwym. Prawda jet 
jednak taka, że w sporej części siłę 
Putina zbudował Zachód.

Był w końcu głową mocarstwa, z 
którym każdy się liczył. 

- Bardziej upatrywałbym jednak 
powiązań biznesowych. Z jednej 
strony Rosja to ogromny rynek zby-
tu, z drugiej dostawca surowców 
energetycznych. Oligarchów na 
Zachodzie traktowano jak biznes-
menów. Pozwalano im na swobodne 
inwestowanie. Wiele luksusowych 
nieruchomości jest w rosyjskich 
rękach. Wiele firm i marek zostało 
wykupionych przez rosyjskie spółki. 
Do tego dochodzą powiązania z 
instytucjami choćby sportowymi i 
oczywiście powiązania ze światem  
polityki.  Były kanclerz Niemiec Ger-
hard Schroeder był jednym z szefów 
spółki Nord Strem 2, a dodatkowo 
ma zasiadać w radzie nadzorczej 
Gazpromu. Zachód zapominanał lub 
udawał, że nie dostrzega powiązań 
biznesu z Kremlem i osobiście Pu-
tinem. Żaden majątek nie powstał 
w Rosji bez jego wiedzy i zgody. Ci 
ludzie to finansowe zaplecze dykta-
tora. Dlatego niestety brak reakcji 
Zachodu na to, co robił Putin, w 
efekcie utwierdziło go w przekona-
niu, że jest bezkarny. Za swoją agre-
sję liczył się oczywiście z sankcjami, 
ale mając świadomość, że działają 
one w dwie strony sądził, że będą 
one symboliczne i krótkotrwałe. 
Nie da się też ukryć, że w ostatnim 
okresie my również wspieraliśmy go 
swoją polityką.

Co ma Pan na myśli?
-   Gdyby prześledzić wydarzenia 

chronologicznie, można wyciągnąć 
wysoce niepokojące wnioski. Naj-
pierw Macierewicz niszczy nasz 
wywiad. Wystawia na odstrzał na-
szych agentów. Potem przy pomocy 
Misiewicza włamuje się do Centrum 
Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. 
Zwalnia wysokich rangą oficerów, 
którzy przeszli przeszkolenie w 

NATO, są szanowani i mają tam 
doskonałe kontakty. Zaniechano 
realizacji szeregu projektów zbro-
jeniowych. Zerwano kontrakt na 
Caracale i w efekcie nasza armia 
nie ma śmigłowców. W zasadzie 
rozformowano, a na pewno znisz-
czono potencjał 11 Dywizji Pancer-
nej z Żagania, której bał się Putin. 
Zainwestowano bez sensu miliard 
złotych w remont czołgów T-72, 
który polegał właściwie na ich 
odmalowaniu. W Mirosławcu do 
2020 roku miało stacjonować mi-
nimum 1200 żołnierzy, szkoląc się 
przynajmniej na bezzałogowcach 
klasy Micro, Mini i Małe, a nie ma 
właściwie nic. Tymczasem wojna na 
Ukrainie pokazuje nam doskonale, 
jak skuteczna jest to broń. Słyszy 
się, podkreślam: słyszy, o zakupach 
sprzętu, który niekoniecznie jest 
najbardziej przydatny, ale jest za 
to nośny propagandowo. 

Co konkretnie ma Pan na myśli?
- Choćby samoloty F-35. Z całą 

pewnością są to supernowoczesne 
maszyny, tyle, że wymagają współ-
działania z wysoko rozwiniętymi 
systemami elektronicznymi. My 
tych systemów nie mamy, więc je-
steśmy w stanie wykorzystać realnie 
około 20 procent możliwości tego 
samolotu. Ale można się pochwalić, 
że kupujemy najnowocześniejszy 
amerykański sprzęt, samolot piątej 
generacji. Tyle, że za jednego F-35 
mielibyśmy około 3 Jastrzębie, czyli 
F-16, które sprawdzają się od lat. 
Słyszy się również o zakupie czołgów 
Abrams. Tylko znów można dysku-
tować co do sensowności zakupu. 
Bez wątpienia jest to dobry czołg, 
ale drogi. Ponadto szkolenie załóg, 
dostosowanie parku maszynowe-
go, przeszkolenie mechaników, to 
lata. Taniej i lepiej byłoby kupić 
sprawdzone i nie ustępujące zbytnio 
Abramsowi Leopardy. Na tę chwilę 
jednak nie mamy tego sprzętu. 
Ostatnie 7 lat było fatalne dla 
polskiej armii. Chciałbym wierzyć, 
że było to działanie wynikające z 
dyletanctwa, a nie świadomy sabo-
taż. Warto też dodać, że nie jest też 
wspierany rodzimy przemysł zbroje-
niowy. Byłem osobiście w zakładach 
produkujących wyrzutnie Grom/
Piorun. To sprzęt lepszy od słynnego 
amerykańskiego Stingera i zostało 
to potwierdzone. Efektowne filmiki, 
jakie wstawiają Ukraińcy, pokazujące 
zestrzelenie śmigłowca czy samolo-
tu, to w zdecydowanej większości 
robota polskich Piorunów. Poważnie 
interesują się nimi Amerykanie. To 
pokazuje, że mamy potencjał, który 
trzeba wspierać.

Wojsko to jedno, a co z polityką, 
jaką uprawia się w Polsce w ostat-
ni okresie?
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Wróg nie jest w Brukseli
- Jesteśmy świadkami „putini-

zacji” naszego kraju. To działanie 
świadome i metodyczne, mające 
w konsekwencji wyprowadzić nas z 
Unii. Wszyscy dyktatorzy, jak choć-
by Łukaszenka czy Orban, przeszli 
podobną drogę. Zaczyna się od 
likwidacji wolnych sądów, trybu-
nałów, upolitycznia prokuraturę. 
Podporządkowuje wolne media. 
Prorządowe media uprawiają pro-
pagandę. Stosowane są ataki na 
opozycję, często przy użyciu służb. 
To wszystko przerobiliśmy. Dodał-
bym do tego nierespektowanie 
wyroków TSUE, co prowadzi do 
konfliktu z Unią. Dziś widzimy wy-
raźnie, że wróg nie jest w Brukseli. A 
przecież przez ostatnie 6 lat to nasz 
rząd wspólnie z Orbanem rozbijali 
jedność Unii. Kto wyprowadził unij-
ną flagę z siedziby polskiego rządu? 
Putin bardzo się cieszył z takich 
działań, one go ośmieliły. Widzą to 
ludzie, którzy mają świadomość, w 
jakiej bylibyśmy sytuacji, gdybyśmy 
jak Ukraina byli poza Unią i poza 
NATO. Dlatego obrzydliwe jest 
działanie polityków, zmierzające do 
wepchnięcia nas w łapy Putinowi. 
W imię czego? Utrzymania władzy?

Agresja na Ukrainę zmieniła tro-

chę polską politykę?
- Zmieniła nieco retorykę. Tyle, że 

nie brzmi to szczerze, kiedy jawnie 
antyunijni wczoraj politycy dziś 
pozują na największych jej sympaty-
ków. A robią to tylko dlatego, że na 
ten moment to przynosi wzrost son-
dażowych słupków. Kilka miesięcy 
temu wywozili dzieci do lasu i byli 
przeciwni uchodźcom. Przypomnę, 
że odmawiali wcześniej relokacji na 
teren RP kilku, czy kilkunastu ty-
sięcy uchodźców z objętego wojną 
Bliskiego Wschodu. To był ułamek 
procenta tego, co mamy obecnie. 
Tylko, że tu sprawę w swoje ręce 
wzięły samorządy i prywatni ludzie. 
Nie mogę patrzeć, jak politycy PiS 
uprawiają PR na granicy. Podkre-
ślam, że pomoc to zasługa ludzi i 
samorządów.

Ale rząd poparł sankcje od po-
czątku.

- I to oczywiście należy zapisać mu 
na plus. Na ile jest to szczere, nie 
wiem. Wiem za to, że premier na-
wołuje do wzmożonych sankcji, tym-
czasem sam nic nie robi. Węgiel, gaz, 
ropa dalej wjeżdżają do naszego kra-
ju. Rosyjskie i białoruskie tiry jeżdżą 
po naszych drogach i wożą towary. 
W Polsce większe sankcje od polskie-

go rządu wprowadziły Rossmann i 
Biedronka. Do tego mimo deklaracji 
o współpracy, nadal nie respektu-
jemy unijnych wyroków. W chwili 
wybuchu wojny prezydent mianuje 
sędziów do neo KRS. Dochodzi to 
tego wyrok Trybunału, który stwier-
dza niezgodność z Konstytucją RP 
Karty Praw Człowieka, pozbawia 
Polaków praw do procesów przed 
niezawisłym sądem. Z jednej strony 
mają więc usta pełne frazesów o 
pełnej współpracy i integracji z Unią, 
z drugiej zaś przeczą temu czyny. W 
efekcie dalej realizujemy politykę 
antyunijną. W polityce wewnętrznej 
oczywiście nadal nie ma jedności i 
jakiejkolwiek współpracy z opozycją. 
Jest za to ohydna próba zwalenia 
na poprzedników własnych niepo-
wodzeń. W osławioną „winę Tuska” 
przestaje wierzyć już coraz więcej 
wyborców PiS. 

Jak to się wszystko według Pana 
skończy?

