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N apisał mi się bardzo długi tekst, taki z trzewi - gdyby ktoś był 
nim ewentualnie zainteresowany, to jest on kawalątek dalej. 
Dosłownie jedną stronę. Tyle, ile czasem dzieli uśmiech od 
łez, szczęście od tragedii... Ten tekst zrodziłem w ogromnych 

bólach, nie mając chyba lepszego pomysłu na pozbycie się tego, co się 
we mnie nazbierało.

Na ogół nie mam większych kłopotów z przelewaniem zawartości mojej 
głowy na papier, za pośrednictwem oczywiście klawiatury. Mam natomiast 
graniczące z pewnością podejrzenie, że ta względna łatwość pisania wynika 
z tego, że w głowie dzieje mi się czasami niezbyt wiele, w każdym razie 
niezbyt wiele takiego czegoś, co z biedą da się upublicznić. Nie wiem, czy 
każdy tak ma, ale mnie czasem zdarza się potrzeba zrobienia czegoś, co 
robiłem wcześniej bardzo wiele razy i teoretycznie nie powinienem mieć 
z tym żadnych problemów, ale akurat właśnie mam.

Zauważyłem, że to mi się przytrafia zawsze, kiedy mam w sobie nadmiar 
emocji. Wszystko jedno jakich: złych czy dobrych. One nie pomagają. Sia-
dając do pisania tekstu, lubię wiedzieć parę rzeczy: jak chcę go zacząć, o 
czym ma ten tekst w ogóle być i jak go skończę. Odczuwam taką potrzebę, 
choć nie przypominam sobie sytuacji, żeby efekt mojej pracy wyglądał 
od początku do końca tak, jak sobie wymyśliłem. Postanawiam, że tym 
razem nie będzie żadnych dygresji, ozdobników, popisywania się boga-
tym słownictwem ani znajomością paru zdań w jakimś obcym języku, że 
wszystko będzie precyzyjne jak lancet w ręce chirurga, a wychodzi... jak 
zwykle. Napisałbym coś od nowa, ale zwykle nie mam już na to czasu, 
więc zamykam oczy, wrzucam na stronę i udaję sam przed sobą, że z tym 
czymś na trzeciej stronie (albo na jakiejś innej) nie miałem absolutnie 
nic wspólnego. Szukam wtedy ponadto różnych pociech, wytłumaczeń, 
usprawiedliwień i rozgrzeszeń, ale niestety również z takim sobie skutkiem.

Przyznaję, że nie pamiętam wszystkich swoich tekstów. Pewnie mi 
się ich w życiu parę tysięcy uzbierało, więc może nie ma w tym 
nic dziwnego, że w głowie zostało mi ich najwyżej kilkadziesiąt, i 

to nie w całości. Pamiętam czasem tylko pojedyńcze słowa, niekiedy co 
zgrabniejsze sformułowania, wymyślne paralele, słowne szermierki lub 
przepychanki, a bywa, że jedynie kontekst. Wydaje mi się jednak, że w 
moim fachu to akurat nic dziwnego. Zapewne całkiem, albo przynajmniej 
trochę inaczej by to wyglądało, gdybym był jakimś, dajmy na to, literatem. 
Niechby i podrzędnym, ale czującym na sobie brzemię odpowiedzialności 
za ciężar słów, przy pomocy których dość nieudolnie usiłującym dostać 
się w głąb ludzkiej duszy czy umysłu. Nie, to nie jest mój przypadek, ja 
takich potrzeb nie odczuwam, żeby grzebać komuś w sercu. Sam ze sobą 
nie daję sobie czasami rady, więc gdzie mi tam analizować, co komu w 
duszy gra, albo i fałszuje. Ja ludzi opisuję przede wszystkim po tym, co 
widzę, po namacalnych efektach ich działalności. Taka to już robota moja 

nieszczęsna, że sił i czasu pozostaje tylko na pytania typu: tak, ale po co? 
albo: dlaczego? Niezbyt dobrze się z tym czuję, bo w sumie lubię wiedzieć 
o jakoś ciekawych ludziach możliwie dużo. Czasem ich nawet o coś pytam, 
albo szukam wiedzy o nich gdzieś indziej. Tylko, że i tak nie zawsze daję 
radę zrozumieć to, do czego się dogrzebię.

