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Modlę się, 
żeby ktoś 

zabił Putina
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Co tydzień mierzę się z tym samym problemem: o czym tym razem 
napisać? To nie jest narzekanie, bo pisanie tych tekstów daje mi 
przeważnie sporo frajdy, a tematy same pchają mi się pod palce. 
Od 24 lutego sprawa jest zresztą aż nadto oczywista, a pisanie 

o barbarzyńskiej wojnie rozpętanej przez Putina z naszym południowo-
-wschodnim sąsiadem traktuję jako swego rodzaju patriotyczny obowiązek.

Przyszło mi jednak do głowy, by tym razem (z zastrzeżeniem jednakowoż, 
że nie daję głowy, iż w przyszłości do tego nie wrócę) zarzucić pisanie o 
wojennych okropieństwach oraz analizować przyczyny i skutki zbrojnej 
napaści na Ukrainę, a w zamian skupić się na skutkach wojennej pożogi, 
które mnie i moich rodaków dotyczą mniej lub bardziej bezpośrednio. Już 
tydzień temu wspomniałem, że na moje oko fala humanitarno-patriotycz-
nego wzmożenia w Polsce osiągnęła swój punkt kulminacyjny i zaczyna 
opadać. Po kilku dniach widać to już bardzo wyraźnie. Niektóre pożal się 
Boże ugrupowania, a przede wszystkim Konfederacja, postanowiły wręcz 
zbijać polityczny kapitał na udowadnianiu, że ukraińscy uchodźcy mają 
więcej przywilejów od rdzennych mieszkańców krainy pomiędzy Bugiem 
i Odrą, posługując się argumentem, że korzystają oni z możliwości bez-
płatnych przejazdów komunikacją miejską na pewno w Krakowie, a może 
również w innych miastach. Od siebie dodam, że o ile dobrze pamiętam, 
nie muszą również płacić za bilety w pociągach, należących do Przewozów 
Regionalnych. Szczerze przyznaję, że wytykanie ludziom i ugrupowaniom 
głupoty bawi mnie jednak tylko wtedy, gdy nie prezentują oni (tzn. ci 
ludzie) ilorazu inteligencji na poziomie mocno ujemnym, więc proszę mi 
darować, że się od wypełnienia tego obowiązku uchylę. Zamiast tego, 
wyrażę swoją radość, że tak, jak politycy Konfederacji myśli znikoma, 
granicząca z błędem statystycznym część Polaków. Ich znakomita większość 
nadal angażuje się - mniej lub bardziej - w pomoc uciekinierom z Ukrainy.

Po trzech tygodniach od wybuchu wojny coraz bardziej niepokojące 
staje się jedak to, że gros tej pomocy nadal odbywa się w trybie niesfor-
malizowanym. Mówiąc po ludzku - nikt, a już na pewno nie rząd, nad 
tym do końca nie panuje. Prywatne osoby, organizacje, firmy, instytucje, 
samorządy, wojewodowie... każdy sobie rzepkę skrobie. Nie mam w tym 
temacie zbyt szerokiej wiedzy ani doświadczenia, ale wydaje mi się, że 
w tym całym tym pomocowym rozgardiaszu zbyt wiele pary może pójść 
(a nawet już idzie) w gwizdek, co prędzej czy później musi skończyć się 
zniechęceniem i rozczarowaniem ze strony naprawdę ogromnej rzeszy 
Polaków, którzy gotowi są dzielić się z uchodźcami nawet przyszłowiową 
ostatnią koszulą. Będzie to woda na młyn dla Konfederacji et consortes, a 
w społeczeństwie zamiast chęci niesienia pomocy Ukraińcom zacznie się 
jak zaraza szerzyć ksenofobia. Chciałbym się mylić, ale...

Jak będzie - zobaczymy, ale już dziś gołym okiem widać, że jeden z 
niewielu momentów w kilkudziesięcioletnich dziejach wolnej RP, kiedy 
Polacy myśleli i działali jak jeden naród, mamy już daleko za sobą. W 

miarę zjednoczeni potrafiliśmy zmienić ustrój, a potem prawie zaraz za-
częła się wojenka polsko-polska. Do krótkich zawieszeń broni dochodziło 
sporadycznie, kiedy stawaliśmy w obliczu epokowych wydarzeń. W tym 
kontekście można wymienić właściwie tylko śmierć Jana Pawła II, katastrofę 
smoleńską i... niestety, nic więcej nie przychodzi mi do głowy. Cisza, która 
zapadała w tych sytuacjach, była tyleż głęboka i przejmująca (a może 
dlatego, że tak niezwyczajna?), co krótkotrwała. Po kilku dniach konflikty 
wybuchały z nową, jeszcze bardziej destrukcyjną siłą.

To samo widać teraz. W ciągu pierwszych dni po 24 lutego wiedzę na 
temat przebiegu wojny na Ukrainie czerpałem w znaczącej części z TVP 
Info. Uważam, że tragedię dziejącą się za naszą granicą relacjonowano tam 
rzetelnie i bezstronnie. Publicystyka też utrzymywała się na akceptowalnym 
(przynajmniej dla mnie) poziomie. Owszem, ani razu w programach TVP 
Info nie usłyszałem wypowiedzi kogokolwiek spoza kręgów tzw. Zjedno-
czonej Prawicy, ale... nie wymagajmy przecież cudów.

Z każdym kolejnym dniem było jednak coraz gorzej. Po trzech tygodniach  
TVP Info znów przepoczwarzyła się w szczujnię, uprawiającą prymitywną 
propagandę, wycelowaną w prymitywnego odbiorcę, realizowaną według 
sprawdzonej, goebbelsowskiej zasady: odpowiednio często powtarzane 
kłamstwo staje się prawdą. Jak z tym można walczyć? Tak samo, jak z 
firmami, które nie wycofały się z Rosji - bojkotem. Być może niewiele to 
da, ale coś jednak robić trzeba...

We wszystkim warto jednak zachować umiar i nie dać się ponieść emo-
cjom. W związku z tym ja mogę spokojnie nie kupować w Leroy Merlin, ale 
nie uważam, żeby rząd Morawieckiego dopuszczał się zbrodni, niezrywając 
kontraktów na dostawę ropy, gazu i węgla z Rosji. Trzeba robić wszystko, 
aby nastąpiło to bez zbędnej zwłoki, ale nie zanim w pełni zdywersyfiku-
jemy dostawy. Chyba, że komuś (poza Putinem) zależy na tym, żebyśmy 
popełnili ogólnonarodowe samobójstwo. Najpierw trzeba przygotować się 
do tego infrastrukturalnie (zawarcie kontraktów z nowymi dostawcami, 
budowa portów, zbiorników, budowa elektrowni atomowych, itd.), a do-
piero potem można pokazać gest Kozakiewicza krwawemu kontynuatorowi 
dzieła Józefa Wissarionowicza Stalina.

Jak daleko powinien sięgać bojkot? Też się nad tym zastanawiam. Przykład 
pierwszy z brzegu: trochę pamiętam język rosyjski i tylko w nim mogę 
próbować dogadać się z ukraińskimi uchodźcami, z którymi miewam kon-
takt, ale Marek S. patrzy na mnie krzywo. Wychodzi na to, że powinienem 
milczeć, ale... czasem warto być zrozumianym.

Więc może tak: handel, gospodarka, finanse, sankcje personalne - okej, 
tu wszystko jest w miarę jasne. Najwyżej z Neste Clasic przerzucę się na 
Lavazzę. Ale kultura? Co mam zrobić z książkami rosyjskich autorów, 
których uwielbiam? Puszkin, Lermontow, Czechow, Bułhakow, Tołstoj, 
Nabokov, Sołżenicyn, Dostojewski i wielu, wielu innych? Spalić? Pociąć? 
Zasłonić czerwoną szmatą na półkach regału? Zapomnieć? Nie umiem...

Nie umiem zapomnieć

Reduktor
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Najbardziej emocjonującym punk-
tem Sesji Rady Powiatu, która 
odbyła się 17 marca, był wybór 
drugiego wiceprzewodniczącego 
Rady. Staroście zarzucono, że 
jest to podziękowanie dla PiS za 
poparcie, udzielone w głosowaniu 
nad wyborem Tadeusza Wenio 
na stanowisko Przewodniczącego 
Rady. Pojawiły się nawet głosy o 
równoległej, drugiej koalicji PO – 
ORS – PiS. 

Genezy wyboru drugiego wiceprze-
wodniczącego Rady trzeba upatry-
wać w odwołaniu Bogdana Białasa 
z funkcji Przewodniczącego Rady. 
ORS Przyszłość nie kryje -  a nawet 
podkreśla to w wielu wypowiedziach 
swoich członków - że sposób odwo-
łania był błędem, który wynikał z 
postawy koalicjanta, czyli Stowarzy-
szenia Ziemi Wałeckiej Niezależni. 