- Tego ogromu zbrodni, jaki ma 
miejsce na Ukrainie, nie da się ogar-
nąć umysłem. Tak naprawdę o skali 
okrucieństwa tej wojny mogą powie-
dzieć tylko jej uczestnicy. To, co do 
nas dociera, jest tylko wycinkiem, 
który podlega mimo wszystko cen-

zurze i pozbawiony jest najbardziej 
brutalnych obrazów. Widzimy za to 
heroiczną i wspaniałą postawę Ukra-
ińców, broniących swojej ojczyzny. 
Prezydent Zelenski, chyba niedo-
ceniany nawet przez samych Ukra-
ińców, stał się prawdziwym mężem 
stanu. Obawiam się, że wojna po-
trwa długo i nie skończy się nawet, 
jeśli Rosja zdobędzie Kijów. Ukraińcy 
zaczną wojnę partyzancką, a w tym 
są doskonali. Równolegle myślę, że 
wielcy tego świata szukają sposobu, 
aby Putin mógł wycofać się z tego 
konfliktu z twarzą. W grę wchodzi też 
przewrót w samej Rosji. Możliwych 
scenariuszy jest więc wiele. Niestety 
jest i taki, w którym może dojść do 
tragicznych następstw. Niepokoi 
mnie zajęcie elektrowni atomowych. 
Czym innym jest odpalenie rakiet z 
głowicami jądrowymi. Jest to rów-
noznaczne z wybuchem III wojny 
światowej. Czym innym jednak może 
być „awaria” i wybuch reaktora. Pro-
mieniowanie mogłoby zagrozić nie 
tylko Ukrainie, ale i całej Europie. 
Warto o tym pamiętać. Wreszcie 
możliwy jest najgorszy scenariusz, 
w którym Putin odpali rakiety. I to 
byłby koniec świata jaki znamy...

Dziękuję za rozmowę.
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Chciałbym napisać coś innego, 
wesołego, wiosennego i optymistycz-
nego. Ale codzienna porcja obrazów, 
które docierają z Ukrainy, skutecznie 
niweczy te marzenia. Pisać coś we-
sołego przy tym bezmiarze ludzkich 
tragedii wydaje się zwyczajnie nie 
na miejscu. Zdjęcia, jakie docierają 
zza naszej wschodniej granicy, są 
coraz bardziej drastyczne. Wydaje 
się, że Putin chce złamać Ukraińców, 
atakując cywilne obiekty i strzelając 
do zwykłych ludzi. Ostrzeliwanie cy-
wilnych samochodów, mordowanie 
ludzi ewakuujących się korytarzami 
humanitarnymi, świadczy o totalnym 
zbydlęceniu najeźdźcy. Ponieważ 
przemoc rodzi przemoc - będzie 
niestety jeszcze gorzej. 

Wydaje się, że Ukraińcy dotychczas 
dosyć przyzwoicie traktowali jeńców. 
Ja mam świadomość, że na wojnie 
pierwsza umiera prawda. Wiem, że 
zdjęcia dobrze traktowanych jeńców 

Wojna to wojna
mogą mieć charakter propagandowy, 
mający przynieść konkretny efekt. 
Jaki? Widząc dobre traktowanie, 
innym łatwiej się poddać... 

Jak to wygląda faktycznie - nie chcę 
się nawet domyślać. Chcę wierzyć, 
że po jednej i drugiej stronie zostały 
choć resztki człowieczeństwa. Jeśli 
chodzi o stronę rosyjską... przykro 
to powiedzieć ale obawiam się, że 
tego człowieczeństw zaczyna już 
brakować. Mam za to graniczące 
z pewnością przekonanie, że im 
dłużej będzie trwała ta wojna, tym 
będzie ona miała coraz brutalniejsze 
oblicze, a los jeńców będzie miał 
niewiele wspólnego z postanowie-
niami przeróżnych konwencji. Widząc 
mordowane dzieci, kobiety, osoby 
starsze, albo wręcz pakując je w 
plastikowe worki, by potem wrzucić 
ciała do zbiorowej mogiły - trudno 
zachować się po rycersku w stosun-
ku do oprawców. I proszę tego nie 

oceniać, a przede wszystkim proszę 
nie krytykować. Ktoś, kto tego nie 
doświadczył na własnej skórze, ten 
nie jest w stanie tego właściwie oce-
nić. Zapewniam, że z pozycji fotela i 
ciepłych kapci świat wygląda inaczej. 
Przed komputerem wszyscy jesteśmy 
szlachetni, cywilizowani i skłonni do 
moralizatorstwa. Wystarczy jednak 
kilka nocy spędzonych w piwnicy pod 
blokiem, na który spadają rakiety, 
wystarczy widok dziecka, które trzęsie 
się ze strachu, matki tulącej niemowlę 
i starającej się ochronić go własnym  
ciałem diametralnie zmieniają nasze 
postrzeganie rzeczywistości. Już kiedy 
widzimy na filmach okropieństwa 
wojny, coś się z nami dzieje i odzy-
wają się w nas najgorsze instynkty. 

A teraz proszę sobie wyobrazić ja-
kie emocje targają kimś, kto widzi 
rozerwanego rakietą kolegę syna, 
córkę sąsiadów nie mówiąc o wła-
snym dziecku, żonie czy bracie lub 
siostrze. Te emocje ów zdruzgotany 
psychicznie ktoś musi jakoś rozłado-
wać, a że w rękach ma karabin, a w 
jego zasięgu wroga - sprawcę tych 
okropności... tu już działa odpowie-
dzialność zbiorowa, a śmiertelnym 
wrogiem jest każdy Rusek. Żeby 
była jasność: to działa także w drugą 
stronę. Rosjanami targają podobne 
emocje kiedy widzą kolegę rozerwa-
nego rakietą wystrzeloną z drona 
czy załogę spaloną w czołgu. Na 
wojnę idą obcy sobie ludzie, którzy 
w większości przypadków nie mają 
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Wojna to wojna

nic do żołnierzy, walczących 
po drugiej stronie. W miarę 
trwania wojny ci sami ludzie 
zaczynają jednak mieć coraz 
więcej osobistych powodów 
do tego, by nienawidzić wro-
ga. Z tej samonakręcającej 
się spirali trudno się wyrwać 
albo ją zatrzymać. Bo to jest 
właśnie wojna...

***
Wojna odciska na ludziach 

trwałe piętno. Dzisiejsze 
ukraińskie dzieciaki na trwa-
łe będą tym naznaczone. Nie 
przypuszczałem jak wielka 
jest to trauma do czasu, 
kiedy mój ojciec nie zaczął 
mi o niej opowiadać. Urodził 
się rok przed wybuchem 
II wojny światowej więc 
był kilkuletnim dzieckiem, 
kiedy się skończyła, a mimo 
to pamiętał kołyszący się 
od wybuchu bomby dom. 
Siedzieli wtedy wszyscy w 
piwnicy. Całą okupację spę-
dził na warszawskiej Pradze, 
a dokładniej na Grochowie. 
Tuż przed wybuchem Po-
wstania Warszawskiego stał 
wraz ze swoją mamą, a moją 
babcią, pod ścianą w grupie 
Polaków, przeznaczonych 
do rozstrzelania. Niemcy 
wywlekli ich z piwnic i usta-
wili pod ścianą naprzeciwko 
ich domu. Ojciec, wówczas 
kilkulatek, pamiętał to w 
szczegółach aż do śmierci. 
Musiał to pamiętać, bo bab-
cia opowiadała tę sytuację 
dokładnie w ten sam sposób. 
Uratował ich oficer SS, który 
podjechał na podwórko na 
białym koniu. Widząc bab-

cię z kilkulatkiem na ręce 
kazał im odejść mówiąc, że 
z dziećmi nie walczy. Nawet 

wśród SS-manów zdarzały 
się jednostki z ludzkimi od-
ruchami...

Babcia opowiadała mi jed-
nak również inną historię, 
którą przytoczę, bo dostrze-
gam w niej sporą analogię do 
dzisiejszej sytuacji. Praga, w 
tym i Grochów, były zdobyte 
przez Armię Czerwoną już 
w 1944 roku. Ruscy patrzyli 
z drugiej strony Wisły, jak 
Niemcy dorzynają Powstanie 
Warszawskie. W tym cza-
sie babcia prowadziła małą 
knajpkę. Obok niej był zakład 
fryzjerski, który prowadził 
praski zakapior. Była to bar-
dziej melina dla przestępców, 
niż zakład fryzjerski, ale usłu-
gi jakieś świadczyli. Któregoś 
razu do tego fryzjera wszedł 
sowiecki oficer. Twarz miał 
pokrytą pryszczami – gęsto, 
dosłownie jeden na drugim. 
Usiadł na fotelu, wyciągnął 
z kabury nagana i kazał się 
golić, zapowiadając, że jeśli 
fryzjer go zatnie, to go od 
razu zastrzeli. Praski urka bez 
gadania zaczął golenie, oczy-
wiście brzytwą. Skończył, nie 
zacinając kacapa. Ten wstając 
z fotela spytał, czy urka nie 
bał się go golić. Bandzior 

spokojnie oświadczył, że nie 
bał się ani trochę, bo gdyby 
go zaciął od razu poderżnął 
by mu gardło, nie czekając 
na reakcję. Sowiet wyszedł 
blady, bo uświadomił sobie 
jak niewiele brakowało, by 
zginął. Gdyby nie straszył za-
strzeleniem pewnie uszedłby 
z życiem...

Dziś Putin jest dokładnie 
w takiej samej sytuacji jak 
ruski oficer z naganem w 
ręku. Różnica jest tylko taka, 
że Putin zamiast naganem 
straszy wciśnięciem guzików 
odpalających rakiety. Jedyna 
różnica polega na tym, że 
brzytwę trzyma ktoś inny. 
Niestety, zawsze istnieje ry-
zyko, że nawet jak tą brzytwą 
pociągnie, to nim delikwent 
przeniesie się na tamten 
świat, zdąży jednak pocią-
gnąć za spust lub nacisnąć 
guzik. I teraz dochodzimy do 
dylematu, z jakim się mierzy 
posiadacz brzytwy: pozwalać 
na bezkarne wymachiwanie 
naganem czy też zaryzyko-
wać i przeciągnąć ostrzem 
po szyi...                      far
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Dorota była załamana kiedy 
odkryła, że trzy lata po ślubie 
zdradza ją mąż. Robił to ze swoją 
asystentką. Romans z jej mężem 
miał być formą zemsty, ale wyszło 
zupełnie inaczej...