Chciałbym więc zadać parę pytań prezydentowi Rosji. Zapytałbym 
go chętnie o to, co czuje, wydając swoim generałom i żołnierzom 
rozkaz zajęcia jakiegoś terytorium lub zniszczenia jakiegoś kraju. 

Rad bym wiedzieć, czy on to w ogóle kojarzy z ludzką krzywdą, cierpie-
niem czy śmiercią. Spytałbym o to, czy kocha swoje córki i czy patrzyłby 
spokojnie na to, gdyby ktoś je krzywdził czy zabijał? Albo czy kiedykolwiek 
miał okazję spojrzeć w oczy matce, której syn zginął na wywołanej przez 
niego wojnie? Żonie, która straciła męża? Lub też co - gdyby miał taką 
możliwość - powiedziałby setkom tysięcy ludzi, których jego sołdaci zmusili 
do opuszczenia swoich domów i pozostawienia w nich praktycznie całe-
go - nieraz żałośnie niewielkiego - życiowego dorobku? Co powiedziałby 
płaczącemu dziecku, żegnającemu idącego bronić ojczyzny tatę, kiedy 
malec z mamą wyruszają na tułaczkę do obcego kraju i szanse na to, że 
nigdy więcej się nie zobaczą, są przerażająco duże?

Pytałbym Putina bez końca, bo okropieństw wynikających z wojny 
nikt przy zdrowych zmysłach nie jest w stanie zliczyć. Wiadomo 
tylko, że nie da się ich uniknąć, że nie ma czegoś takiego, jak cywi-

lizowany sposób zadawania śmierci. Nie ma czegoś takiego, jak humani-
tarne bombardowanie obiektów cywilnych: domów mieszkalnych, szkół, 
żłobków, szpitali, domów opieki, sierocińców... Wojna w ogóle nie jest 
dobrym sposobem rozwiązywania konfliktów. Syn narodu, który przeżył 
w nieodległej przecież historii m.in. oblężenie Stalingradu, powinien to 
doskonale rozumieć.

Ale z jakichś niepojętych powodów jednak tego nie rozumie i podobny 
los gotuje narodowi, który ramię w ramię z Rosjanami walczył z innym 
psychopatą - Adolfem Hitlerem i który przyczynił się do pokonania faszy-
stowskich Niemiec, a samego Hitlera doprowadził do samobójczej śmierci 
w berlińskim bunkrze. Historia nie jest po to, by ją pisać od nowa, tylko 
po to, by wyciągać z niej wnioski na przyszłość, a przede wszystkim, by 
nie uczyć się na własnych błędach. Głęboko wierzę w to, że Putina już nic 
nie uratuje. Być może zostanie siłą odsunięty od władzy przez któregoś ze 
swoich rodaków. Być może za swoje szaleństwo zapłaci życiem. Powiem 
otwarcie: chciałbym, żeby Putin stanął przed sądem i odpowiedział za to, 
czego się dopuścił. Czy jednak wierzę, choćby odrobinę, że tak się stanie? 
Przyznaję, że ani trochę. Więc jak to rozwiązać? Wszystko byłoby o wiele 
prostsze, gdybyśmy żyli w czasach Hammurabiego, kiedy obowiązywała 
stworzona przez niego zasada: oko za oko, ząb za ząb...

Oko za oko

Reduktor
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Nie potrafię udawać, że po tym, 
co stało się 24 lutego 2022 roku, 
że jestem w stanie zapanować nad 
emocjami i po bestialskiej napaści 
wojsk putinowskiej Rosji na Ukra-
inę napisać chłodny, wyważony 
tekst o tym wszystkim, co się ko-
tłuje w mojej głowie i w sercu. Za 
dużo jest tego wszystkiego, żeby 
jakoś spróbować uporządkować 
ten nieopisany chaos. Nie umiem 
się w nim odnaleźć, nie wiem na-
wet, jakich potrzebuję narzędzi, 
żeby nie zabałaganić sobie głowy 
jeszcze bardziej...