Wydawało się, że odwołanie B. 
Białasa było podparte nieformalnym 
(a może nawet w pewnym sensie for-
malnym) porozumieniem SZW Nieza-
leżni z radnymi opozycji. Ostatecznie 
B. Białas sam złożył rezygnację z 
funkcji i wszystko wskazywało na to, 
że wbrew umowie koalicyjnej sta-
nowisko przewodniczącego obejmie 

Dwie koalicje, wspólny koalicjant?
kandydat SZW Niezależni (mówiło się 
w tym kontekście o Cezarym Skrzyp-
czaku). Tak wynikałoby z matematyki. 
Dla starosty i ORS Przyszłość (które 
przecież wygrało wybory) było to 
jednak niemożliwe do zaakceptowa-
nia. Dzięki zakulisowym rozmowom 
doszło do zbliżenia pomiędzy ORS 
Przyszłość – PO i radnymi PiS. Dwa 
głosy, którymi dysponuje w radzie 
PiS (Jerzy Goszczyński i Ireneusz 
Sawczyszyn) okazały się być języcz-
kiem u wagi i pozwoliły na wybór 
przewodniczącego z ORS Przyszłość, 
którym został Tadeusz Wenio. W 
związku z tym pojawiło się szereg 
spekulacji. Najczęściej mówiło się o 
tym, że za poparcie Tadeusza Wenio 
PiS otrzyma stanowisko dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg, które 
miałby objąć Maciej Goszczyński. 
Jak się później okazało, było w tym 
niewiele prawdy. Konkurs stanowisko 
dyrektora PZD został rozstrzygnięty i 
nie wygrał go M. Goszczyński. 

Kiedy jednak pojawiła się infor-
macja o tym, że na marcową sesję 
ma trafić punkt mówiący o wyborze 
drugiego wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu, a kandydatem do 
objęcia tej funkcji jest I. Sawczyszyn 
(PiS) – znawcy powiatowych realiów 

uznali, że właśnie to ma być sposób 
podziękowania za poparcie T. Wenio. 

Nie do końca spodobało się to 
członkom SZW Niezależni. Jeszcze 
przed sesją odbyło się spotkanie 
kierownictwa tego ugrupowania, 
poświęcone tej właśnie sprawie. 

- Ustaliliśmy, że są teraz ważniejsze  
problemy, związane z wojną na Ukra-
inie i pomocą uchodźcom - mówiła 
po spotkaniu wicestarosta Jolanta 
Wegner. - Nie będzie jakiejkolwiek 
dyscypliny i każdy z radnych Nie-
zależnych zagłosuje za wyborem 
drugiego wiceprzewodniczącego tak, 
jak będzie chciał.

Sesja toczyła się w dość nerwowej 
atmosferze. Pierwsze zgrzyty i dys-
kusje pojawiły się już podczas wpro-
wadzania do programu obrad uchwał 
o wyborze wiceprzewodniczącego 
Rady i zmianach w Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, której członkiem 
był I. Sawczyszyn.

- Chciałbym się dowiedzieć, kto był 
wnioskodawcą tych uchwał – dopy-
tywał radny Janusz Różański.

Kiedy wyjaśniono, że wnioskodaw-
cą jest ORS Przyszłość, J. Różański 
poprosił o ten dokument. Po krótkiej 
przerwie otrzymał go, ale jak się oka-
zało dotyczył on wyłącznie powoła-

nie drugiego wiceprzewodniczącego 
Rady. Wniosku o zmianę w Komisji 
radny nie mógł się doprosić. 

Wątpliwości natury prawnej zgłosił 
również radny Roman Wiśniewski, 
który pytał, dlaczego radny Saw-
czyszyn złożył rezygnację z pracy w 
Komisji. Kiedy usłyszał, że takie są 
wymogi prawne, postanowił drążyć 
temat.

- To znaczy, że jeśli wszyscy członko-
wie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
chcieliby kandydować na stanowisko 
wiceprzewodniczącego Rady, to 
wszyscy musieliby złożyć rezygnację 
z pracy w komisji? - dopytywał radny.

Nie doczekał się jednak odpo-
wiedzi, bowiem przewodniczący T. 
Wenio uciął dyskusję mówiąc, że nie 
będzie zajmował się dywagacjami 
„co by było, gdyby było”.

J. Różański złożył wniosek o wyco-
fanie obydwu punktów, ponieważ 
nie ma wniosku o zmiany w komisji 
i nie wiadomo, kto jest inicjatorem 
uchwały. Zaproponował też, aby 
zmienić statut tak, by w przyszłości 
nie było wątpliwości co do pracy 
radnych w komisjach. 

- Na jakiej podstawie wprowadził 
pan punkt, skoro nie ma wniosku? 
– dopytywał się J. Różański przewod-
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Dwie koalicje, wspólny koalicjant?
niczącego.

- Te dyskusje są bez sensu! – wtrącił 
Bogdan Białas.

- Fakt, dyskusje są bez sensu. Putin 
w Rosji też nie dyskutuje – ripostował 
R. Wiśniewski.

Przewodniczący jednak przerwał 
dyskusję i poddał wniosek J. Różań-
skiego pod głosowanie. Większością 
głosów wniosek o wycofanie pro-
jektów uchwał został odrzucony, 
a następnie - również większością 
głosów – głosowanie nad projektami 
wprowadzono do porządku. 

Głosowania nad uchwałami odby-
wały się w równie nerwowej i gorącej 
atmosferze. J. Różański przypomniał, 
że w dalszym ciągu nie ma wniosku 
do uchwały o zmianie w komisji, 
przez co nie wie, czy może głoso-
wać. Zauważył też, że Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji powinna skupiać 
ludzi o kryształowej uczciwości, a ma 
trafić do niej odwołany przewodni-
czący B. Białas.

B. Białas z kolei przypomniał o 
wydarzeniach, jakie miały miejsce 
podczas słynnego wyjazdu do Bruk-
seli z udziałem byłego starosty.

- Kolejny raz mówicie o tej Brukseli 
– odparł J. Różański. - Tylko, że ja 
tam w alkomat nie dmuchałem i nikt 

mnie za rękę nie złapał. Za to któryś 
z pana kolegów rozbił się po pijaku 

samochodem i na to są dokumenty. 
Żałuję natomiast, że głosowałem za 
pana odwołaniem, bo pan Wenio nie 
dorósł do prowadzenia sesji.

Również wiceprzewodniczący Rady 
Cezary Skrzypczak sugerował, aby 
nie podejmować teraz uchwał tylko 
wycofać je i najpierw dokonać zmian 
w statucie, które regulowałyby pracę 
radnych w komisjach według nieco 
zmienionych zasad. 

Po dyskusji radni przystąpili jednak 
do głosowań. Najpierw większością 
głosów dokonano zmian w składzie 
komisji. Następnie wybrano komisję 
skrutacyjną, która przeprowadziła 
tajne głosowanie na wiceprzewod-
niczącego Rady. W komisji znaleźli 
się Anna Jarczewska, Danuta Kęsek i 
Sławomir Niewczas. 

Jedynym kandydatem był Ireneusz 
Sawczyszyn, który większością głosów 
został wybrany wiceprzewodniczą-
cym rady. 

- Chciałbym podziękować za zaufa-
nie i głosy – powiedział po głosowa-
niu nowy wiceprzewodniczący.

far

Od autora: Odniosę się do jednego, 
pobocznego wątku, który pojawił 
się podczas dyskusji. Co jakiś czas 
radni ORS, choć oczywiście nie tyl-
ko, przypominają byłemu staroście 
„eksces brukselski”. Chodzi o słynny 
wyjazd, zorganizowany na zaprosze-
nie europosła Bogusława Liberadz-
kiego. Oprócz młodzieży szkolnej, 
nauczycieli i dziennikarzy, do Brukseli 
wybrała się też kilkuosobowa grupa 
samorządowców z województwa za-
chodniopomorskiego, przynależnych 
partyjnie do SLD. Samorządowcy w 
autokarze nadużyli alkoholu i - we-

dług relacji współwycieczkowiczów 
– zachowywali się skandalicznie, 
wulgarnie i obscenicznie. Było to 
dawno, ale... było, a udział w tym 
wyjeździe z pewnością nikomu chlu-
by nie przynosi. 