Jacek był pierwszym chłopakiem 
Doroty i jej wielką miłością. Wyda-
wało się, że i on poza żoną świata 
nie widzi. Dziś Dorota ma na ten 
temat zupełnie inne zdanie. Jacek 
umiał się sprzedać i umiał bajerować. 
Prawda była jednak taka, że zależało 
mu głównie na jej pieniądzach. Ja-
cek pracował w firmie należącej do 
ojca Doroty. Doszedł do wniosku, że 
związek z córką właściciela to będą 
otwarte drzwi do kariery i do dużych 
pieniędzy. Dorota jako jedynaczka 
miała bowiem odziedziczyć wszyst-
ko. Rodzice nie tylko zaakceptowali 
Jacka, ale bardzo go polubili. 

- Umiał grać i udawać zakochanego 
– mówi Dorota. - Nie tylko oni się 
nabrali. Ja też była przekonana, że 
Jacek mnie kocha. Zachowywał się 
tak, jakby świata poza mną nie wi-
dział. Angażował się w sprawy firmy, 
wyręczając ojca. Po dwóch latach 
naszego małżeństwa ojciec doszedł 
do wniosku, że skoro ma następcę, 
to czas na odpoczynek. Powierzył 
Jackowi prowadzenie firmy i dał mu 
daleko idącą samodzielność. Skłama-
łabym, gdybym powiedziała, że Jacek 
źle zarządzał firmą. Wręcz przeciwnie, 
pod jego kierownictwem zaczęła się 
rozwijać. Za to mój mąż nie dość, że 
coraz więcej czasu spędzał w pracy, 
to od jakiegoś czasu dość regularnie 
spotykał to kolegów ze studiów, to 
ze szkoły, to z byłej pracy. Umawiał 
się z nimi na męskie wieczory i zni-
kał z domu, a wracał późno w nocy. 

Lekarstwo na złą miłość

Zaczęłam podejrzewać go o to, że 
mnie zdradza.

Dorota zaczęła sprawdzać telefon 
i komputer męża, ale nic niepoko-
jącego nie znalazła. Dopiero kiedy 
przyniósł laptop z pracy, bo miał 

coś pilnego do dokończenia, pocze-
kała aż zaśnie. Przypadkiem znała 
hasło do tego komputera. Słyszała, 
jak kiedyś podawał je telefonicznie 
księgowej, która miała sprawdzić 
jakieś zamówienie. Wpisała: Dorota 

i swój rok urodzenia, a wtedy prawda 
wyszła na jaw. Najpierw zobaczyła 
w folderze zdjęcia ze szkolenia w 
Mielnie. Na fotkach byli tylko Jacek 
i jego asystentka. Potem sprawdziła 
pocztę i messengera. Skopiowała nie 
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pozostawiające żadnych wątpliwości 
rozmowy i przesłała na swoją pocztę. 

Następnego dnia spędziła sporo 
czasu na ustalaniu, kim jest mąż 
asystentki i gdzie pracuje. W końcu 
jej się udało. Czekała na niego, kiedy 
wychodził z pracy. Pokazała mu wy-
druki rozmów i czekała na reakcję. 
Marek - bo tak miał na imię mąż asy-
stentki - przyznał, że też podejrzewał 
żonę o romans. Razem ustalili, że nie 
zdradzą się, tylko postarają się ustalić 
miejsce ich spotkań. 

***
- Marek był w wieku Jacka – opo-

wiada Dorota. - Widać było, że jest 
zdenerwowany całą tą sytuacją, ale 
potrafił nad sobą zapanować. Kilka 
razy spotkaliśmy się śledząc raz Jacka, 
a innym razem Monikę, jego asy-
stentkę. W końcu ustaliliśmy, gdzie się 
spotykają. Czkaliśmy tylko na odpo-
wiedni moment. Chcieliśmy wkroczyć 
do ich pokoju, żeby nie mieli możli-
wości wykpić się sianem. I w końcu 
się doczekaliśmy. Spotkaliśmy się 
przed motelem. Poczekaliśmy trochę 
na parkingu, żeby ich spotkanie się 
rozkręciło. Rozmawialiśmy z Markiem 
i... sama nie wiem jak to się stało, że 
zaczęliśmy się całować. To było coś 
niesamowitego. Zamiast wtargnąć do 
ich pokoju, wylądowaliśmy w sąsied-
nim i kochaliśmy się tam na zabój. 
Było w tym coś perwersyjnego, bo 
mieliśmy świadomość, że oni robią 

to samo tuż obok. Chyba zarówno 
ja jak i Marek traktowaliśmy to jako 
rodzaj zemsty. I muszę przyznać, że 
ta zemsta mi się spodobała.

Po tygodniu trafiła się kolejna 
okazja. Tym razem wszystko poszło 
zgodnie z planem. Podali się za pra-
cowników hotelu. Otworzył Jacek, 
odepchnęli go i weszli do środka. 

- Marek podszedł do żony – opo-
wiada Dorota. - Siedziała w łóżku 
owinięta kołdrą i nie mogła powie-
dzieć słowa. Widać było, że Marek 
chce ją spoliczkować, ale powstrzymał 
rękę. Oznajmił jej tylko, że nie ma 
po co wracać już dziś do domu. Ma 
zadzwonić i umówić się, kiedy będzie 
mogła zabrać swoje rzeczy. Najpierw 
próbowała prosić, żeby jej przebaczył. 
Potem ostrzej oznajmiła, że to jest też 
jej mieszkanie. Marek przypomniał 
jej zapisy notarialne i zamknęła się. 
Płakała. Jacek z kolei prosił o wyba-
czenie mnie, zwalając wszystko na 
kochankę, która go podobno uwiodła. 
Nie mówiłam wtedy nic o rozwodzie, 
ale nie widziałam innego rozwiązania. 
Nie chciałam już z nim być.

***
Jacek następnego dnia przyniósł 

wielki bukiet róż. Prosił o wyba-
czenie. Kiedy usłyszał, że jego żona 
chce rozwodu, próbował początkowo 
przekonać ją, żeby tego nie robiła. 
Prosił o jeszcze jedną szansę. W końcu 
jednak odpuścił mówiąc, że Dorota 
zrobi jak zechce. 

- On nie rozumiał konsekwencji 
swojego postępowania – mówi Doro-
ta. - Następnego dnia, kiedy pojawił 
się w pracy, czekał na niego już mój 
ojciec, który był przecież nadal wła-
ścicielem firmy. Ojciec wręczył mu 
wypowiedzenie. Jacek był w szoku. 
Nie spodziewał się tego, ale kiedy 
zrozumiał, że z dnia na dzień może 
zostać z niczym, zaczął błagać ojca. 
Potem dzwonił do mnie, żebyśmy 
jednak byli razem. Zapewniał o swo-
jej miłości, wierności i co tylko chcę. 
Zależało mu na firmie, stanowisku i 
oczywiście kasie. Potem groził, znów 
błagał i znów groził. Nie miałam już 
o czym z nim rozmawiać.

Dorota rozwiodła się z Jackiem, a 
Marek z Moniką. Nie spotykali się 
poza tym jednorazowym wyskokiem. 
Pierwszy zadzwonił Marek, mówiąc 
o rozwodzie. Gadali prawie przez 
godzinę i umówili się na kawę. Potem 
były kolejne spotkania. 

- A potem poczuliśmy, że coś mię-
dzy nami iskrzy – mówi Dorota. - 
Zaczęliśmy się  regularnie spotykać. 
Jacek o mało nie padł, kiedy zobaczył 
nas razem. Mnie spodobał się jego 
wzrok pełen zazdrości i wściekłości. 
On został bez pieniędzy i sam, bo 
bez stanowiska i kasy przestał być 
atrakcyjny dla swojej kochanki. A ja 
poznałam swoją drugą, i wiele na to 
wskazuje że wreszcie prawdziwą, mi-
łość. Od pół roku jesteśmy z Markiem 
małżeństwem.           Marcin Orlicki
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Historia Beaty z Wałcza to właściwie 
gotowy scenariusz na film. Problem 
w tym, że ten scenariusz dalej pisze 
się na naszych oczach i trudno po-
wiedzieć, jak się zakończy. Możemy 
tylko życzyć aby happy endem...

Beata, trzydziestoletnia wałczanka, 
mieszka na jednym z wałeckich osie-
dli. Od kilku lat była w związku z Ro-
bertem. Mieszkali razem i planowali 
wspólną przyszłość. Mówili o ślubie, 
dzieciach. Beata przyznaje, że chyba 
jednak zbyt wiele sobie wyobrażała. 
Ale ma też świadomość, że nie chciała 
widzieć w swoim partnerze tego, co 
było wręcz oczywiste: wierność zdecy-
dowanie nie była jego mocną stroną. 

- Robert pewnego dnia po prostu 
oświadczył, że odchodzi – opowiada 
Beata. - Stwierdził, że już mnie nie ko-
cha, że chce się związać z kimś innym. 
To był dla mnie wstrząs. W jednej 
chwili zawalił mi się świat. Nie wiem, 
co byłoby ze mną, gdyby nie Renata.

Renata była najserdeczniejszą przyja-
ciółką Beaty jeszcze z czasów szkolnych. 
Wychowały się praktycznie razem. 
Mieszkanie Renaty mieściło się piętro 
niżej. Wynajmowała je pracownikom 
z Ukrainy, zatrudnionym do budowy 
wałeckiej obwodnicy. Sama zamiesz-
kała w domu, który odziedziczyła 
po dziadkach. Dziewczyny jeszcze w 
dzieciństwie obiecały sobie, że zawsze 
będą się wspierać, i dotrzymywałyśmy 
słowa. Kiedy jednej działa się jakaś 
krzywda, druga rzucała wszystko i 
biegła na pomoc. Były jak bliźniaczki, 
które żyć bez siebie nie mogą. 

- Kiedy Renata dowiedziała się, że 
Robert mnie rzucił, natychmiast do 
mnie przyjechała – mówi Beata. - Po-
cieszała mnie, ocierała łzy. Spędziła ze 
mną kilka pierwszych nocy. Razem ze 
mną wyklinała Roberta. Cieszyłam się, 
że mam taką przyjaciółkę.

***
Renata prosiła Beatę, żeby miała oko 

na jej mieszkanie. Gdyby widziała lub 
słyszała, że dzieje się w nim coś złego, 
miała ją natychmiast informować. 
Okazało się jednak, że lokatorzy byli 
wybitnie niekłopotliwi. Rano  wy-
chodzili do pracy, a wracali późnym 
wieczorem. Nie pili, a jeśli to tak, że 
nie było nic słychać. 