Nie potrafię pojąć jak to w ogó-
le jest możliwe, że w Europie nie 
doszło do wojny w 1989 roku, kiedy 
rozpadało się sowieckie imperium, a 
doszło do niej teraz. W głowie pustkę 
mam tym większą, że tym, który nie 
tyle - według mnie - doprowadził, co 
raczej dopuścił do rozpadu sowiec-
kiego imperium, był Michaił Gor-
baczow. Ostatni sekretarz generalny 
KPZR i pierwszy prezydent ZSRR bez 
większego żalu zgodził się na wyjście 
spod radzieckiego buta europejskich 
krajów satelickich, w tym m.in. PRL, 
a przede wszystkim zezwolił na zjed-
noczenie się Niemiec. Gorbaczow nie 
był jednak zwolennikiem rozpadu 
ZSRR - chciał utrzymać przy życiu 
imperialistycznego potwora, najlepiej 
po dobroci, a jeśli się nie uda - nawet 
siłą, o czym świadczy zbrojny gwałt, 
dokonany na Litwinach. Ale uwol-
nionej lawiny niepodległościowych 
ruchów powstrzymać się już nie dało. 
Dawne republiki radzieckie wybiły się 
na niepodległość, tworząc odrębne 
państwa. Wśród nich były Ukraina 
i Rosja.

Nie chcę zagłębiać się w problema-
tykę rosyjską. Nie dam rady, brzydzę 
się tym za bardzo. Wystarczy mi 
wiedzieć, że oni nigdy nie zrezygno-
wali z marzeń o reaktywowaniu ZSRR. 
Jeszcze na początku lat 90-tych, kiedy 
prezydentem był Gorbaczow, a nawet 
za kadencji Borysa Jelcyna, próby 
wpływania na byłe republiki sowiec-
kie i dawne kraje tzw. demokracji 
ludowej podejmowane były bez spe-
cjalnej ostentacji. Warto przy okazji 
przypomnieć, że to na rozkaz Jelcyna 
Armia Czerwona opuściła terytorium 
Polski. Ale kiedy po rezygnacji Jelcyna 
na kremlowskim tronie zasiadł szef Fe-
deralnej Służby Bezpieczeństwa Rosji 
(d. KGB) Władimir Władimirowicz 
Putin, złote lata wolności dla byłych 
republik zaczęły powoli przechodzić 
do historii. Żeby ograniczyć się tu do 
przypomnienia tylko najważniejszych 
konfliktów zbrojnych z udziałem 
rosyjskich sił zbrojnych z państwami, 
powstałymi po rozpadzie ZSRR, to 
nie sposób ominąć wojny z Gruzją, 
zbrojnej interwencji w Czeczenii, 
a także - zapoczątkowanego przez 
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aneksję Krymu w 2014 roku - kon-
fliktu z Ukrainą. Jeszcze Rosji chciało 
się wtedy utrzymywać jakieś pozory, 
które miały uwiarygodnić de facto 
akty przemocy. W tamtym przypadku 
aneksja została powiązana z referen-
dum, przeprowadzonym praktycznie 
rzecz biorąc pod lufami sowieckich 
karabinów, bez dostępu niezależnych 
obserwatorów. Wyników tego pseu-
doplebiscytu zachodni świat nie uznał 
do dzisiaj, ale ograniczył się do złoże-
nia potępiających oświadczeń. Poza 
tym nie kiwnął nawet palcem. Rosja 
- siłami najpierw nieoznakowanych 
żołnierzy, a potem regularnej armii, 
za zgodą dwuizbowego parlamentu 
oraz prezydenta Putina - odebrała 
Krym Ukrainie, gwałcąc dwustronne 
umowy i prawo międzynarodowe. 
Jak się okazało - nie pierwszy i nie 
ostatni raz.