Tylko, że... no właśnie. Epizod bruksel-
ski miał miejsce w czasie, kiedy starostą 
był Janusz Różański, a jego zastępcą 
Bogdan Wankiewicz. Powiatem rządziła 
wówczas koalicja SLD – ORS Przyszłość. 
Nie pamiętam już, czy był to SLD, czy 
już Wspólny Powiat, i czy ORS nie wy-
stępował jeszcze jako Unia Wolności 
(w istocie chodziło o SLD i UW – dop. 
red.), ale nie o nazewnictwo tu chodzi. 
Istotne jest to, że o ile pamiętam, wów-
czas tylko dwóm osobom z radnych 
UW przeszkadzał incydent brukselski. 
Radny Wojciech Kulesza przygotował 
nawet wniosek o odwołanie starosty, a 
zachowanie Janusza Różańskiego potę-
piła również Maria Kobiałko-Morawska. 
Pozostali radni z tego ugrupowania 
udali, że nic się nie stało. Był wśród 
nich również Bogdan Białas, który dziś 
zapewne tego żałuje. Skoro jednak 
wówczas mu to nie przeszkadzało, więc 
po wielu latach przywoływanie tego 
wydarzenia w formie zarzutu pachnie 
na odległość hipokryzją.

Z drugiej strony Janusz Różański 
nie ma żadnych podstaw, by kwe-
stionować „kryształową uczciwość” 
Bogdana Białasa jako radnego i 
kandydata do zasiadania w Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji. O ile mi 
bowiem wiadomo, prawomocny 
wyrok w postępowaniu dotyczącym 
byłego przewodniczącego Rady 
dotychczas nie zapadł, a Janusz 
Różański nie ma ani uprawnień, ani 
wystarczającej wiedzy, by wyręczać 
skład sędziowski.
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Sesję Rady Powiatu wałeckiego po 
raz pierwszy poprowadził nowy 
przewodniczący Tadeusz Wenio. 
Debiut trudno zaliczyć do udanych. 
Oprócz wywołującego emocje 
wyboru wiceprzewodniczącego 
(piszemy o tym osobno) radni 
dyskutowali między innymi o tym, 
dlaczego obchodzić albo nie ob-
chodzić na Cmentarzu Wojennym 
uroczystości, związanej z rocznicą 
zdobycia Wałcza. 

Na początku sesji przewodniczący 
wygłosił oświadczenie, w którym 
wytłumaczył swoją nieobecność po 
wyborze. Wynikło to z niejasności 
prawnych i obawy o ewentualne skut-
ki prawne podejmowanych uchwał. 
Stad wynikła decyzja, że Tadeusz We-
nio nie będzie prowadził sesji. W mię-
dzyczasie nadzór wojewody sprawdził 
procedurę wyboru i nie znalazł w niej 
żadnych nieprawidłowości.

Do porządku obrad ubiegłotygo-
dniowej sesji na wniosek radnego 
Romana Wiśniewskiego wprowa-
dzono uchwałę, wyrażającą wspar-
cie dla walczącej Ukrainy. Podczas 
omawiania sprawozdania starosty z 
działań pomiędzy sesjami radny Jerzy 
Goszczyński zwrócił uwagę na obcho-
dy wyzwolenia Wałcza, które miały 
miejsce na Cmentarzu Wojennym na 
Bukowinie. 

- Ja wiem, że Starostwo nie jest or-
ganizatorem tych uroczystości – mówił 
radny. - Ale na cmentarzu leżą Rosja-
nie, wielokrotni najeźdźcy. Wojna na 
Ukrainie dobitnie nam to pokazuje. 
Czy musimy powielać tradycje na-
rzucone nam przez obce mocarstwo i 
gloryfikować najeźdźców? Proszę tylko 
o głębsze przemyślenie.

- Ze smutkiem przyjąłem likwidację 
ulicy 12 lutego i próbę wykreślenia 
tej daty z kalendarza – mówił Janusz 
Różański. - Na cmentarzu, o ile pamię-
tam, spoczywa około 3700 żołnierzy 
Polskich i około 1600 radzieckich. 
Wśród żołnierzy rosyjskich są też Ukra-
ińcy. Ci ludzie walczyli z Niemcami i 

Pod nowym przewodem
zginęli za wolność. Ja wiem, że agresja 
na Ukrainie wywołuje emocje, ale nie 
łączmy tych dwóch rzeczy. 

- W dniu 17 września 1939 roku 
ten „wyzwoliciel” napadł wspólnie z 
hitlerowcami na Polskę – przypomniał 
J. Goszczyński. - W wyniku agresji 
straciliśmy 360 tysięcy kilometrów 
kwadratowych terytorium, czyli wię-
cej, niż zajmuje obecna Polska. A co 
z Katyniem? Mnie chodzi o głębszą 
refleksję. Rosja zaatakowała Osetię, 
Karabach, Gruzję, Afganistan, a teraz 
Ukrainę. To jest twór bandycki i warto 
się zastanowić. Nie chodzi mi o pole-
mikę, ale o to, aby każdy zdobył się 
na głębszą refleksję. 

W dalszej części obrad radni wy-
słuchali sprawozdań o stanie za-
bezpieczenia przeciwpożarowego 
powiatu. Wiele ciepłych słów padło 
pod adresem strażaków - zarów-
no zawodowych jak i ochotników 
- w kontekście ostatnich działań, 
likwidujących skutki silnych wiatrów. 
Radni zwrócili uwagę na problemy z 
dostępem do paliwa w kryzysowym 
okresie, wynikające z braku prądu na 
stacjach. Starosta poinformował, że 
na wspólnym posiedzeniu Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego ustalono, 
że w Wałczu minimum 2 stacje paliw 
muszą mieć zapewnione zasilanie, a 
w każdej z gmin przynajmniej jedna 
stacja. Oprócz tego, konieczne będzie 
zapewnienie awaryjnych środków 
łączności. 

Przy okazji omawiania informacji  
o zarobkach nauczycieli radni pytali, 
jak podległe powiatowi szkoły są 
przygotowane do przyjęcia młodzieży 
z Ukrainy. 

- Jestem w stałym kontakcie z dyrek-
torami szkół – zapewniła wicestarosta 
Jolanta Wegner. - Jeśli chodzi o mło-
dzież z Ukrainy, to goście z partner-
skiego miasta Fastów są na zdalnym 
nauczaniu, przynajmniej jeśli chodzi 
o szkoły średnie. Będą się uczyć w 
ten sposób, dopóki będzie to moż-
liwe. Natomiast jest grupa chętnych 
uczniów, która chce się integrować i 

jesteśmy do tego przygotowani. Nie 
ma problemu z dwiema godzinami 
nauki języka polskiego i oczywiście 
jesteśmy w stanie to zabezpieczyć.

Radni rozmawiali także o pozyski-
waniu środków pomocowych oraz 
o drogach powiatowych. Na koniec 
radni wspólnie ustalili treść uchwały, 
w której wyrazili poparcie i solidar-
ność z walczącą o wolność Ukrainą. 

far

Od autora: Trudno nie wspomnieć  
o sposobie prowadzenia sesji przez 
nowego przewodniczącego Tadeusza 
Wenio. Po z górą 20 latach przygląda-
nia się powiatowym samorządom wy-
dawało mi się, że widziałem już chyba 
wszystko, a jednak ostatnia sesja udo-
wodniła, że można mnie wciąż czymś 
zaskoczyć. Radny Różański mówił, że 
przewodniczący nie dorósł do prowa-
dzenia obrad. Podobnie zawiedziony 
był R. Wiśniewski. Niestety, trudno się 
z nimi nie zgodzić, bo prowadzenie 
sesji rzeczywiście było fatalne. Chciał-
bym, aby chodziło tu tylko o tremę 
nowicjusza. Niestety, wszystkiego na 
karb braku doświadczenia zrzucić się 
nie da. Co raziło najbardziej? Sposób 
zwracania się do niektórych radnych 
w sposób lekceważący, bez próby 
ukrycia negatywnego nastawienia. 
Poza tym ucinanie dyskusji w mo-
mentach ewidentnie niewygodnych, 
ale takich, które wymagały jednak 
wyjaśnienia. Do tego trzeba dodać 
dygresje i polemiki, delikatnie mówiąc 
niewiele wnoszące i często całkowi-
cie nie na temat. Oby kolejne sesje 
pokazały nowego przewodniczącego 
w lepszym świetle, bo patrząc z boku 
kiepsko to wygląda i na pewno nie 
przydaje splendoru Radzie. 