- Poznałam ich - przyznaje Beata. - O 
to jest nietrudno, jeśli się z kimś sąsia-
duje. Sympatyczni faceci. Kiedy zepsu-
ła mi się spłuczka w toalecie i spytałam, 
czy któryś umie ją naprawić, nie było 
problemu. Przyszli, zrobili i nie chcieli 
nawet grosza. Byli we dwóch: Mikołaj 
i Marek, więc skoro nie chcieli kasy, 
zaproponowałam im piwo. Opowiadali 
mi jak wygląda życie na Ukrainie, jakie 
są tam zarobki. Nie mieli łatwo. Miko-
łaj był zdolnym muzykiem, ale porzucił 
studia i zatrudniał się na polskich i 
niemieckich budowach. W ten sposób 
pomagał rodzicom, którzy zajmowali 
się jego niepełnosprawnym bratem. 
Marek z kolei miał rodzinę, dwie córki. 
Pracował, żeby zarobić na mieszkanie. 
Naprawdę przesympatyczni faceci, a 
do tego doskonale mówiący po polsku. 
Okazało się zresztą, że obydwaj mają 
domieszkę polskiej krwi.

***
Tamtego dnia Beata wracała z pracy. 

Zatrzymała się przed pasami. Zrobił się 
mały korek, bo wychodzący z autobu-
sów na przystanku przy placu Wolności 
ludzie przechodzili na drugą stronę. Na 
placu Beata dostrzegła Renatę. Chwilę 
potem zobaczyła, jak podchodzi do 
niej Robert. Wziął w dłonie jej głowę 
i pocałował. Z całą pewnością nie był 
to pocałunek na przywitanie. Objęci 
poszli dalej. Beatę otrzeźwiły dopiero 
klaksony samochodów, stojących za 
nią. Pojechała do domu, zatrzymała się 
na parkingu i rozpłakała jak dzieciak. 
Podszedł do niej Mikołaj. Spytał, czy 
coś się stało, czy może jakoś pomóc. 
Poprosiła, żeby zostawił ją samą. 

- Zadzwoniłam do niej wieczorem – 

opowiada Beata. - Powiedziałam, że 
widziałam ją całującą się z Robertem. 
Potem powiedziałam, a właściwie 
wykrzyczałam, wiele niecenzuralnych 
słów. Renata płakała, przysięgała, że z 
Robertem związała się dopiero, kiedy 
już nie byliśmy razem. Ale nie wierzy-
łam jej. To dla niej mnie zostawił. Moja 
przyjaciółka wbiła mi nóż w plecy! Nie 
byłam w stanie pojąć jak mogła tak 
udawać i pocieszać mnie po rozstaniu 
z Robertem. Na co liczyła? Przecież nie 
na to, że to się nie wyda. Wieczorem 
przyszedł Mikołaj. Mówił, że martwił 
się o mnie. Chciałam z kimś pogadać, 
wyżalić się, więc go zaprosiłam na 
kawę. Gadaliśmy do późna.

***
Mikołaj stał się częstszym gościem 

u Beaty. Mógł u niej skorzystać z 
internetu i komputera i pogadać za 
darmo z rodziną na Ukrainie. Ale lubił 
też zwyczajnie z nią być. Po kilku mie-
siącach poczuli, że zaczyna ich łączyć 
coś więcej. 

- To uczucie rodziło się długo, ale 
było mocne – mówi Beata. - Proszę 
mi wierzyć, że z Mikołajem stwo-
rzyliśmy wspaniały związek. Kiedy 
stracił pracę na obwodnicy, a jego 
koledzy wyjechali, przeprowadził się 

Żona albo ojczyzna
do mnie. Pomogłam mu znaleźć nową 
pracę, załatwić papiery. Zaczął znów 
grać. W necie znalazł ogłoszenie, że 
zespół z okolic Piły szuka pianisty i 
zaczął z nimi grywać na imprezach i 
weselach. Niestety, pandemia trochę 
pokrzyżowała mu plany. Pobraliśmy 
się w ubiegłym roku.  To była skromna 
uroczystość, w gronie najbliższej rodzi-
ny. Do Polski przyjechali jego rodzice i 
brat. My byliśmy u nich w Charkowie. 
Byłam szczęśliwa. To szczęście trwało 
do 24 lutego tego roku. Wybuch 
wojny, zdjęcia z pola walki i płaczący 
Mikołaj. Nie spał przez całą noc, sie-
dział w sieci. Rano oznajmił, że kocha 
mnie nad życie, ale nie może postąpić 
inaczej. Wraca walczyć na Ukrainę. 
Płakałam, błagałam, żeby został, ale 
z drugiej strony byłam z niego dumna. 
To jest prawdziwy facet. Nie mam z 
nim kontaktu już piąty dzień. Wiem, 
że dotarł do Charkowa i wstąpił do 
oddziału obrony terytorialnej. Ale nie 
mam pojęcia, gdzie jest teraz. Boję się, 
płaczę oglądając zdjęcia z Ukrainy. 
Modlę się, żeby ktoś zastrzelił Putina. 
I czekam na powrót Michała. Bo innej 
ewentualności nie biorę pod uwagę. 
Mój mąż musi wrócić....

Michał Orlicki
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Nie potrafię w kilku zdania opisać 
tego, co mną targa od 24 lutego, od 
momentu rozpoczęcia przez Rosję 
wojny z Ukrainą. Wojny, której Eu-
ropa, tak doświadczona przez swoją 
historię, nie pamięta od 1945 roku. 
Nie sądziłem, że po jej zakończeniu, 
czy po zakończeniu wojen w repu-
blikach byłej Jugosławii w latach 
90-tych XX wieku, będę na własne 
oczy obserwował coś takiego. Warto 
dodać jeszcze na wstępie, że ta wojna 
miała swój prolog w 2014 roku w 
postaci zajęcia Krymu i odłączenia 
na wschodzie Ukrainy tzw. Republik 
ludowych w Doniecku i Ługańsku. 
Będąc z oficjalną delegacją Wałcza 
w Chocimiu oraz Kamieńcu Podol-
skim i rozmawiając tam na miejscu 
z Ukraińcami, czy to w rozmowach 
z Markiem Syrnykiem przewijał się 
temat, że wojna w Ukrainie trwa cały 
czas. Jak łatwo nam Polakom było o 
tym zapomnieć, że wraz z decyzją o 
powołaniu tych „republik” i haniebnej 
decyzji o włączeniu Krymu do Fede-
racji Rosyjskiej wojny już praktycznie 
„nie ma”. A ona trwała. Trwała i trwa. 
Ginęli i giną na niej ludzie. Od 8 lat.

Obecnie możemy być niestety 
świadkami tego, jak przerodziła się 
ona w pełnowymiarową wojnę, ze 
wszystkimi tego skutkami. To już nie są 
słynne rosyjskie „zielone ludziki”, któ-
re zajmowały najważniejsze budynki 
administracji rządowej czy samorzą-
dowej, to nie jest już wojna hybry-
dowa, ograniczająca swój zasięg, ale 
ogromna machina wojenna z Rosji, 
z przeszło 150 tysiącami żołnierzy, z 
tysiącami sprzętu w postaci czołgów, 
wozów opancerzonych, samolotów, 
śmigłowców czy artylerii wszelkiego 
rodzaju oraz marynarki wojennej, 
atakująca jeden z największych kra-
jów w Europie. Skutki to oblężone 
miasta, niszczone całe dzielnice, czy 
najważniejsze – śmierć niewinnych 
ludzi, którzy tam mieszkają. Płaczę 
nad mieszkańcami Charkowa, Kijowa, 
Mariupola czy innych ukraińskich 
miast, gdzie spadają rosyjskie bom-
by i rakiety, gdzie strzelają rosyjscy 
żołnierze. Jest to wojna na masową 
skalę tu, w Europie, a nie gdzieś tam, 
bardzo daleko. Jak wygodnie mi się 
oglądało - z perspektywy serca Euro-
py, gdzie znajduje się Polska - takie 
wojny jak ta trwająca jeszcze w Syrii, 
czy w Afganistanie, Iraku, czy nawet 
niedawna wojna na Kaukazie pomię-
dzy Armenią i Azerbejdżanem. To było 
tak daleko stąd, od Polski, Warszawy, 
od Wałcza. Można było ponarzekać, 
zezłościć się, ewentualnie wpłacić 
jakąś kwotę na rzecz instytucji pomo-
cowych, które akurat tam oferowały 
swoją pomoc humanitarną. Ale z per-
spektywy mieszkańca Wałcza, Polski, 
Europy te konflikty są daleko stąd. 
Tysiące kilometrów od naszych do-
mów. „Wygodnie” mi się je oglądało 
z pozycji domowego fotela i dobrego 
komputera z niezłym internetem. 

Dzisiaj, a raczej od 24 lutego, ta per-
spektywa jest zupełnie inna. Wojna - a 

Bliska wojna
zawsze będę powtarzał, że nie ma nic 
gorszego, co może spotkać człowie-
ka, niż wojna - zapukała do naszych 
drzwi. Zapukała w postaci uciekają-
cych z Ukrainy ludzi, głównie matek 
z dziećmi, które właśnie tutaj szukają 
schronienia przed śmiertelnym zagro-
żeniem ze strony rosyjskiego wojska. 
A my otworzyliśmy im swoje domy, 
mieszkania i serca. Jestem pełen pozy-
tywnego zdumienia, fascynacji i dumy 
z tego, jak ochoczo i bezinteresownie 
pomagamy w Polsce, w Wałczu.