Ośmielony cichym przyzwole-
niem Zachodu Putin jeszcze w 
tym samym 2014 roku wyciągnął 
bowiem ręce po Zagłębie Donieckie. 
Zrobił to znów - tak jak wcześniej na 
Krymie - posiłkując się „zielonymi 
ludzikami” - uzbrojonymi po zęby, 
nieoznakowanymi żołnierzami. Walki 
w węglodajnym regionie toczą się z 
mniejszym lub większym nasileniem 
po dziś dzień. Ściśle mówiąc - teraz 
toczą się z nasileniem największym z 
możliwych, ale o tym potem. Zachód 
tym razem zareagował, nakładając na 
najeźdźcę średnio skuteczne sankcje 
ekonomiczne i zakazując wjazdu do 
szeregu krajów niektórych rosyjskich 
polityków. I na tym się skończyło. 
Rosja, wielokrotny (nawet biorąc pod 
uwagę tylko XXI wiek) agresor, które-
go działania w każdej chwili mogły 
doprowadzić do wybuchu III wojny 
światowej, nie została dotknięta po-
ważniejszym ostracyzmem ze strony 
najbardziej rozwiniętych państw w 
Europie i na świecie. Mało tego, jej 
działania były poniekąd legitymi-
zowane, np. poprzez przyznawanie 
kremlowskiemu imperatorowi prawa 
do organizacji najważniejszych świa-
towych imprez sportowych: Igrzysk 
Olimpijskich (Soczi 2014), piłkarskie-
go Mundialu (2018 r.), mistrzostw 
świata w lekkiej atletyce (Moskwa 
2013), organizacji części meczów w 
ramach Euro 2020 (21). O finałowych 
meczach europejskich pucharów 
klubowych w piłce nożnej nawet nie 
ma co wspominać. W tym roku finał 
piłkarskiej Ligi Mistrzów też miał się 
odbyć w Sankt Petersburgu – na szczę-
ście przeniesiono go w „bezpieczniej-
sze” miejsce. Tegoroczne mistrzostwa 
świata w siatkówce też miały odbyć 
się w Rosji, ale pod naciskiem świata 
sportu zostały przeniesione. Trzeba tu 
postawić zasadnicze pytanie: czy tak 
duże nagromadzenie najważniejszych 
sportowych imprez w Rosji to przypa-

dek? Cóż - jeśli nawet, to ma on drugie 
imię: potężne pieniądze. Płyną one 
bardzo szerokim strumieniem z Gaz-
promu i innych rosyjskich firm prosto 
do MKOL oraz światowych federacji 
bardzo wielu dyscyplin sportu. Co 
bardziej wrażliwe osoby cierpią, oglą-
dając fotografie Putina, ściskającego 
się z radośnie uśmiechniętym szefem 
FIFA Giannim Infantino... Pecunia 
non olet – to chyba jedynie słuszna 
odpowiedź.

I nie dotyczy tylko sportu, ale 
jest uniwersalna. Dlaczego bowiem 
zachodni, wysoko (rzekomo) cy-
wilizowany świat nie reagował lub 
prawie nie reagował na to, czego 
systematycznie, od dwudziestu już 
lat, dopuszczał się neocar Rosji? Ze 
strachu przed militarną siłą odradza-
jącego się imperium? Po części być 
może też, ale jeszcze bardziej z obawy 
o utratę dostaw surowców energetycz-
nych oraz problemy z dostępem do 
niezwykle atrakcyjnego rynku zbytu 
technologii i towarów. Kraj, z którym 
chciała handlować Rosja - oczywiście 
za zgodą Putina! - czuł się tak, jakby 
złapał Merkurego za nogi. W Rosji 
są setki milionów potencjalnych 
klientów, których można z zyskiem 
obuć, ubrać, napoić, nakarmić, zmo-
toryzować, wybudować i wyposażyć 
im domy „kak na zapadie”, posadzić 
przed telewizorami wielkimi na całą 
ścianę. Tak, trzeba kupić od niego gaz i 
ropę, ale można mu pomóc zbudować 
naftociąg i gazociąg i dzielić się zyska-
mi z ich eksploatacji. Takiego partnera 
trzeba hołubić, a nie karcić za to, że 
uszczknie sobie jakiś tam kawałeczek 
Ukrainy. Z tego nie ma przecież jakiejś 
wielkiej biedy. Bieda byłaby wtedy, 
gdyby ruski niedźwiedź wściekł się, 
że nie dostaje tego, co chce i co mu 
się słusznie należy.

A Ukraina? No cóż, może ich nawet 
trochę żal, może trzeba by się za nimi 
jakoś u tego Putina wstawić, ale... 
no właśnie: znów pecunia non olet! 
Zresztą, na pewno Rosja nie posunie 
się do wojny. Bo tak naprawdę, po co 
miałaby ją wywoływać? Po co miałaby 
tracić suto opłacony wizerunek potęż-
nego i może nawet do pewnego stop-
nia groźnego mocarstwa, z którym 
jednak da się robić dobre, opłacalne 
dla obu stron interesy?