Odniosę się też do słów radnego 
Jerzego Goszczyńskiego, którego nie-
zwykle cenię - co nie znaczy, że muszę 
się zawsze i w 100 procentach zgadzać 
z jego poglądami. Staram się zrozu-
mieć jego sposób myślenia i jestem w 
stanie przyjąć, że można na kwestię 
rosyjską patrzyć w taki sposób, jak 

patrzy J. Goszczyński. Jestem natomiast 
przeciwnikiem uprawiania polityki hi-
storycznej. Nie podoba mi się pisanie 
historii pod aktualne zapotrzebowanie 
polityków i eliminowanie z niej pew-
nych niewygodnych elementów, a 
uwypuklanie innych. Robili to dawniej 
komuniści, którzy faktycznie kładli 
ogromny nacisk na Wojsko Polskie na 
wschodzie i współpracę z „bratnią” 
armią radziecką. Państwo podziemne 
to były dla nich wyłącznie AL i GL, z 
prawie całkowitym pominięciem AK, 
nie mówiąc o NSZ. Wyklęci byli w 
całości bandytami, a Wojsko Polskie 
na zachodzie właściwie nie istniało. 
Aktualnie wahadło wychyliło się mak-
symalnie w drugą stronę. Wyklęci to w 
całości bohaterowie, a Wojsko Polskie 
idące ze wschodu to właściwie okupan-
ci. Owszem, można żołnierzom Armii 
Czerwonej zarzucić naprawdę dużo, ale 
czy warto szukać odwetu na grobach? 
Czy leżący na Cmentarzu Wojennym 
żołnierze nie zasługują na szacunek? 
Czy każdego a priori należy traktować 
jako okupanta, najeźdźcę? Wreszcie co 
ci żołnierze mają wspólnego z dzisiejszą 
wojną na Ukrainie? Że to ten sam kraj, 
ta sama nacja, że istnieje jakaś ciągłość 
odpowiedzialności? Ale na tej samej 
zasadzie moglibyśmy rozliczać się też 
z innymi państwami, z racji tego, że 
pewne zaległości historyczne mamy z 
innymi sąsiadami. No, bo z Niemcami? 
Co z Węgrami, które pokazywane są 
jako czołowy partner i sojusznik obec-
nego rządu? Dlaczego zapominamy o 
zaborach (Austro-Węgry), o tym, że 
oddziały węgierskie były wykorzysta-
ne w krwawym tłumieniu Powstania 
Warszawskiego? 

Albo z drugiej strony: co mają zrobić 
Czesi, którzy wcale nie muszą nas ko-
chać za Zaolzie? Mogą też pamiętać, 
że w 1968 roku zamiast Czerwonych 
Gitar wysłaliśmy do nich „Czerwone 
Berety”. Może rzeczywiście niech 
każdy rozważy we własnym sumieniu, 
jak do tego galimatiasu podejść, ale ja 
osobiście byłbym ostrożny w szukaniu 
odwetu na poległych...
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Historia Beaty z Wałcza to wła-
ściwie gotowy scenariusz na film. 
Problem w tym, że ten scenariusz 
dalej pisze się na naszych oczach 
i trudno powiedzieć, jak się za-
kończy. Możemy tylko życzyć, aby 
happy endem...

Beata, trzydziestoletnia wałczan-
ka, mieszka na jednym z wałeckich 
osiedli. Przez kilka lat była w związku 
z Robertem. Mieszkali razem i pla-
nowali wspólną przyszłość. Mówili o 
ślubie, dzieciach. Beata przyznaje, że 
chyba jednak wyobrażała sobie zbyt 
wiele. Ale ma też świadomość, że nie 
chciała widzieć w swoim partnerze 
tego, co było wręcz oczywiste: że 
wierność zdecydowanie nie była jego 
mocną stroną. 

- Robert pewnego dnia po prostu 
oświadczył mi, że odchodzi – opo-
wiada Beata. - Stwierdził, że już mnie 
nie kocha, 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 przy-
jaciółką Beaty jeszcze z czasów szkol-
nych. Wychowały się praktycznie 
razem. Mieszkanie Renaty mieściło się 
piętro niżej. Wynajmowała je pracow-
nikom z Ukrainy, zatrudnionym do 
budowy wałeckiej obwodnicy. Sama 
zamieszkała w domu, który odzie-
dziczyła po dziadkach. Dziewczyny 
jeszcze w dzieciństwie obiecały sobie, 
że zawsze będą się wspierać, i dotrzy-
mywały 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 nawet - to 
tak, że nie było nic słychać. 

- Poznałam ich - przyznaje Beata. 
- O to jest nietrudno, jeśli się z kimś 
sąsiaduje. Sympatyczni faceci. Kiedy 
zepsuła mi się spłuczka w toalecie 
i spytałam, czy któryś umie ją na-
prawić, nie było problemu. Przyszli, 
zrobili i nie chcieli nawet grosza. Byli 
we dwóch: Mikołaj i Marek, więc 
skoro nie chcieli kasy, zapropono-
wałam im piwo. Opowiadali mi jak 
wygląda życie na Ukrainie, jakie są 
tam zarobki. Nie mieli łatwo. Mikołaj 
był zdolnym muzykiem, ale porzucił 
studia i zatrudniał się na polskich i 
niemieckich budowach. W ten sposób 
pomagał rodzicom, którzy zajmowali 

Miłość i wojna

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 pol-
sku. 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 
autobusów na przystanku przy placu 
Wolności ludzie hurtem przechodzili 
na drugą stronę. Na placu Beata do-
strzegła Renatę. Chwilę potem zoba-
czyła, 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 
stojących za nią samochodów. Jak 
automat dojechała do domu, zatrzy-
mała się na parkingu i rozpłakała jak 
dzieciak. Wtedy 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 
wierzyłam jej. To dla niej mnie zosta-
wił. 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 zapro-

siłam na kawę. Gadaliśmy do późna.
***

Mikołaj stał się częstszym gościem u 
Beaty. Mógł u niej korzystać z inter-
netu 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 
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 woj-
ny, 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 
bardzo. 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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Dorota była załamana kiedy odkry-
ła, że trzy lata po ślubie zdradza ją 
mąż. Robił to ze swoją asystentką. 
Romans Doroty z mężem tej asy-
stentki miał być formą zemsty, ale 
coś poszło nie tak, jak miało pójść. 
I wyszło na dobre...

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. Skłamałabym, 
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 znikał z 

Uczuciowy klin
domu, a wracał późno w nocy. Za-
częłam podejrzewać go o to, że mnie 
zdradza.

Dorota zaczęła sprawdzać telefon i 
komputer męża, ale nic niepokojącego 
nie znalazła. Dopiero kiedy przyniósł 
laptop z pracy, bo miał coś pilnego 
do dokończenia, poczekała aż zaśnie. 
Przypadkiem znała hasło do tego 
komputera. Słyszała, jak kiedyś poda-
wał je telefonicznie księgowej, która 
miała sprawdzić jakieś zamówienie. 
Wpisała: Dorota i swój rok urodzenia, 
a wtedy prawda wyszła na jaw. Naj-
pierw zobaczyła w folderze zdjęcia ze 
szkolenia w Mielnie. Na fotkach byli 
tylko Jacek i jego asystentka. Potem 
sprawdziła pocztę i messengera. Sko-
piowała nie 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, kie-
dy wychodził z pracy. Pokazała mu 
wydruki 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 asystent-
kę. 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.
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Uczuciowy klin

Po tygodniu trafiła się kolejna okazja. 
Tym razem wszystko poszło zgodnie z 
planem. Podali się za pracowników 
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 powstrzy-
mał 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 wybaczenie mnie, zwalając 
wszystko na kochankę, która go po-
dobno 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 wybacze-
nie. 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 swo-
jego postępowania – mówi Dorota. - 
Następnego dnia, kiedy pojawił się w 
pracy, czekał na niego już mój ojciec, 
który był przecież nadal właścicielem 
firmy. Ojciec wręczył mu wypowiedze-
nie. 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 swojej 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 godzi-
nę i umówili się na kawę. Potem były 
kolejne spotkania. 

- A potem poczuliśmy, że coś między 
nami iskrzy – mówi Dorota. - Zaczę-
liśmy 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 stanowi-
ska i kasy przestał być atrakcyjny dla 
swojej kochanki. A ja poznałam swoją 
drugą, i wiele na to wskazuje że wresz-
cie prawdziwą, miłość. Od pół roku 
jesteśmy z Markiem małżeństwem.

Marcin Orlicki
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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.

Owsianka z musem bananowym
COŚ NA ZĄB

Pisałam już o obiadach, deserach, kolacjach, a 
o śniadaniach nic a nic. Zaniedbanie jest tym 
bardziej karygodne, że według wszelkich zna-
ków na ziemi i niebie, a także według lekarzy, 
dietetyków, podręczników i czego tam jeszcze 
- śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w 
ciągu dnia. To ono daje nam siłę do działania, 
wzmacnia ciało i nakręca umysł (zwłaszcza 
podparte kawą - byle nie z koncernu Nestle!). 
Powinno być pożywne, choć niekoniecznie wy-
sokokaloryczne, powinno zawierać wartościo-
we minerały, życiodajne pierwiastki i witaminy, 
a przy tym wszystkim powinno też dobrze sma-
kować - przynajmniej tak, żeby na starcie nie 
zawsze przegrać konkurencję z Nutellą. I jeszcze 
jedno: powinno się je przygotowywać szybko, 
łatwo i przyjemnie. W moim głębokim przeko-
naniu dzisiejsza propozycja spełnia wszystkie 
te wyśrubowane wymagania. Trudno Wam w 
to uwierzyć? Więc spróbujcie! ()

SKłADNIKI

• 4 łyżki płatków owsianych,
• szczypta cynamonu,
• 200 ml mleka,
• 1 łyżeczka miodu,
• 1 skyr waniliowy,
• Jedna kostka gorzkiej czekolady,
• 1 banan,
• 1 łyżeczka kakao,
• kilka posiekanych orzechów nerkowca (u mnie 

6 szt.) 