W Wałczu pełną parą ruszyły zbiórki 
wszelkich potrzebnych rzeczy: od 
ubrań, żywności, po środki medyczne. 
Wałczanie otworzyli swoje portfele 
czy konta bankowe, przelewając 
liczne środki dla organizacji, które 
organizują pomoc dla walczącej 
Ukrainy, jak chociażby działająca na 
terenie powiatu wałeckiego fundacja 
Prosvita. Dzieje się tak we wszystkich 
wałeckich szkołach, instytucjach, fir-
mach. Ludzie oddolnie organizują to, 
co jest potrzebne w tej chwili. I jest 
to prawdziwie obywatelskie pospolite 
ruszenie. Każdy pomaga tak, jak umie, 
tak, jak potrafi i tak, jak może. Wobec 
tego wszystkiego okropieństwa, które 
dzieje się w wyniku działań Putina i 
wojsk rosyjskich, jest to słuszne i po 
ludzku potrzebne i konieczne. My, 
Polacy zbyt dobrze wiemy z historii, 
jak to jest walczyć w osamotnieniu 
z silniejszym przeciwnikiem. Więc 
tym bardziej wiemy, jak ważna jest w 
takich momentach zakrętów historycz-
nych, pomoc bliźniemu. I tę pomoc 
u nas w Wałczu, ale także w całej 
Polsce, widać gołym okiem. Tysiące 
wolontariuszy w kraju, i dziesiątki u 
nas w mieście pomagają w pakowa-
niu darów, wysyłaniu transportów 
z pomocą nad wschodnią granicę, 
przygotowują mieszkania, pokoje dla 
przybywających do Wałcza matek 
z dziećmi. Robią to zwykli ludzie, 
wałeckie stowarzyszenia i instytucje 
samorządowe. Wałczanie, jak również 
wszyscy mieszkańcy ziemi wałeckiej, 
są po prostu ogromną armią ludzi z 
pięknymi sercami. Pokazują to w wielu 
momentach, kiedy potrzebna jest 
zwykła sąsiedzka pomoc, jak i teraz, 
albo zwłaszcza teraz, kiedy według 
mnie zdajemy najważniejszy egzamin 
z człowieczeństwa - jako ludzie i jako 
społeczeństwo obywatelskie.

Pisząc to, obserwuję 12 dzień tej 
strasznej wojny. Możemy śledzić do-
niesienia z frontu w polskich mediach, 
które nie są tak, jak ich odpowiedniki 
w Rosji, ograniczone w pokazywaniu 
prawdy. Już dzisiaj wiemy, że do 
Wałcza kieruje się grupa ok. 300 osób 
z Ukrainy, które będą tutaj szukały 
bezpiecznego schronienia przed tą 
wojną. I mam takie przekonanie, gra-
niczące prawie z pewnością, że znajdą 
tutaj na ziemi wałeckiej pomocną 
dłoń, cudownych ludzi, którzy zrobią 
wszystko, żeby zwiększyć ich poczucie 
bezpieczeństwa oraz spowodować, 
że w tych ciężkich dla nich czasach 
tutaj znaleźli chwilę wytchnienia. Już 

w Wałczu, Tucznie, Człopie w Miro-
sławcu czy w licznych miejscowościach 
powiatu wałeckiego, w prywatnych 
domach przebywają osoby, które 
zmuszone były opuścić swoje domy 
nad Dniestrem. Może to zabrzmieć 
jak tani cytat z marnego poradnika, 
ale w takich momentach faktycznie 
zło można pokonać dobrem. 

Pomoc płynie do Ukrainy z całej 
Europy, i wielu państw na Świecie. 
Pomoc w postaci darów, jak i rów-
nież w dostawach tak potrzebnego 
w tych dniach sprzętu i zaopatrzenia 
wojskowego. Chodzi mi tu o amunicję, 
paliwo czy broń. Państwa Zachodu 
nałożyły na Rosję i wspierającą ją 
Białoruś sankcje, uderzające w ich 
gospodarki, możliwość podróżowania 
czy chociażby w możliwość wypłaty 
gotówki. Już wiemy to z doniesień 
medialnych, że skutki tych sankcji 
powodują opuszczenie Rosji przez 
wiele zachodnich firm. Opuszczają 
Moskwę, albo zawieszają działalność. 
Sami mogliśmy oglądać, co się stało 
w rosyjskich sklepach sieci Ikea, gdy 
jej właściciele ogłosili, że zaprzestaną 
działalności w kraju rządzącym przez 
Putina. A to tylko jedna z bardzo dłu-
giej listy firm, które ogłosiły podobne 
kroki. Czy one pomogą Ukraińcom w 
ich wojnie ze wschodnim najeźdźcą? 
Nie wiem. Ale wiem jedno, że na 
pewno spowodują, że zwykli miesz-
kańcy miast rosyjskich zaczną zadawać 
sobie pytanie: co tam w Ukrainie się 
dzieje? Dlaczego tam giną rosyjscy 
mężczyźni, synowie, bracia czy mężo-
wie? Już powoduje to, że mieszkańcy 
największych rosyjskich miast zaczy-
nają protestować na ulicach i placach 
przeciw wojnie. Mimo grożących im 
ogromnych represji. Ale czy to spowo-
duje, że na ukraińskie miasta przesta-
ną spadać bomby i rakiety? Że Putin 
wraz ze swoimi doradcami i ze swoim 
sztabem generałów odwoła rosyjskich 
żołnierzy spod Kijowa, Charkowa czy 
Mariupola? Świat Zachodu stoi przed 
bardzo ważnym testem. Ich społe-
czeństwa już go zdają, organizując 
wielopoziomową pomoc. Teraz czas 
na rządzących, żeby uruchomili takie 
działania, aby pojawiła się możliwość 
zmiany podjętych decyzji przez Kreml. 
Żeby ofiary wojny w Ukrainie nie po-
szły na marne, żeby bohaterska posta-
wa armii ukraińskiej, kierowanej przez 
prezydenta Wladimira Zelezskiego, jak 
i wysiłek całego narodu ukraińskiego 
nie były bezcelowe. Jakie to mogą 
być działania, i czy ta zmiana, która 
doprowadzi do zakończenia wojny w 
Ukrainie jest możliwa, ja jako zwykły 

mieszkaniec małego miasta w Polsce 
zachodniej nie wiem. Mam nadzieję 
(ponoć ona umiera ostatnia), że Za-
chód zrobi wszystko, żeby ta wojna się 
skończyła. Ukraina już robi wszystko. 

Ciekawym doświadczeniem jest obser-
wowanie również tego jak świat, który 
istniał przed 24 lutego, zmienia się. Jak 
zmieniają się sojusze, jak zmienia się 
polityka Unii Europejskiej i niektórych 
jej państw, głównie Niemiec. I będzie 
się zmieniać w najbliższych dniach, 
tygodniach i miesiącach. Historia na na-
szych oczach się zmienia – przyśpieszyła, 
i to bardzo. Światowa polityka, ta, którą 
znaliśmy jeszcze w 2021 roku, uległa 
zniszczeniu, a nowa jest obecnie two-
rzona. Co z tego wszystkiego wyjdzie, 
jaki świat się narodzi? Na to przyjdzie 
mnie i nam poczekać.

Od 24 lutego ja - i przypuszczam, 
że duża cześć społeczeństwa odczuwa 
podobnie – mam zachwiane poczucie 
bezpieczeństwa. Takiego namacalne-
go, odczuwalnego. Wydawało mi się, 
że świat, w którym ukończyłem studia, 
założyłem rodzinę, rozpocząłem pracę 
zawodową czy działalność społeczną, 
jest światem dobrobytu i bezpieczeń-
stwa. Powtarzałem w różnego rodzaju 
rozmowach, że żyjemy bodajże w 
najlepszym okresie w historii naszego 
państwa. Przynależność do świata 
Zachodu jest już rzeczą normalną, a 
działalność Polski w ramach NATO i 
Unii Europejskiej przynosi nam czas 
pokoju, w którym możemy się rozwi-
jać tak, jak chcemy. Zachłysnąłem się 
taką wolnością i bezpieczeństwem. 
Konflikty i wojny, które toczyły się 
w tym czasie, nie zachwiały tego po-
czucia. One zawsze były gdzieś tam 
daleko. Nawet ten z 2014 na Krymie 
i Donbasie, czyli prolog dzisiejszej 
wojny w Ukrainie, nie zdołał tego 
uczynić. Dzisiaj już tak nie jest. Jak 
napisałem wyżej, wojna zapukała do 
naszych domów i drzwi, a nie tylko 
do naszych ekranów telewizorów czy 
komputerów. Jest namacalna w po-
staci osób, które do naszych domów 
przybywają z Ukrainy i jest bliżej, niż 
nam się jeszcze nie tak dawno wyda-
wało. Decyzja o początkach tej wojny 
spowodowała, że stała się ona wręcz 
fizycznie bliska. I nie jest to przesada, 
czy nadwrażliwość albo panikarstwo, 
że zadajemy sobie teraz, w tych 
dniach takie pytanie: co zrobię, jeśli 
wojna się zacznie? To pytanie powraca 
we wszystkich możliwych odmianach, 
prawie we wszystkim rozmowach, 
które prowadziłem od 24 lutego. I to 
chyba jest najbardziej przerażające.

Piotr Wojtanek
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Zapowiada się tydzień pełen 
drobnych, aczkolwiek radosnych 
niespodzianek. W życiu zawodo-
wym trudne negocjacje zakończą 
się sukcesem, a komunikacja z 
szefem i współpracownikami bę-
dzie łatwiejsza, niż kiedykolwiek. 
W miłości uważaj na pochopne 
decyzje, szczególnie jeśli jesteś 
bez pary. 
BYK (20.04. - 22.05.)
Nie rozpoczynaj w tym tygodniu 
żadnych nowych projektów i nie 
deklaruj, że zrobisz coś czasochłon-
nego. Pomimo tego, że energia 
będzie Cię rozpierać, wszystko, co 
teraz zaczniesz, trudno będzie Ci 
doprowadzić do końca. W życiu 
uczuciowym musisz się nastawić 
na trudności w pchaniu wspólnych 
spraw do przodu.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Skup się na życiu zawodowym, 
ponieważ teraz jest duża szansa na 
sukces. Zaproponuj zespołowi burzę 
mózgów, bo komunikacja to twoja 
najmocniejsza cecha. Niestety, 
sprawy sercowe przyniosą Ci teraz 
sporo rozczarowania. Zwłaszcza, 
że w twojej głowie kłębić się będą 
ponure myśli.  