Dziki zwierz ma jednak do siebie 
to, że jeśli poczuje, że może odgryźć 
ci palec, to będzie próbował pozbawić 
cię całej ręki. Działa na niego tylko 
jeden argument: siła, której będzie 
się realnie bał. A jeśli się nie boi - 
zaatakuje i pożre. Mówi się, że Putin 
jest szaleńcem, psychopatą. Być może 
jest - nie znam się na tym i nie mnie 
to oceniać, choć rzeczywiście wiele 
na to wskazuje. Jeśli jest, to pozo-
staje się modlić, żeby nie zapominał 

o proszkach, albo żeby ktoś staran-
nie schował przed nim walizeczkę 
z czerwonym przyciskiem, którym 
można uruchomić broń atomową. 
Ale ja swoją nadzieję, że wojna na 
Ukrainie nie przekształci się w konflikt 
jądrowy opieram na przekonaniu, że 
Putin nie jest idiotą. Neocar ma - a 
przynajmniej ja chcę w to wierzyć! 
- świadomość, że podobnych walize-
czek jest w świecie całkiem sporo i jest 
wysoce prawdopodobne, że mógłby 
nie doczekać szczęśliwego (dla siebie) 
końca wymiany nuklearnego ognia. 
A Putin nie jest typem samobójcy 
ani gotowego na wszystko desperata. 
Putin jest tchórzem. Typem małego 
kundla, który rzuci się być może na 
równego sobie, a na pewno nie na 
rottweilera czy niemieckiego owczar-
ka. I nigdy, kiedy ktoś będzie stał za 
tym teoretycznie słabszym.

Z góry przepraszam za to kynolo-
giczne porównanie, ale za Ukrainą 
nikt nie stał. Musiała sama się o siebie 
troszczyć, choć wiele razy mówiła: ten 
wariat szczerzy na nas kły i rzuca się, 
kiedy my chcemy podejść do swojej 
miski. Nie prowokujemy go w żaden 
sposób, ale to nic nie daje. Niech 
ktoś założy mu kaganiec, bo w końcu 
dojdzie do nieszczęścia. My też nie 
będziemy spokojnie stać, kiedy będzie 
chciał nas pożreć. Będzie jatka, z której 
nikt nie wyjdzie cały. A wy dobrze 
wiecie, że racja jest po naszej stronie.

Przed 24 lutego 2022 roku my-
ślałem, że takie reguły obowiązują 
tylko w świecie zwierząt. Jestem już 
w wieku przedemerytalnym, ale tak 
się szczęśliwie złożyło, że swoje 60 lat 
przeżyłem bez większego zagrożenia 
wybuchem III wojny światowej. W 
Europie po 1945 roku dochodziło 
wprawdzie do zbrojnych konfliktów, 
do wojny na Bałkanach nawet. Ale 
chyba nikt ze zwykłych ludzi żyjących 
poza miejscem, gdzie słychać było 
strzały czy wybuchy, nie bał się o swo-
ją rodzinę, dom czy ojczyznę. Teraz 
wreszcie cała Europa poczuła zapach 
prochu i poczuła strach. Gdyby - co 
nie daj Boże! - miała upaść Ukraina, 
to nikt nie będzie się zastanawiał nad 
tym, czy szaleniec z Kremla posunie 
się dalej. Będziemy drżeć o to, kto 
pójdzie na następny ogień. Nawiasem 
mówiąc, Polska nie jest na końcu listy 
potencjalnych celów Putina...