WYKONANIE
Płatki owsiane przesypujemy do garnuszka. Doda-

jemy cynamon, mleko i miód, gotujemy przez ok. 5 minut ciągle mieszając. Wyłączamy ogień pod 
owsianką i czekamy 5 minut, aż płatki wchłoną całe mleko. Przygotowaną owsiankę przekładamy do 
miseczki. Dodajemy skyr i mieszamy do połączenia składników.

Mus bananowy: banana miksujemy z kakao. Dodajemy do owsianki, dekorujemy pokruszonymi orze-
chami i startą na tarce kostką czekolady.
                                                                  

Smacznego!!!
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W pewnym 
rezerwacie, tak 
jak w innych, 
zwierzęta 
były zorga-
nizowane. 

Miały swoją 
radę i wybiera-

ł y takiego, który 
z a - rządzał rezerwatem. 
Rezerwat wchodził w skład, po-
wiedzmy, parku narodowego. Tymże 
parkiem, po wyborach, zarządzały 
lisy. Niektóre farbowane. W opozycji 
znalazły się borsuki. Obie opcje zna-
ne są ze zręcznej budowy sieci nor. 
Nory te raz się łączą, a innym razem 
łączące je korytarze są zasypywane, 
by po czasie znów zostać połączo-
ne. Jednak lisy, wzorem borsuków, 
zapragnęły zagarnąć władzę tylko 
dla siebie. Zaczęły od wyrugowania 
innych zwierząt spod dębu, pod któ-
rym były rozpatrywane spory. Wciąż 
próbują przejąć łączący zwierzęta 
system informacji i propagandy. W  
radzie naszego małego rezerwatu 
znalazły się przede wszystkim lisy 
i borsuki, ale też grupa zwierząt, 
która nie chciała być z żadną z tych 
grup, bo nie była ani borsukami, ani 
też lisami. W radzie zwierząt znala-
zły się też legwany i jeden samotny 
wilk. Jako, że borsukom nie było 
po drodze z lisami, dogadały się z 
federacją zwierząt innych, niż bor-
suki, lisy i legwany. Wilk pozostał na 
uboczu. Po dogadaniu się, borsuki z 
federacją spokojnie pracowały w ra-
dzie. Razem też wybrały naczelnego 
borsuka, który zarządzał rezerwatem 
i doświadczonego borsuka, który 
kontrolował radę. Federacja zado-
woliła się pomniejszymi miejscami. 
Jedna z saren została pomocnikiem 
zarządcy, łoś wszedł do zarządu, a 
papuga miała wraz z innym starym 
borsukiem pomagać w zarządzaniu 
radą. Czas pokazał, że ten związek 
zwierząt nie sprawdzał się. Borsu-
ki uznały, że federacja nie ma nic 
do gadania i poczynały sobie, nie 
pytając nikogo o zdanie. Coraz to 
nowy borsuk pojawiał się w polu 
widzenia. Nowe nory zasiedlały wy-
łącznie borsuki, a inne sfederowane 
zwierzęta patrzyły na to z coraz 
większym zdumieniem. Wspierały 
bowiem realizację pomysłów borsu-
ków, ale ich pomysły były spychane 
na plan dalszy. Borsuki nie dotrzy-
mywały słowa, a nawet zaprzeczały 
temu, by coś przyrzekały. I tak w 
związku narastały napięcia. Tymcza-
sem w parku narodowym szczury, 
które zajmowały się pilnowaniem 
wszystkich zwierząt, doszły do wnio-
sku, że jeden z borsuków nie zgłosił 
im wszystkich zapasów. Zaczęły 

węszyć i kopać, aż się dokopały i 
wyciągnęły wniosek, że trzeba z 
tymże borsukiem poważnie poroz-
mawiać. Postanowiły więc publicz-
nie powiedzieć, że mają zastrzeżenia 
do borsuka. Zwierzęta w radzie - 
poza borsukami - uznały, że borsuk, 
który nie podoba się szczurom, nie 
powinien zarządzać radą zwierząt. 
Borsuk wraz z innymi borsukami sta-
wiał opór. Inne zwierzęta domagały 
się jednak jego ustąpienia i ostatecz-
nie borsuk na to przystał.  Federa-
cja zaczęła rozmowy z borsukami, 
by naprawić związek. Borsuki nie 
mogły zrozumieć dlaczego. Uważały, 
że przecież zwierzęta je zdradzi-
ły. Zwierzęta zaś chciały zmiany i 
naprawy związku. Proponowały 
papugę na zarządzającego radą, a 
później inne zwierzę na zastępcę. 
Borsuki się boczyły, wahały. To się 
zgadzały, by później uchylić się od 
zgody. Zwierzęta były zdziwione, bo 
chciały tylko dogadać się w ramach 
związku. Rozmowy trwały i trwały 
bez końca. Nagle borsuki przestały 
rozmawiać i postawiły na swoim. - 
Skąd taka zmiana? - zastanawiały 
się zwierzęta. Ostatecznie zgodziły 
się na pozostanie w związku, mimo, 
że borsuki nie chciały się zgodzić 
na ich propozycje. Nie wyobrażały 
sobie bowiem, że same mogłyby się 
dogadać z lisami, ani nie wyobrażały 
sobie, że z lisami mogą się dogadać 
borsuki. Lisy bowiem nastawały 
na zwierzęce wolności i dążyły do 
ograniczenia praw w parku narodo-
wym. Zwierzęta zgodnie wybrały 
innego starego borsuka na zarządcę 
rady, bo skoro zostały w związku, 
to go poparły. Jednak borsuki tak 
się zapętliły w swoich knowaniach, 
że zanim borsuk zaczął zarządzać 

Gdzie dwóch się bije, 
tam trzeci korzysta, 
czyli z życia zwierząt

radą, papuga poprowadziła trzy 
posiedzenia rady, uśmiechając się z 
przekąsem. Taki pomysł miała prawa 
sowa, że nie można być wybranym 
na zarządzającego radą zwierząt 
bez zrezygnowania z bycia zastępcą 
zarządzającego. Upłynęło kilka tygo-
dni i nagle wśród zwierząt pojawiła 
się plotka, że borsuki dogadały się z 
lisami. Tak, z tymi lisami, z którymi 
od lat toczą wojnę w parku narodo-
wym i we wszystkich rezerwatach. 
Na wiecach borsuki krzyczały, że nie 
lubią lisów, że lisy są złe, że chcą 
zawładnąć rezerwatami i parkiem 
na zawsze, że zawłaszczyły miejsce 
pod dębem i coraz trudniej docho-
dzić sprawiedliwości, bo wszędzie 
panoszą się lisy, które coraz śmielej 
wychodzą z nor i dobierają się do 
dóbr zwierząt. Borsuki chodziły na 
wiece i głośno krzyczały na lisy, że 
chcą zawłaszczyć rezerwat i park 
narodowy. Najdonośniej krzyczał 
naczelny borsuk i borsuk, który 
onegdaj zasiadał w radzie parku. Na 
wiecach tych bywała też papuga. 
Do tego za granicą rezerwatu ze snu 
zimowego obudził się biały niedź-
wiedź, który zaczął ryczeć i wojo-
wać z sąsiednim niebiesko - żółtym 
parkiem narodowym. Lisy zaś przed 
obudzeniem się niedźwiedzia próbo-
wały kłócić się ze związkiem parków 
narodowych. Z tym zaś i borsuki, i 
inne zwierzęta się nie zgadzały, więc 
głośno i dobitnie protestowały. Tym-
czasem w naszym małym rezerwacie 
naczelny borsuk przypomniał sobie, 
że przecież stary lis też był kiedyś w 
komitywie z borsukami. Trochę tylko 
przefarbował swoje barwy, ale jakby 
tak się dobrze przyjrzeć, to prze-
cież podobny jest do borsuka. Też 
kopie nory i wychodzi nocą. Doszło 

do tego, że i lisy, i borsuki zaczęły 
wspólnie odkopywać zasypane 
niegdyś korytarze. Pojawił się po-
mysł borsuków, by do zarządu rady 
wybrać lisa. Zwierzęta ze spółdzielni 
zaniemówiły. Bo jak to tak, przecież 
borsuki krzyczały, że lisy są złe, że 
chcą zawłaszczyć na zawsze..., że 
sądy pod dębem zabrały, że lisy się 
panoszą, jak to, jak to... Borsuki nie 
zważały jednak na nic i doprowadzi-
ły do głosowania w radzie zwierząt. 
O dziwo, lis został wybrany i zasiadł 
wśród zarządzających radą zwierząt. 
Do tego po podliczeniu głosów 
okazało się, że niektóre zwierzęta z 
federacji też były za. Czyżby bor-
suki i lisy dokopały się do nich też? 
Papuga zaś siedzi i przygląda się tej 
zwierzęcej menażerii i zastanawia 
się: „co ja tutaj robię, co ja robię 
tu?”