RAK (22.06. - 22.07.) 
Spodziewaj się tygodnia wypełnio-
nego pracą i aktywnym działaniem. 
O dziwo, ta aktywność da ci sporo 
satysfakcji. W weekend poczujesz przy-
jemne zmęczenie i przeświadczenie, że 
zrobiłeś kawał dobrej roboty. W miłości 
nie grożą Ci żadne perturbacje. Wasze 
pożycie będzie harmonijne i udane. 
LEW (23.07. - 23.08.)
Będziesz miał teraz dużo energii i 
motywacji do tego, by walczyć z 
przeszkodami w swoim życiu zawodo-
wym. Znajdziesz alternatywną drogę 
do sukcesu. Weekend będzie sprzyjał 
szalonym pomysłom, spontanicznym 
wyjazdom i aktywności fizycznej. 
Relacje z najbliższymi na duży plus. 
PANNA (24.08. - 22.09.)
Będziesz miał dużo zapału do działa-
nia, jednak nie próbuj się wychylać, 
bo Twój zapał może też przysporzyć 
sporo problemów. W weekend wy-
bierz się na zakupy. Możesz sobie po-
zwolić na małe szaleństwo. Pamiętaj, 
że milczenie potrafi boleć bardziej, niż 
słowa. Nie stosuj jednak tej zasady w 
miłości. Lepiej naucz się skutecznej 
komunikacji, by rozwiązywać wasze 
problemy. 
WAGA (23.09. - 22.10.)
To dobry tydzień na załatwianie 

spraw urzędowych, finalizację umów 
i kończenie projektów. Będziesz miał 
w sobie masę energii i motywacji. 
Dzięki twoim umiejętnościom ko-
munikacyjnym zjednasz sobie ludzi. 
Niestety, w miłości musisz się liczyć 
z kłótniami, nieudanymi randkami, a 
nawet odrzuceniem. 
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Wystrzegaj się działań wiążących się 
z ryzykiem oraz kontaktu z osobami, 
których w zasadzie nie znasz. Będziesz 
w tym tygodniu zbyt łatwowierny i 
dasz się wciągnąć w coś, co nie jest dla 
ciebie korzystne. W życiu uczuciowym 
spokój i harmonia.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Tydzień rozpocznie się bardzo dyna-
micznie. Będziesz się palił do pracy. 
Uważaj jednak, żeby nie okazał się 
to słomiany zapał... Poza tym nie 
umawiaj w najbliższych dniach waż-
nych spotkań i nie zaczynaj żadnych 
przedsięwzięć. To kiepski czas na 
rozpoczynanie współpracy. W sta-
łych związkach pozytywne prognozy. 
Wiosna sprzyjać będzie romantycz-
nym spacerom i rozmowom opartym 
na szacunku i szczerości. 
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Będziesz działał szybko, sprawnie i 
nieszablonowo, dzięki temu popiszesz 

się przed zwierzchnikami. Przekony-
wanie ludzi do swoich racji na grun-
cie zawodowym będzie Ci przycho-
dziło bez trudu. Jeśli jesteś bez pary, 
odpuść sobie teraz poszukiwanie 
miłości. Łatwiej Ci będzie trafić na 
kogoś, kto zechce Cię wykorzystać, 
niż na wartościową osobę, z którą 
mógłbyś iść dalej przez życie. Nie 
bądź naiwny. 
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Uważaj w tym tygodniu na ry-
zykowne decyzje. Nie szarżuj za 
kierownicą, bo fantazja może cię 
ponieść za daleko. W pracy bez 
większych zmian, szef doceni Two-
ją dotychczasową pracę. Samotne 
Wodniki muszą podarować sobie 
szukanie miłości na siłę. Mają te-
raz małe szanse na trafienie kogoś 
sensownego.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Będzie Ci towarzyszyć energia i spory 
zapał do pracy. Zrób z tego użytek, 
jednak odpuść sobie zadania obar-
czone elementem ryzyka. Najbez-
pieczniej będzie trzymać się swoich 
obowiązków, żeby nie przedobrzyć. 
Twoje sprawy sercowe mogą się 
układać nieharmonijnie. Największe 
problemy będziecie zauważać we 
wzajemnej komunikacji.

Ekspresowy krem z czosnku
COŚ NA ZĄB

Pewien nasz przyjaciel Wojtek D., mieszkaniec 
wschodniej Polski, podobno od zawsze (nie 
wiem, aż tak długo go nie znam...) zwykł ma-
wiać, że zupa to podstawa każdego obiadu. 
Kotlet może być albo nie, ale on po obiedzie 
bez wypełnionego po brzegi głębokiego talerza 
z aromatycznym daniem na mokro wstaje od 
stołu głodny. Z Wojtkiem można się zgadzać 
albo nie, ale ja też uważam, że zupa ma swoje 
zalety, no i... potrafi smakować. Może nie do-
tyczy to każdej, ale dzisiejszej na pewno... ()

SKłADNIKI

Ciasto
• 2 serki topione (śmietankowe),
• 4 ząbki czosnku,
• 1 łyżeczka majeranku,
• 2 kostki rosołowe (drobiowe),
• 20 dag szynki,
• 1/2 bochenka chleba (najlepiej lekko czer-

stwego),
• 3 łyżki oliwy z oliwek ,
• szczypta soli, papryki wędzonej, zioła pro-

wansalskie.

WYKONANIE
Wodę doprowadzamy do wrzenia, wrzucamy kostki 
rosołowe. Do gotującego bulionu dodać serki topio-
ne i majeranek do smaku. Szynkę pokroić w drobną 
kostkę, podsmażyć i dodać do zupy. Na sam koniec 
dodać świeżo wyciśnięty czosnek. 
W tzw. międzyczasie można zrobić grzanki do zupy:
Chleb kroimy w kostkę, przekładamy do miski. Pole-
wamy oliwą i posypujemy przyprawami. Piekarnik 
nagrzewamy do 180 °C. Pieczywo rozkładamy na 

blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy przez około 10 minut.
Takie grzanki po wystudzeniu można przesypać do papierowej torby i przechowywać nawet przez 
kilka tygodni. .                                                                   

Smacznego!!!
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Sytuacje obecną 
wszyscy znają. 
Pospolite 
ruszenie 
Polaków 
zabezpiecza 

pierwsze 
potrzeby ukra-

ińskich uchodź-
c ó w . Rządowa machina 
pomocy ruszyła ociężale. Pokonała 
nawet porohy pomysłu o bezkar-
ności tych, którzy mieli zająć się 
udzielaniem pomocy uchodźcom. 
Tu mała dygresja. W prawie kar-
nym i cywilnym istnieje konstrukcja 
prawna stanu wyższej konieczności, 
która pozwala na unikniecie odpo-
wiedzialności w przypadku podjęcia 
działań w celu uchylenia bezpośred-
niego niebezpieczeństwa, grożącego 
jakiemukolwiek dobru chronionemu 
prawem, jeżeli niebezpieczeństwa 
nie można inaczej uniknąć, a dobro 
poświęcone przedstawia wartość 
niższą od dobra ratowanego, lub 
które nie przedstawia wartości 
oczywiście wyższej od dobra rato-
wanego. W razie zaś przekroczenia 
granic stanu wyższej konieczności 
sąd może nadzwyczajnie złagodzić 
karę lub odstąpić od jej wymierze-
nia. Na koniec tej dygresji nasuwa 
się spostrzeżenie, że projektodawcy 
bądź nie znają prawa, bądź chcieli 
pozbawić organy ścigania, a tym 

samym obywateli, kontroli na 
poczynaniami tych, którzy mają 
możliwość - choćby potencjalną 
- popełnienia przy tej okazji niego-
dziwości. Wracając do zasadniczego 
wątku: rodacy od kilkunastu dni 
udzielają wszelkimi środkami pomo-
cy. Prezydent balansuje na krawędzi 
niezależności. Premier objeżdża  
Europę, i nie tylko. Tymczasem na 
ul. Szucha bez zmian. Rosja chce 
wystąpić z Rady Europy, a tymcza-
sem nasz „Trybunał Konstytucyjny”, 
w jakże obiektywnym składzie, 
wydaje orzeczenie o tym, że Euro-
pejska Konwencja Praw Człowieka 
w zakresie, w jakim ma obejmować 
orzekanie przez Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości o statusie polskich 
sądów, jest niezgodna z Konstytucją. 
Wniosek do TK skierował minister 
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W 
Sejmie zaś złożono projekty zmian, 
mające rzekomo doprowadzić do 
likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego. Po co zatem złożono 
te projekty, skoro TK orzekł, że nie 
jest to potrzebne? Zapewne projek-
todawcami kieruje chęć uzyskania 
pieniędzy z Unii Europejskiej. Tyle, 
że ich działania są w obecnej sytu-
acji dosyć dwuznaczne. Opozycja 
totalna deklaruje chęć współpra-
cy. Głosowała zgodnie za ustawą 
wzmacniającą obronność. Poparła 
co do zasady ustawę „ukraińską”. 

Akcja pod fałszywą flagą?
Tymczasem panująca opcja nadal 
prowadzi swoją wojenkę z Unią 
Europejską. Przy czym prezydent i 
premier zdają się współpracować z 
Europą i Stanami Zjednoczonymi, 
a ziobryści i ci, którzy im sprzyjają, 
nadal podkopują podstawę naszej 
współpracy z Unią i co za tym idzie 
z NATO. Jak to rozumieć czytelniku? 
Przyznam szczerze, że ja tego nie 
rozumiem. Nie chcę się w  swoich 

domysłach posunąć za daleko, ale 
nieodparcie mam skojarzenia z akcją 
pod fałszywą flagą. Obym się mylił 
w tej ocenie. Póki co, w sobotnie 
przedpołudnie odnowiłem umie-
jętności strzeleckie. Trzymajcie się i 
nie ustawajcie w szlachetnym dziele 
pomocy.