Do świata, a przede wszystkim do 
Europy, dotarł wreszcie sens zasady, 
że z bandytami się nie współpracu-
je. Bandytów trzyma się na krótkiej 
smyczy. Zdumiewające - przynajmniej 
dla mnie - było jednak to, z jakimi 
oporami ta oczywista prawda prze-
bijała się do świadomości przywód-
ców najsilniejszych państw NATO i 
Unii Europejskiej. Wtedy, kiedy już 
rosyjskie bomby spadały na obiekty 
wojskowe i cywilne w całej Ukrainie, 
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kiedy ginęli ukraińscy żołnierze, ale 
także kobiety i dzieci - możni tego 
świata spisali Ukrainę na straty. W 
najbardziej optymistycznych progno-
zach mówili, że Putinowi wystarczą 
72 godziny, żeby zająć Kijów i zabić 
prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, 
a w jego miejsce osadzić powolną 
Putinowi marionetkę. A skoro wojna 
miała potrwać tak krótko, to po co 
było angażować w nią poważniejsze 
środki? Wystarczyło na odczepnego 
zadeklarować wysłanie Ukraińcom 
iluś tam hełmów i kuloodpornych 
kamizelek, trochę broni, itp. I dopie-
ro kiedy okazało się, że rodacy braci 
Kliczków i Ołeksandra Usyka (wszyscy 
trzej walczą z bronią w rękach) ani 
myślą się poddawać - coś drgnęło. 
Ruszyła prawdziwa pomoc w dosta-
wach sprzętu wojskowego, zachodni 
świat zdecydował się nałożyć na Rosję 
sankcje w obrocie gospodarczym, 
odcinając ją m.in. od światowego 
systemu bankowego SWIFT oraz za-
mrażając majątki rosyjskich polityków 
i oligarchów, ulokowane na kontach 
za granicą. Unia Europejska zamknęła 
przestrzeń powietrzną dla rosyjskich 
samolotów. 

Trzeba tu koniecznie pochwalić 
polski rząd i prezydenta. W tej arcy-
trudnej dla świata i Polski sytuacji po-
stępują jak należy i naprawdę trudno 
mieć do nich jakiekolwiek pretensje 
czy zastrzeżenia - przynajmniej na 
razie. Premier Morawiecki jedzie do 
Berlina, który waha się z pomocą dla 
Ukrainy i oświadcza, że przybył tu, 
by poruszyć sumienia Niemców - tym 
byłem zbudowany. Czytałem gdzieś 
w internetach (zanim - słusznie! - na 
najważniejszych portalach zablokowa-
na została możliwość komentowania 
postów), że wysyłamy Ukraińcom 
broń ze strachu. A to nie tak. Jedno, co 
mi się niezbyt spodobało, to reakcja 
szefa poselskiego klubu PO Borysa 
Budki, który po jednogłośnym przy-
jęciu przez Sejm rezolucji potępiającej 
napaść Rosji na Ukrainę w swoim 
wystąpieniu zamiast mówić np. o 
bohaterstwie Ukraińców broniących 
swojej ojczyzny, odniósł się milionowy 
raz do antyunijnej polityki rządu PiS. 
Oczywiście: podziały w polskim społe-
czeństwie i na szczytach naszej władzy 
po 24 lutego nie zniknęły, ale... miej-
my nadzieję, że nadejdą lepsze czasy 
do rozmowy o tym, dlaczego się nie 
zgadzamy. Teraz przyszedł czas, żeby 
wszystkie lewe i wszystkie prawe ręce 
znalazły się na wspólnym pokładzie. 
Dziś jest Polska do obronienia...

Generalnie jednak trzeba powie-
dzieć, że w przeciwieństwie do nie-
których polityków, zwyczajni Polacy 
myślą propaństwowo. Pomoc, jaką nie 
tylko rząd, ale także szarzy obywatele 
okazują ukraińskim uchodźcom jest 
nie tylko niemożliwa do przecenienia - 

myśląc o niej tak po prostu, po ludzku 
- ale także budująca z tego względu, że 
jeszcze kilka dni temu wydawało się, 
że skłócone do granic wojny domo-
wej polskie społeczeństwo nie jest w 
stanie wznieść się ponad podziałami 
w żadnej sprawie. Aż tu nagle taka 
niespodzianka... bardzo, ale to bardzo 
budująca. Dożyłem dnia, kiedy poczu-
łem dumę z bycia Polakiem!

Czytam i oglądam wypowiedzi ukra-
ińskich uchodźców, którzy dziękują 
Polakom za pomoc, którą otrzymują 
po przekroczeniu granicy. Jej skala 
rzeczywiście jest - przynajmniej w tym 
momencie - niemożliwa do oszacowa-
nia, a tym bardziej do opisania. Mnó-
stwo Polaków pomaga tak, jak może. 
Czytam też wypowiedzi prezydenta 
Zełenskiego, który dziękuje prezy-
dentowi Dudzie za pomoc. To pewnie 
jest ważne dla samych Ukraińców, ale 
mnie te podziękowania trochę peszą, 
bo moim zdaniem robimy po prostu 
to, co w takich sytuacjach należy 
zrobić, zwłaszcza wobec najbliższego 
sąsiada. I niezłomnie wierzę w to, 
że nasi sąsiedzi w sytuacji, kiedy to 
nasz kraj najechałby czołgami Putin, 
zachowaliby się dokładnie tak samo.