Skąd tytuł tej bajki? Stąd, że pobiły 
się borsuki ze zwierzętami z federacji 
a stary lis odebrał nieistniejący dług 
od borsuków, którym wydawało 
się, że coś są dłużni, choć zwierzęta 
z federacji nie miały konszachtów z 
lisami. Borsuki odgryzły się zwierzę-
tom z federacji, a stary lis zaciera 
ręce, bo osłabił i borsuki, i inne 
zwierzęta, a wybory tuż, tuż. 

Inne zwierzęta zaś są zajęte swoimi 
sprawami. Ze strachem oglądają się 
na poczynania białego niedźwiedzia, 
zajmują się uchodźcami i jak im 
się przyjrzeć, to przynajmniej na tę 
chwilę mają w głębokim poważaniu 
borsuczo - lisie mariaże. Zaś sieć 
nor wydaje się być rozbudowywana 
i łączona z lisami. Przynajmniej w 
naszym rezerwacie. 

Pokoju życzę wszystkim.
Cezary Skrzypczak

adwokat, mediator
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Sonia nie ma do zaofe-
rowania pieniędzy ani 
mieszkania, więc pomaga 
inaczej. Któregoś dnia 
wysiadła kilka przystan-
ków wcześniej, podeszła 
do grupy wolontariuszy 
na poznańskich Targach 
i tak jakoś została do 
czwartej nad ranem. A 
potem wróciła jeszcze 
raz. I kolejny. Dziś koor-
dynuje pracą własnego 
zespołu. Pomaga na MTP 
ludziom i zwierzętom, 
którzy wyrwali się z 

wojennego piekła i szukają 
tu jeśli nie lepszego, to 
przynajmniej spokojniejsze-
go jutra. Sonia pomaga tak, 
jak chce i może.

Na Targach spotyka się 
przypadkiem z Kingą - 
naszą wspólną znajomą, 
której nie widziała już 
ładnych parę lat. Kinga ma 
wprawdzie do zaoferowa-
nia pieniądze, ale oprócz 
tego ofiarowuje także swoje 
późne wieczory i wczesne 
poranki. Na Targach praca 
się nie kończy. Kinga poma-
ga tak, jak chce i może.

Kaja Godek ma do zaofe-
rowania pieniądze, i - jak 
się domyślam - również 
trochę czasu. W swojej wy-
kształconej głowie starannie 
rozważyła, czego uciekające 
przed wojną Ukrainki mogą 
potrzebować najbardziej, 

Pomoc na papierze
a następnie zareagowała 
w sposób, który uznała za 
najlepszy. W ten sposób, 
dzięki inwestycji w czas i 
pieniądze, dzielne wolon-
tariuszki Fundacji Życie i 
Rodzina mogą uratować 
uchodźczynie, wręczając im 
ulotki ostrzegające przed 
aborcją. Są na nich kojące 
fotografie przedstawiają-
ce abortowane płody, a 
także cytat z Matki Teresy, z 
którego jasno wynika, że od 
wojny gorsza jest aborcja. 
Kaja pomaga tak, jak chce i 
może. Wcześnie i skutecznie 
ostrzega Ukrainki, jak to 
jest być kobietą w Polsce.

Żyjemy w czasach, w któ-
rych łatwo jest mieć łzy w 
oczach. Ostatnio w znacznej 
większości wzruszam się 
przede wszystkim wszech-
obecnym dobrem i solidar-

nością, bezinteresownym 
poświęcaniem samego 
siebie i własnych zasobów 
(ubrania, mieszkanie, czas, 
energia, pieniądze) na rzecz 
obcego człowieka, który 
pechowo żył w tym rejo-
nie świata i Europy, który 
przechodzi teraz prawdziwe 
piekło.

Te czasy pomagają nam 
odkryć, kim są ludzie 
dookoła i jakie wartości wy-
znają. Jak zachowują się nie 
tylko w niewymagających 
okolicznościach, takich jak 
wyjście na kawę czy wspól-
na praca, ale także w obli-
czu prawdziwego kryzysu 
humanitarnego. Ściskają za 
serce i powodują, że serce 
wyrywa się z klatki pier-
siowej, żeby wykrzyknąć 
„jak pięknie, jak dobrze”, 
choć same czasy nie są ani 

piękne, ani dobre.
Te czasy powodują też, 

że dużo bardziej rzuca-
ją się w oczy przejawy 
skrajnej tępoty i nieod-
powiedzialności. Zgrzy-
tam zębami na myśl, że 
można na Instagramie 
promować swoje selfie 
hasztagiem #ukrainewar, 
a przestraszonym i strau-
matyzowanym kobietom 
wciskać do ręki ulotki 
pełne krwi i śmierci.

Te czasy pokazują, że 
nie musimy dawać z 
siebie wiele. Ważne, 
żebyśmy dawali tylko to, 
co  najlepsze. Na miarę 
własnych możliwości i 
własnego sumienia.

Natalia Chruścicka

Doszedłem do wniosku, że dążenie 
przez Putina i jego ekipĘ do zagar-
nięcia ziem Ukrainy jest draństwem, 
mogącym wywołać także negatywne 
zmiany w zachowaniu człowieka, 
trzymającego kciuki za Ukrainą. Na 
szczęście oznajmiam to, opierając się 
wyłącznie na swoim doświadczeniu. 

Jak ja teraz cieszę się z porażek wro-
ga w rozgrywkach sportowych! Wyja-
śnić należy, że za wroga uznaję kogoś, 
kto nie chce w sposób jednoznaczny 
nazwać tego, co wymyśla Putin: 
złem. Złem, czyli niewyobrażalnymi 
dla obywatela Europy zbrodniami 
przeciwko ludzkości, przeciwko, 
wydawało się bliskim, sobie oso-
bom - sąsiadom, mówiącym nawet 
przeważnie takim samym językiem. 
Wcześniej frajdy w takich sytuacjach 
nie zaznawałem. Cieszyłem się, gdy 
wygrywały drużyny, którym kibicu-
ję, gdy zwyciężali zawodnicy - moi 
faworyci, ale nie wyrażałem euforii 
po porażkach przeciwników. Nawet 
ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy 
Legii Warszawa nie wzbudziło we 
mnie radości, a Barcelonie będącej 
w kryzysie sportowym i finansowym 
nawet lekko (no dobrze... leciutko) 
współczułem. Obecnie zauważyłem 
z niepokojem, że jest inaczej. Proszę 
Państwa, jaki ja byłem wniebowzięty 
w czasie meczu tenisowego w Indian 
Wells pomiędzy Gaelem Monfilsem 
i  Daniłem Miedwiediewem! Mon-
fils - Francuz, prywatnie mąż znanej 
ukraińskiej tenisistki Eliny Switoliny, 
nie był faworytem w potyczce z 
Rosjaninem Miedwiediewem - ów-
czesnym liderem światowego ran-
kingu tenisistów, który co prawda 
wypowiedział się, że promuje pokój 
na całym świecie, że obecnie tenis 
nie jest czymś ważnym, ale wyraziście 

Zmieniłem się...
okupantów nie potępił.

Otóż dziesięć lat starszy Francuz 
zgodnie z przewidywaniami przegrał 
pierwszego seta. To, co się działo 
później, wywołało aplauz nie tylko 
bezpośredniej widowni, ale także mój. 
Spokojnie, bez emocji, sielski Monfils 
rozbił Miedwiediewa, doprowadzając 
go do szału. Jakże przyjemnie było 
oglądać, kiedy zdziczały Rosjanin 
zaczął uderzać swoją Tecnifibre po 
twardym korcie, by później wyciszony 
Monfils miejsce to uprzątał z części 
roztrzaskanej ramy tenisowej rakiety. 
Oczami wyobraźni zamiast tenisi-
stów widziałem Putina, walącego w 
ogromny stół pięściami, po tym, jak 
doniesiono mu o kolejnych rosyjskich 
żołnierzach oddających się dobrowol-
nie do niewoli oraz puszczającego 
oczko uśmiechniętego Wołodymyra 
Zełenskiego, mówiącego do Władi-
mira: idziemy po Ciebie!