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Myślałem, że troszkę dłużej to po-
trwa, bo że się pojawi – tego byłem 
pewien. Owszem - narodowy zryw 
pomocy Ukrainie jest piękny i wspa-
niały. Ale jak to ze zrywami bywa, 
nie trwa przesadnie długo... 

Liczyłem mimo wszystko na to, 
że nieco później pojawią się głosy, 
które dość jednoznacznie krytykują 
ideę pomocy. Już dziś czytam w 
necie obrzydliwe wpisy o tym, że 
uchodźcy z Ukrainy nie mogą mieć 
większych praw od Polaków. Jakaś 
pani w Krakowie jest oburzona, że 
Ukraińcy mogą jeździć tramwajem 
za darmo. Inna pani, wałczanka, 
przedstawia wyliczenia z których 
wynika, ile traci ona, a ile zyskują 
uchodźcy. Inny facet z kolei biadoli, 
że my płacimy na służbę zdrowia 
składki, a Ukraińcy leczą się za 
darmo. Żeby było śmieszniej, gość 
mieszka w Niemczech i nie sądzę, 
aby odprowadzał u nas składkę 
zdrowotną. Odżywają te same 
demony, które kilka miesięcy temu 
dały o sobie znać w przypadku 
uchodźców na granicy z Białorusią. 

Te głosy są zadziwiająco zgodne z 
preferencjami wyborczymi. Wcze-
śniej jawni antyszczepionkowcy, 
już wcześniej z reguły byli wrogo 
nastawieni do uchodźców, Unii Eu-
ropejskiej, mniejszości seksualnych 
i otwarcie deklarowali poparcie dla 
PiS. Dziś powoli zaczynają odżywać 

Pomóc... jak to łatwo powiedzieć
ich fobie. A kiedy entuzjazm pomo-
cowy nieco osłabnie, ich głosy coraz 
mocniej będą się przebijać i stawać 
się coraz liczniejsze. Nie mam złu-
dzeń jeśli chodzi o polityków. Kiedy 
uznają, że większe korzyści przy-
niesie im zmiana obecnej retoryki, 
szybko zakończą pomoc, tłumacząc 
to choćby ochroną polskich rodzin 
i miejsc pracy. Obym się mylił, ale 
obawiam się, że z pomocą dla Ukra-
iny stanie się to samo, co z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy: 
zostanie upolityczniona i wspierać ją 
będą głównie przeciwnicy rządu.

Aby wyjść niejako naprzeciw prze-
ciwnikom pomocy dla szukających 
pomocy w Polsce Ukraińców, mam 
dla nich propozycję: sami mogą zo-
stać uchodźcami i żyć za darmo jak 
oni. Zaczynamy od tego, że muszą 
wynieść się z domu w ciągu piętna-
stu minut, pakując dobytek życia do 
jednej walizki i małego plecaczka. W 
tym czasie dla pełnego realizmu bul-
dożer zaczyna niszczyć mieszkanie, 
symulując uderzenia rakiet. Dla zwo-
lenników jak największego realizmu 
można podczas pakowania dodatko-
wo wrzucać do mieszkania petardy 
hukowe. Następnie po ucieczce z 
domu delikwent pakowany jest do 
auta i wywożony na granicę. Tam 
trafia na koniec kolejki i wchodzi 
już w pełni w skórę uchodźcy. W 
czasie kilkudziesięciu godzin oczeki-

wania na przekroczenie szlabanów 
można zażyczyć sobie dodatkowo 
niemowlaka. Jak przeżyje oczeki-
wanie na mrozie, będzie wspaniale: 
wszak 500 plus piechotą nie chodzi. 
Dla żądnych pełnej autentyczności 
można dodatkowo odstrzelić kogoś 
z najbliższej rodziny. Ale oto punkt 
graniczny. Wchodzimy do Polski i tu 
zaczyna się nasze nowe, wspaniałe 
życie. Ale co może być warte życie 
bez ryzyka? Transport z granicy nie 
może obyć się bez przygód. Można 
trafić na osobę uczciwą, ale można 
też na handlarza organami, handla-
rza ludźmi, sutenera wywożącego 
do burdelu, gwałciciela, ewentualnie 
pospolitego złodzieja, który pozbawi 
uchodźcę resztek tego, co uratował 
z domu. 

Prawda, że los uchodźcy jak na 
razie to czysta przyjemność? Grunt, 
że wszystko - w tym transport - ma 
za darmo. Potem za darmo do-
staje ciuchy. Tu sporą rolę ma do 
odegrania przypadek: jeden trafi 
na nową suknię balową, inny na 
mocno zużyte majtki. Ale za darmo. 
Potem po długiej podróży uchodźca 
ląduje w kilkuosobowym pokoju 
przy rodzinie albo w jakimś interna-
cie na polowym łóżku, w zupełnie 
obcym miejscu. Ale można przecież 
radować się darmowym noclegiem. 
Do tego darmowe utrzymanie, przez 
jakiś czas. Do jedzenia może nieko-

niecznie to, co uchodźca lubi lub to, 
co jest mu bliskie i mogłoby mu dać 
namiastkę domu, ale najważniejsze, 
że za darmo. Potem zostaje już tylko 
znaleźć jakąkolwiek pracę (poniżej 
kwalifikacji) w firmie, w której inni 
jawnie wytykają uchodźcę palca-
mi i oskarżają go o zabranie etatu 
Polakom. Tak, faktycznie jest czego 
zazdrościć uchodźcom...

Dlatego musimy uświadomić 
sobie, że to, co się zadziało, ta 
powszechna chęć niesienia pomocy 
jest czymś wspaniałym. Jest prze-
jawem naszej empatii, otwartości 
i w żadnym wypadku nie zagraża 
naszemu narodowi. Wręcz przeciw-
nie: wydaje się, że być może narosłe 
podziały w społeczeństwie uda 
się wspólnie choć trochę zasypać. 
Mam świadomość, że może w tym 
być element ulegania modzie lub 
też chęć uprawiania autopromocji 
(dotyczy niektórych osób), ale nie 
to jest najważniejsze. Ważne, że nie 
pozostaliśmy obojętni na krzywdę 
milionów ludzi. Otworzyliśmy swoje 
portfele, domy i serca. 

Prawda jest taka, że okazywana 
uchodźcom pomoc jest w większości 
realizowana przez ludzi i samo-
rządy. Pamiętajmy, że każdy z nas 
pomaga za własne pieniądze. Rząd 
i samorząd pomagają... też za nasze 
pieniądze. Taki to paradoks.

far
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Wyszłam na spacer 
szukać wiosny. Jego 
ogromną zaletą było to, 
że w niewielkim rezerwa-
cie na Pradze nie ma nie-
przerwanego strumienia 
informacji i łatwo uciec 
przed wojną. Na począt-
ku spaceru moje adidasy 
są jeszcze białe, ale 
niedługo. Nie pamiętam 
już, ale pewnie niedaw-
no padał deszcz.

Chodziłam tu czasem 
na spacery, zwykle nie 
sama. Chodzenie samej 
to sztuka tak trudna, jak 
samotne wychodzenie do 
restauracji. Trzeba mieć 
w sobie trochę luzu, żeby 
znieść ciszę, której nie da 
się wypełnić rozmową o 
najnowszym projekcie w 
pracy albo remoncie. Ja 

tego luzu mam tyle, żeby 
włożyć do ucha tylko jedną 
słuchawkę i skoncentro-
wać się na szczebiotaniu 
podcastu. To już coś, to już 
kawałek swobody. Zastana-
wia mnie czasami, czy inni 
ludzie też tak uporczywie 
wypełniają ciszę. Pamiętam 
gościa, z którym byłam na 
jednej randce kiedyś, daw-
no temu, który powiedział 
mi, że lubi czasem usiąść 
na kanapie i robić nic. Nic. 
Nie koncentrować się na 
telewizji, telefonie, mu-
zyce, książce, znajomych. 
Nic. Posiedzieć samemu ze 
sobą i zobaczyć, co nowe-
go u niego słychać.

Ja nie lubię sprawdzać co 
u mnie nowego, bo wtedy 
zawsze znajdę coś, czym 
zaczynam się przejmować. 
Idę więc przez las, słucham 
Okuniewskiej i raz po raz 
wyciągam telefon, żeby 
zrobić zdjęcie pierwszym 
zielonym listkom i nieśmia-
ło wyglądającym z mokrej 
ziemi kępom trawy. Te 
zdjęcia to nie na instagra-
ma, to dla K., który siedzi 

Wiosna, podcast, przemyślenia
teraz przy laptopie na tym 
czy innym spotkaniu i jesz-
cze nie wie, czy ta wiosna 
już przyszła, czy jeszcze w 
zasadzie nie. Idę i dokład-
nie tak, jak natykam się na 
wiosnę, tak natykam się na 
własne myśli i skojarzenia.

Tyle napisałam felietonów 
o tym covidzie na początku 
pandemii. I znowu napiszę 
coś teraz pewnie o woj-
nie. Nie ma już co pisać o 
covidzie, bo mamy nowy 
kryzys i nikt już na to nie 
umiera, a przynajmniej się 
o tym nie mówi. Czy to 
znaczy, że za kilka miesięcy 
pomyślę sobie, że już nie 
trzeba pisać też o wojnie? 
Czy wojna spowszednieje 
jak covid? Ta perspektywa 
wydaje mi się bardzo odle-
gła i nierzeczywista.

Mijam drzewo, pamię-
tam to drzewo. Siedzia-
łam na nim z K., kiedy 
dopiero zaczynaliśmy się 
spotykać i było śmiesznie, 
romantycznie. A potem 
pies ubłoconymi łapami 
pobrudził mi żółtą bluzę i 
K. się dziwił, że mi to nie 

przeszkadza. Jak mógłby 
mi przeszkadzać obcy 
szczęśliwy piesek, który 
ucieszył się na mój widok? 
Dostanie tej bluzy było dla 
mnie kiedyś bardzo ważne 
ze względu na wielki napis 
„I PLAYED CYBERPUNK 
BEFORE LAUNCH”. Dziś już 
nie pracuję w CD PROJEKT, 
ale miło pomyśleć, że 
miałam na sobie tak cenny 
artefakt, a mimo to nie 
przeszkadzały mi odciśnię-
te na nim szczęśliwe psie 
łapki. Myślę, że priorytety 
miałam i mam całkiem nie-
źle poustawiane.