Żywię wielki podziw dla bohater-
stwa Ukraińców, broniących swojej 
ojczyzny. Dla mnie to jest oczywiste: 
prędzej polegną, niż się poddadzą, 
a myśli o tym, że mogliby nie zdołać 
wypędzić znienawidzonego wroga ze 
swojego kraju, zupełnie do siebie nie 
dopuszczają. Dokonują cudów poświę-
cenia i odwagi. Prezydent Zełensky w 
ciągu kilku dni wyrósł na narodowego 
bohatera i prawdziwego męża stanu, 
wodza nieustraszonej armii.

Ta wojna toczy się na oczach kamer, 
a niezliczone filmy, kręcone przez 
profesjonalistów i amatorów, każdy 
może obejrzeć w internecie. W tej 
bezbrzeżnej, dziejącej się na oczach 
świata tragedii, którą szaleniec zgo-
tował narodowi ukraińskiemu, czasem 
można natknąć się na opisy wrażeń, 
które wywołują uśmiech przez łzy. Oto 
broniący się na Wyspie Węży żołnierze 
armii ukraińskiej odpowiadają „pie..l 
się” dowódcy rosyjskiego okrętu 
wojennego, który wzywa ich do 
poddania się. Albo sytuacja na innym 
morzu, kiedy w kolejnym rosyjskim 
okręcie brakuje paliwa. Durni rosyj-
scy matrosi proszą więc napotkany 
gruziński statek, żeby im dał paliwo 
zapewniając, że nie ma w tym żadnej 
polityki. „Pie...cie się” - odpowiadają 
Gruzini. - „Jak wam brakuje paliwa, 
to weźcie się do wioseł”. Albo ta 
niezweryfikowana informacja, która 
rozniosła się po sieci lotem błyska-
wicy, że ukraińscy Romowie ukradli 
Rosjanom... czołg! Cóż, nawet jeśli to 
nieprawda, to pozostaje nadzieja, że 
może jeszcze ukradną. Romowie to 
bystrzaki i jak już kogoś wezmą na cel, 

to nie ma zmiłuj się!

Mój stosunek do Ukrainy i Ukraiń-
ców po napaści Putina nie zmienił się 
ani o jotę. Nigdy nie utożsamiałem ich 
z Rosjanami, miałem też świadomość, 
że już w czasach ZSRR ich dążenia 
niepodległościowe były silniejsze, niż 
w innych republikach. Szanowałem 
ich już choćby za to, że nawet za naj-
głębszej komuny mieli swoje przed-
stawicielstwo w ONZ. Oczywiście, 
sporo słyszałem o Wołyniu, o naszej 
wspólnej, trudnej przeszłości. Ale nie 
przeszkadzało mi to wierzyć, że moje i 
przyszłe pokolenia mają do napisania 
nowy rozdział naszej wspólnej historii. 
W mojej ocenie o wiele więcej nas 
łączy, niż dzieli. Dużo zrozumiałem, 
rozmawiając z Markiem Syrnykiem, 
poznawałem też ukraiński punkt wi-
dzenia z książek, które mi podrzucał. 
Marek z czasem stał się mi jak brat, 
którego zresztą nigdy nie miałem. 
Skłamałbym twierdząc, że nikt nigdy 
nie skrzywił się, widząc moją z Mar-
kiem zażyłość. Dla mnie to jednak nie 
miało i nie ma żadnego znaczenia: 
nie patrzyłem i nie patrzę na ludzi 
jak na Ukraińców, Niemców, Rosjan 
czy Francuzów i zawsze unikałem 
stereotypów. Powiem tak: każdemu 
szczerzę życzę takiego przyjaciela, jak 
Marek Syrnyk.

Dzięki organizowanym przez niego 
Wędrownym Festiwalom Kultury 
Ukraińskiej poznałem kraj jego przod-
ków od zupełnie innej, przepięknej 
i niesłychanie patriotycznej strony. 
Chyba każdy z wykonawców, których 
najpierw podziwiałem na estradzie, 
a potem na nocnych biesiadach w 
Pietruszkowie w Brzeźnicy, miał w 
repertuarze utwory o miłości i o 
Ukrainie. Nie lubię wielkich słów, ale 

niezwykłe przywiązanie do ojczyzny 
można było usłyszeć w każdym słowie 
i każdej nucie. Świetni ludzie, znako-
mici artyści, niezrównani biesiadnicy.