W nocy ze środy na czwartek nasz 
Hubert Hurkacz (zwany pieszczotliwie 
Hubim bądź bardziej obrazowo Czła-
pakiem) grał w tym samym turnieju 
co Monfils, z wyżej od siebie rozsta-
wionym Rosjaninem Rublowem. Tym 
samym, który wsławił się napisem 
„Żadnej wojny, proszę”. Mimo, że 
zapewne jest to porządny Rosjanin, 
tak jak miliony innych, to życzenie, 
by wygrał Hurkacz, nie wynikało 
jedynie z faktu kibicowania Polakowi. 
Satysfakcja po wygranej byłaby prze-
ogromna, wykraczająca poza obszar 
kibicowania, bo przecież w tym czasie 
chodzi głównie o to, by Rosjanie prze-
grywali. Niestety, tak się tym razem 
nie stało. Rublow okazał się lepszy, a 
mnie pozostała jedynie nadzieja, że 
to tylko przegrana bitwa. A wojna? 
Wojna zostanie wygrana!

Marek Pawłowski
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Niezłe widowisko w wykonaniu 
swoich ulubieńców oraz – tak, 
jak przed dwoma tygodniami - 6 
goli obejrzeli kibice Orła, którzy w 
sobotę 19 marca przyszli na wa-
łeckie Euroboisko. Tak naprawdę 
gospodarze rozstrzygnęli mecz już 
w pierwszych 45 minutach, kiedy 
pod okiem prezesa ZZPN oraz 
wiceprezesa Polskiego Związku 
Piłki Nożnej ds. szkolenia Macieja 
Mateńko zaaplikowali Pogoni Po-
łczyn 3 bramki, nie tracąc przy tym 
żadnej. Ostatecznie mecz zakończył 
się wysokim i zasłużonym zwycię-
stwem Orła 5-1.

Historia dowodzi, że wałeckim Or-
łom przeważnie grało się z rywalami 
z Połczyna całkiem dobrze, a bilans 
tych meczów przemawiał na korzyść 
gospodarzy sobotniego spotkania. 
Zapewne właśnie to, oraz wysoka wy-
grana Orła 4-1 w meczu jesiennym, a 
także niska pozycja w tabeli i skromny 
dorobek punktowy Pogoni przema-
wiały za tym, że na kolejną potyczkę 
wałecko - połczyńską wałeccy kibice 
czekali ze sporym optymizmem. Z 
drugiej strony, mając w najbliższej per-
spektywie mecz z liderem 4. ligi Vinetą 
Wolin, a w trochę dalszej spotkania z 

Bez większych problemów
Orzeł Wałcz - Pogoń Połczyn Zdrój 5-1 (3-0)

Orzeł: Odolczyk - Resiak, Wesołowski, Hermanowicz, Riccio - Cerazy (82’ Haraj), 
Popiołek, Gałosz, Trzmiel (85’ Kowalik), Kowalczuk (80’ Suślik) - Wojciechowski 
(82’ Pawlisz).

Bramki dla Orła: Daniel Popiołek x 2 (41’, 88’), Konrad Trzmiel (8’), Damian 
Gałosz (13’), Bartosz Wojciechowski (55’).

rywalami, którzy im „nie leżą”, gospo-
darzom zależało na dopisaniu sobie w 
sobotę trzech punktów.

Na spotkanie pofatygował się pre-
zes ZZPN oraz wiceprezes Polskiego 
Związku Piłki Nożnej ds. szkolenia 
Maciej Mateńko, który w rozmowie 
z klubowymi działaczami zdradził, że 
w wolnych chwilach chętnie odwiedza 
zachodniopomorskie boiska i obser-
wuje mecze drużyn, występujących na 
różnych szczeblach rozgrywkowych. W 
sobotę po pierwszej połowie meczu 
w Wałczu pojechał do Lubna, gdzie 
obejrzał efektowne zwycięstwo miej-
scowego Kopanika nad Drzewiarzem 
Świerczyna (7-0).

Na brak wrażeń w meczu Orła z 
Pogonią prezes też jednak narzekać 
nie mógł. Miejscowi wybiegli na 
boisko w najsilniejszym zestawieniu, 
na jakie ich obecnie stać. Zabrakło 
jedynie narzekającego na odnawiają-
cą się kontuzję Cezarego Buraka oraz 
Tomasza Tomczaka, który od sierpnia 
ubiegłego roku mimo wielkich chęci 
nie jest w stanie z powodów zdrowot-
nych wrócić na boisko. Warto dodać, 
że wałecki napastnik nabawił się prze-
wlekłej kontuzji kolana na rozgrzewce 
przed jesiennym meczem z... Pogonią 
w Połczynie.

Po pierwszym gwizdku poprawnie 
sędziującego zawody M. Kucharskie-
go zaczęła się ciężka, fizyczna praca 
obydwu drużyn, której stawką było 
opanowanie środka pola. Piłkarze 
Pogoni udowadniali, że nie przyjechali 
do Wałcza prosić faworyta o łagodny 
wymiar kary, tylko walczyli o piłkę 
z pełnym poświęceniem, często na 
pograniczu faulu. Gospodarze nie 
odstawiali nóg, ale toczona na dużej 
intensywności gra początkowo im 
się nie kleiła. Miejscowi razili przede 
wszystkim niedokładnością, przez co 
próby zawiązywania akcji ofensyw-
nych kończyły się najczęściej tym, że 
podopieczni Marcina Łyjaka znów 
musieli twardo walczyć o odzyskanie 
kontroli nad futbolówką.

Na szczęście jednak dość szybko 
udało im się poskromić apetyty po-
łczynian. Już w 8 minucie po jednym 
z pierwszych składniejszych ataków, 
przeprowadzonym lewą stroną bo-
iska, obrońcy gości wybili piłkę na rzut 
rożny. Do jego wykonania podszedł 
Daniel Popiołek, który zacentrował 
tak, że piłka znalazła się w zasięgu 
grupki piłkarzy obydwu zespołów, 
walczących o pozycję w odległości 
kilku metrów od bramki. Nie od dziś 
wiadomo, że w takich warunkach 
świetnie czuje się defensywny pomoc-
nik Orła Konrad Trzmiel, który mimo 
pieczołowitej opieki ze strony dobrze 
zbudowanych defensorów Pogoni 
zdołał skierować piłkę w kierunku 
bramki, a ta zatrzymała się dopiero 
w siatce.

Zaledwie 5 minut później gospoda-
rze prowadzili już dwoma bramkami. 
Po odzyskaniu piłki w środkowej 

strefie boiska wałczanie rozegrali 
dwupodaniową akcję, po której prosto 
na bramkę Pogoni pobiegł Damian 
Gałosz. Pomocnik Orła wbiegł z piłką 
przy nodze w pole karne i mając przed 
sobą tylko słabo wyglądającego w tym 
meczu bramkarza Pogoni pewnym 
strzałem umieścił piłkę w siatce przy 
dalszym słupku.

Uspokojeni dwubramkowym prowa-
dzeniem gospodarze trochę zwolnili 
tempo swoich akcji, z czego skorzystali 
ofensywni gracze Pogoni, którym uda-
ło się oddać kilka strzałów w kierunku 
bramki Odolczyka. Nie sprawiły one 
jednak bramkarzowi Orła zbyt wielu 
kłopotów, bo piłka albo mijała bram-
kę, albo na jej drodze stawał wałecki 
golkiper.

Krótko przed zmianą stron gospoda-
rze znów trochę przyspieszyli. Efekt 
był natychmiastowy. W 41 minucie 
grający tym razem trochę dyskretniej 
Daniel Popiołek znalazł się z piłką w 
okolicach 25 metra od bramki Pogoni. 
Pomocnik Orła nie bardzo miał do 
kogo podać, a ponieważ rywale nie-
ostrożnie zostawili mu trochę miejsca, 
więc zdecydował się na strzał z dystan-
su. Mocno i precyzyjnie kopnięta piłka 
zdjęła pajęczynę z prawego okienka 
bramki Pogoni, a młody golkiper mógł 
tylko bezradnie rozłożyć ręce.

Wydawało się, że gol do szatni od-
bierze przyjezdnym resztki nadziei na 
wywiezienie z Wałcza przyzwoitego 
wyniku. Nic jednak z tych rzeczy – po 
zmianie stron Pogoń cierpliwie próbo-
wała złamać bardzo pewnie grającą 
w tym meczu obronę Orła. I w końcu 
dopięli swego. W 52 minucie Konrad 
Trzmiel przypadkowo dotknął lecącą 
w kierunku bramki piłkę i sędzia bez 
wahania podyktował rzut karny dla 
Pogoni, a piłkarza gospodarzy ukarał 
żółtą kartką. Jedenastkę pewnie wy-
korzystał wyróżniający się zawodnik 
Pogoni Kordian Rudziński, który zagrał 
lepiej, niż cieszący się opinią supergra-
cza Grzegorz Wawreńczuk.