Jeszcze czasem się w nich 
gubię. Wczoraj z K. pokłó-
ciliśmy się o głupotę, którą 
mogłam przecież odpuścić. 
Dziś nie wydaje mi się taka 
istotna, ale dzień poprzed-
ni to przecież zupełnie 
inna sprawa. Wrócę i po-
rozmawiamy. Przeproszę.

Poproszę. Poproszę 
koleżankę, z którą pro-
wadziłyśmy kiedyś długie 
rozmowy, żebyśmy znowu 
się zdzwoniły. Widziałyśmy 
się wprawdzie w grudniu, 

ale od tego czasu dużo 
się przecież pozmieniało.

Myśli robią się krótsze i 
bardziej chaotyczne, ale 
za to płyną raźno przez 
moją głowę. Na tyle, że 
z pewnym niedowierza-
niem orientuję się wresz-
cie, że rezerwat właśnie 
się skończył, a ja znajdu-
ję się znowu w punkcie 
wyjścia (wejścia?). Do 
ucha wciąż gada mi 
Okuniewska, ale już od 
dłuższej chwili zupełnie 
nie mam pojęcia o czym. 
Wyciągam z kieszeni te-
lefon, wyłączam odcinek, 
wyjmuję słuchawkę i 
przez krótką chwilę słu-
cham, jak odgłosy miasta 
przede mną mieszają się 
z ciszą rezerwatu za mną. 
Jeszcze krok i wrócę do 
nieprzerwanego ciągu 
wiadomości o wojnie. 
Jeszcze krok, ale to do-
piero za chwilę.

Żyjemy dzisiaj w świe-
cie, do którego z rezer-
watu czasem żal wracać.

Natalia Chruścicka

Od czasu do czasu próbuję odnieść 
się do pytań: jak może w niedalekiej 
przyszłości  wyglądać otaczająca nas 
rzeczywistość? Co się zmieni? Nasu-
wająca mi się odpowiedź nie zawsze 
jest tożsama z pragnieniami. 

Z powodu obecnego okropieństwa 
spowodowanego decyzjami Putina 
bardzo chcę, by w tworzonych w gło-
wie koncepcjach powstawały obrazy 
zawierające mnóstwo optymistycz-
nych elementów.

UKRAINA
Po pojawieniu się, po wielu prze-

pychankach, w ukraińskiej prze-
strzeni  powietrznej myśliwców MIG 
29 - niebo rozjaśniało. Zamiast kul 
i pocisków do rozwalonych w wielu 
miastach budynków zaczęły docie-
rać promienie słoneczne. Przejazd 
przez zrujnowane drogi dodatkowo 
utrudniają  pozostawione pośpiesznie 
przez Rosjan opancerzone transpor-
tery. Z bojowych wozów Kurgańców 
i Bumierangów miejscowa ludność 
wynosi osobiste przedmioty, należą-
ce do młodych rosyjskich żołnierzy. 
Największe zainteresowanie powra-
cających na ziemię ojczystą dzieci 
budzą otwarte, często bez luf - czołgi 
z czasów Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich. Tyle złomu, ile 
zostało po inwazji Rosjan, nie zebrano 
na Ukrainie  od czasów Majdanu do 
momentu rozpoczęcia wojny. Zakoń-
czenie wojny i wycofanie okupantów 

Jakiś czas później
z całego przedwojennego terytorium 
Ukrainy ogłosił wybrany przez Zgro-
madzenie Federalne na tymczasowe-
go prezydenta Federacji Rosyjskiej 
- Aleksiej Nawalny, który świeżo co 
opuścił więzienną celę. Nikt oficjalnie 
nie wie, co stało się z Putinem. Były 
minister spraw zagranicznych Rosji 
rozpowszechnia plotki, że ciało Putina 
znaleziono w Kremlowskim schronie, 
po czym je skremowano i rozsypano 
w okolicach Mauzoleum Lenina. 

Przydupas Putina - Łukaszenko 
oczekując procesu karnego zajmuje 
się oprzątaniem świń w jednym z 
upadających białoruskich kołchozów. 
Chodzą słuchy, że ofertę zatrudnienia 
upadłego prezydenta z Białorusi złożył 
wójt gminy Wałcz - do obsługi trzody 
chlewnej zabranej rolnikowi przez 
„obrońców  świń” i przekazanych 
gminie pod opiekę, ale podobno sąd 
rozwiązał już istniejący problem.  

Bohater narodowy Ukrainy - pre-
zydent Wołodymyr Zełenski jak 
prawdziwy przywódca odbudowuje 
kraj korzystając bez zahamowań z 
funduszy  płynących strumieniem 
na Ukrainę z całego świata. Sklepy 
spożywcze od nowa udostępniły w 
ofercie sprzedaży kiełbasę zwaną 
„moskiewską”.

POLSKA
Były już przywódca długo rządzącej 

Polską partii zaprzestał jakiejkolwiek 
działalności politycznej. Nie zdzierżył 

upokorzenia, jakiego doznał w czasie 
wojny od swoich: prezydenta i pre-
miera. Nie potrafił znieść cienia, w ja-
kim się znalazł. Postawiony na uboczu, 
nie mający nic do powiedzenia, na 
dodatek poniżony przez zachowanie 
premiera Węgier - nie wytrzymał i 
zamknął się w budynku na Żoliborzu. 
Podobno Gazeta Stołeczna - Wybor-
cza jako jedyna pozostająca w wersji 
papierowej na rynku warszawskim 
zgodziła się publikować jego felietony. 
Innymi słowy - skończył się jako czyn-
ny polityk. Ukraińcy już praktycznie 
opuścili Polskę, którą targa co chwilę 
kryzys gospodarczy. Od prezesa Na-
rodowego Banku Polskiego naród nie 
może uzyskać żadnych wiadomości, 
bowiem po ostatnim jego wystąpie-
niu jeszcze w czasie wojny, dostał 
kategoryczny zakaz wypowiadania się 
publicznie pod groźbą utraty języka. 

Permanentna opozycja w końcu ma 
szansę na objęcie rządów. Jednak 
nie w wyniku wyborów, a w związ-
ku z rezygnacją rządzących, mimo 
utrzymującego się 40-procentowego 
społecznego poparcia. Powodem jest 
podobno wyczerpanie się pokładów 
obietnic. 

Dawni ziobrzyści rozpoczęli nosić 
w klapach marynarek wstążki koloru 
barw Federacji Rosyjskiej na znak 
poparcia dążenia Rosjan do wpro-
wadzenia w Rosji zasad demokracji 
obowiązujących w Unii Europejskiej, 
w szczególności tych dotyczących 

praworządności.
 

WAłCZ 
Starostwo obiegła lotem błyskawicy 

wiadomość: starosta odchodzi. Dla-
czego? Może wiek emerytalny, może 
brak możliwości dopływu środków 
zewnętrznych, zniechęciły go do dal-
szego pełnienia tej funkcji? Nic z tych 
rzeczy. Starosta jako doświadczony 
samorządowiec, profesor wałeckiej 
uczelni, dostał propozycję z jednego 
z ukraińskich uniwersytetów rozpoczę-
cia wykładów na tamtejszym wydziale 
ekonomicznym. Tym samym wszystko 
wskazuje, że lansowane jeszcze od 
czasów przedwojennych hasło 

„Kobieta starostą” w końcu stanie 
się faktem.

W magistracie bez uchwytnych 
zmian. Nadal próbują rządzić młodzi 
pod przywództwem namaszczonego 
przez wielowątkowe ugrupowanie le-
wicowca. Zmienili jedynie nieznacznie 
nazwę  na „Wiecznie młodzi”. Nadal 
kierunki wydatków budżetowych 
skutecznie wyznacza konglomerat, 
stanowiący mieszankę dobrze rozu-
miejących się radnych różnorodnego 
pochodzenia i o różnych korzeniach .

Opisane wyżej sytuacje są fikcyjnym 
ale optymistycznym (przynajmniej w 
części), przekazem obrazującym przy-
szłość i na pewno nie zagwarantują 
realizacji w całości czyichś marzeń. 

Marek Pawłowski
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• 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

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
centrum Wałcza, tel. 880-801-590      13/22l

• 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

• Malowanie, szpachlowanie, płytki, 
prace wykończeniowe oraz docieplenia. 
Tel. 883 984 451                           13/22ub

• Malowanie, szpachlowanie, prace 
wykończeniowe, docieplenia, zabudowa 
z płyty G/K. Tel. 797 818 995        13/22ub

• ZLECENIA NA OGŁOSZENIA I rE-
kLAMy rAMkOWE OrAZ OGŁOSZE-
NIA drOBNE, które mają ukazać się w 

OGłOSZENIA DROBNE

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

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!

dOrAdZTWO BUdOWLANE

USŁUGI BUdOWLANE

AUTO-TRANS WAłCZ

ul. Bydgoska 86, tel. 602 527 198, 67 258 36 41
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Drodzy Nasi Przyjaciele!

Muzeum Ziemi Wałeckiej we współpracy z Klubem 
Współpracy Międzynarodowej przygotowują wystawę 
o historii miasta Korzec i Ziemi Koreckiej. 
Kolejny raz „Covid” pokrzyżował nam plany - nowy 
termin udostępnienia ekspozycji to 19 czerwca. 
W szczególny sposób chcemy się skupić na losach osób, 
które z tego regionu trafiły na Ziemię Wałecką. 
Prosimy więc o podzielenie się z nami wspomnieniami, 
zdjęciami, dokumentami, przedmiotami - wszystkim, 
co może poszerzyć wiedzę i wzbogacić wystawę.
Materiały można przekazywać w depozyt bezpośrednio 
w Muzeum Ziemi Wałeckiej od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 16.00  oraz niedzielę w godz. 11.00 
– 15.00 w terminie do 29.04.2022 r.

Telefony do kontaktu:
Tel. 67 258 2591
Tel. kom. 795 405 463

Wiemy, że możemy na Was liczyć ☺