Goście cieszyli się z gola zaledwie 
przez trzy minuty. Po rzucie rożnym 
dla Orła piłka trafiła do stojącego na 
11 metrze z prawej strony pola karne-
go Bartosza Wojciechowskiego, a ten 
nie namyślając się długo huknął z po-
wietrza pod poprzeczkę połczyńskiej 
bramki. Gdyby wśród kibiców ogłosić 
plebiscyt na najładniejszą bramkę 
tego meczu, to trafienie Wojciechow-
skiego na pewno nie byłoby bez szans 
w konfrontacji z golem Popiołka.

Po tej stracie goście już się nie pod-
nieśli. Dokonali aż sześciu zmian, a na 
placu gry pojawili się młodzi zawodni-
cy, dopiero zbierający doświadczenie 
w ligowej piłce. Pod koniec na boisku 
pojawili się również rezerwowi za-
wodnicy Orła, którzy niezbyt regu-
larnie wchodzą na murawę w czasie 
meczów. Spotkanie zaczęło trochę 
przypominać sparing, a temperaturę 
podniósł jedynie strzał w słupek w 
wykonaniu Vinzenzo Riccio.
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15. Rasel Dygowo 22 21 33-63
16. Jeziorak Szczecin 22 19 39-64
17. Sokół Karlino 22 19 27-47
18. Ina Goleniów 22 18 28-58
19. Pogoń Połczyn 22 12 25-73
20. Zefir Wyszewo 21 10 22-56

Klasa okręgowa
Wyniki 16. kolejki: Korona Człopa - KP Drawsko 
Pomorskie 1-1, Piast Chociwel - Lech Czaplinek 
0-1, Zorza Dobrzany - Iskra Pomień 3-3, Świato-
wid 63 Łobez - Orzeł Bierzwnik 2-2, Calisia Kalisz 
Pomorski - Sarmata Dobra 6-2, Olimp Złocieniec 
- Gavia Choszczno 2-2, Sparta Węgorzyno - Ina 
Ińsko 1-1. Drawa Drawno - Błękitni Pomierzyn 0-3 
(w.o., Drawa Drawno wycofała się z rozgrywek po 
rundzie jesiennej).

Wyniki 17. kolejki: Sparta Węgorzyno - Korona 
Człopa 1-2, Ina Ińsko - Olimp Złocieniec 3-0, Gavia 
Choszczno - Calisia Kalisz Pomorski 2-0, Sarmata 
Dobra - Światowid 63 Łobez 1-0, Orzeł Bierzwnik - 
Zorza Dobrzany 2-4, Iskra Pomień - Piast Chociwel 
0-3, Błękitni Pomierzyn - KP Drawsko Pomorskie 
1-1. Lech Czaplinek - Drawa Drawno 0-3 (w.o., 
Drawa Drawno wycofała się z rozgrywek po rundzie 
jesiennej).

1. Gavia Choszczno 17 39 32-12
2. Piast Chociwel 17 34 42-23
3. Zorza Dobrzany 17 31 41-22
4. Sarmata Dobra 17 31 34-25
5. Calisia Kalisz Pom. 17 29 48-26
6. Lech Czaplinek 17 29 34-27

7. Olimp Złocieniec 17 28 41-28
8. Orzeł Bierzwnik 17 27 36-28
9. KP Drawsko Pomorskie 17 25 35-28
10. Ina Ińsko 17 22 24-24
11. Korona Człopa 17 21 29-33
12. Błękitni Pomierzyn 17 18 27-39
13. Światowid 63 Łobez 17 16 30-38
14. Iskra Pomień 17 10 27-60
15. Sparta Węgorzyno 17 6 21-53
16. Drawa Drawno 17 10 22-57

Klasa „A”
Wyniki 14. kolejki: Sad Chwiram - Mirstal Miro-
sławiec 7-2, Bytyń Nakielno - Grom Szwecja 0-1, 
Wspólni Różewo - Santos Kłębowiec 4-1, Legion 
Strączno - Znicz Dzikowo 0-2, Kopanik Lubno - 
Drzewiarz Świerczyna 7-0, Grom Giżyno - Sokół 
Suliszewo 2-0. Pauza: Błękitni Ostrowice.

1. Wspólni Różewo 13 27 41-16
2. Sokół Suliszewo 13 26 33-18
3. Sad Chwiram 13 26 38-24
4. Santos Kłębowiec 13 20 29-21
5. Błękitni Ostrowice 12 20 31-17
6. Drzewiarz Świerczyna 13 19 30-35
7. Kopanik Lubno 13 18 32-20
8. Grom Giżyno 13 18 25-41
9. Znicz Dzikowo 13 17 39-34
10. Grom Szwecja 13 17 15-26
11. Mirstal Mirosławiec 13 14 28-38
12. Legion Strączno 13 12 18-52
13. Bytyń Nakielno 13 10 19-36

4. liga
Wyniki 21. kolejki: Gwardia Koszalin - Orzeł 
Wałcz 1-1, Leśnik Manowo - Vineta Wolin 0-3, 
Olimp Gościno - Darłovia Darłowo 3-0, Zefir 
Wyszewo - Flota Świnoujście 2-2, Ina Goleniów 
- Błękitni II Stargard 1-2, Hutnik Szczecin - Che-
mik Police 3-3, Dąb Dębno - Sokół Karlino 0-1, 
Wieża Postomino - Rasel Dygowo 1-0, Jeziorak 
Szczecin - Biali Sądów 1-2, Pogoń Połczyn Zdrój 
- MKP Szczecinek 1-2.

Wyniki 22. kolejki: Orzeł Wałcz - Pogoń Połczyn 
Zdrój 5-1, MKP Szczecinek - Jeziorak Szczecin 
4-2, Biali Sądów - Wieża Postomino 1-0, Rasel 
Dygowo - Dąb Dębno 1-1, Sokół Karlino - Hut-
nik Szczecin 0-3, Chemik Police - Ina Goleniów 
3-0, Błękitni II Stargard - Zefir Wyszewo 6-1, 
Flota Świnoujście - Olimp Gościno 4-1, Darłovia 
Darłowo - Leśnik Manowo 2-3, Vineta Wolin - 
Gwardia Koszalin 2-0.

1. Vineta Wolin 22 56 63-11
2. Flota Świnoujście 22 56 78-15
3. Gwardia Koszalin 21 42 39-13
4. Dąb Dębno 22 42 50-35
5. Biali Sądów 22 40 49-29
6. MKP Szczecinek 22 38 61-38
7. Orzeł Wałcz 22 36 45-33
8. Hutnik Szczecin 22 36 46-28
9. Wieża Postomino 22 35 34-27
10. Chemik Police 22 31 53-58
11. Darłovia Darłowo 22 29 35-38
12. Olimp Gościno 22 27 33-48
13. Błękitni II Stargard 22 25 49-56
14. Leśnik Manowo 22 21 28-47

Gospodarze przypieczętowali jednak 
swoje zwycięstwo jeszcze jednym 
golem. Stało się to w 88 minucie po 
bardzo składnej akcji w wykonaniu 
rezerwowych Suślika i Pawlika, którą 
wykończył strzałem do pustej braki 
Popiołek.

Niedługo potem sędzia zakończył 
mecz, który w końcówce niepotrzeb-
nie się zaostrzył, głównie za sprawą 
piłkarzy Pogoni. Po ostatnim gwizdku 
zawodnicy obydwu zespołów wymie-
niali argumenty w bardzo emocjo-
nalny sposób, ale ostatecznie sprawa 
rozeszła się po kościach.

W sobotnim meczu na pochwały 
zasłużyła większość piłkarzy wałeckiej 
drużyny. Bardzo solidnie zaprezento-
wali się Edwin Odolczyk i cała linia 
obrony. Trudno cokolwiek zarzucić 
również pomocnikom, choć w fer-
worze walki po niektórych wejściach 
Trzmiela kibicom cierpła na plecach 
skóra. Trochę w cieniu większości 
kolegów zagrał tym razem Popiołek, 
ale mowa jest o piłkarzu, który skoń-
czył mecz z dwoma golami i asystą 
na koncie. Lepiej grywali już w tym 
sezonie Kowalczuk i Cerazy, choć w 
przypadku tego drugiego jego ocenę 

podnosi większe zaangażowanie w 
grę obronną. Wreszcie swój kolejny 
niezły występ okrasił pięknym golem 
Wojciechowski i wygląda na to, że z 

biegiem czasu zespół powinien mieć z 
tego młodego zawodnika coraz więcej 
pożytku.

Tomasz Chruścicki
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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

• Sprzedam działkę w Witankowie, przy 
byłej DK10 nad samym jeziorem 0,30 lub 
więcej, nr działki 50/2 obręb 0061, tel. 698 
087 681                                             13/22l

• 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

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

• 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!

dORAdZTWO BUdOWLANE

USŁUGI BUdOWLANE

AUTO-TRANS WAłCZ

ul. Bydgoska 86, tel. 602 527 198, 67 258 36 41

ZLECANIE OGŁOSZEń
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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 ☺