Teraz jedna z artystek, która latem 
ubiegłego roku zachwyciła wałec-
kich widzów podczas koncertu nad 
jeziorem Raduń, poprosiła Marka o 
pomoc w ściągnięciu do Polski swojej 
bardzo utalentowanej córki, która też 
u nas występowała. Sama skrzypaczka 
postanowiła zostać w Kijowie. Nie 
wiadomo, jak skończy się ta misja, 
ale wiadomo, że serce pęka, bo takich 
dramatycznych zdarzeń będą pewnie 
nawet setki tysięcy. Przez jednego 
szaleńca...

Również w ubiegłym roku w holu 
WCK odbyła się wystawa pewnego 
ukraińskiego fotografika, który obiek-
tywem swojego aparatu uwiecznił 
życie obok toczącej się od 2014 roku 
wojny w Zagłębiu Donieckim. Foto-
grafie były poruszające, choć samej 
wojny nie przedstawiały. Przedsta-
wiały zamiast tego dramat ludzi - w 
tym także dzieci - próbujących żyć 
tak normalnie, jak to tylko możliwe 
w miejscu, przez które przeszedł front. 
Na wernisaż nie przyszedł prawie 
nikt. Oprócz burmistrza Macieja Że-
browskiego, dyrektora WCK Macieja 
Łukaszewicza, Marka Syrnyka, który tę 
wystawę do Wałcza ściągnął, dwóch 
panów i mojej towarzyszki życia – 
nie zainteresowało to nikogo. Tamta 
wojna prawie nam spowszedniała. Ta 
obecna toczy się właściwie na naszych 
oczach i dotyka mnóstwa ludzi.

Niech nasze serca będą przy 
Ukraińcach aż do końca tej tra-
gedii, której doświadczają. Oby 
szczęśliwego.

Tomasz Chruścicki
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Podczas ostatniej sesji Rady Mia-
sta Wałcza, która odbyła się 22 
lutego, przedstawione zostały 
sprawozdania z kontroli Komisji 
Rewizyjnej. Z powodu wątpliwości, 
dotyczących działań władz miasta, 
komisja złożyła zawiadomienie do 
prokuratury. 

Radni na początku wysłuchali spra-
wozdania z działalności interdyscy-
plinarnego zespołu do spraw prze-
ciwdziałania przemocy. W dyskusji 
potwierdzono, że okres pandemii i 
izolacji niestety spowodował wzrost 
przemocy. Dał się zaobserwować 
również wzrost przemocy względem 
dzieci i młodzieży, którego dopusz-
czają się rodzice. 

W kolejnej części obrad przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz 
Gnojewski w skrócie przedstawił 
zakres i wnioski z 3 kontroli, przepro-
wadzonych przez komisję. Zdecydo-
wanie najwięcej zastrzeżeń dotyczyło 
kontroli, w czasie której badana była 

Ładnie opakowany donosik
legalność sprzedania przez miasto 
osobie fizycznej w drodze bezprzetar-
gowej gruntu, przez który wcześniej 
biegła wewnątrzosiedlowa droga. Po 
zagrodzeniu terenu przez nabywcę, 
ruch pojazdów na osiedlu przeniósł 
się na sąsiednią drogę, przebiega-
jącą pod oknami domu należącego 
do znanego przedsiębiorcy. Nie 
wzbudziło to – mówiąc ostrożnie – 
jego entuzjazmu. Przewodniczący 
T. Gnojewski poinformował Radę, 
że podczas kontroli tej transakcji 
pojawiło się szereg wątpliwości, w 
związku z tym o sprawie ma zostać 
powiadomiona prokuratura.

- Ta instytucja jest uprawniona do 
zbadania i oceny sprawy – powio-
edział T. Gnojewski.

Zastrzeżenia pojawiły się również w 
wynikach drugiej kontroli, dotyczącej 
finansowania i współorganizowania 
przez miasto Mistrzostw Polski w 
boksie. Trzecia kontrola nie wykazała 
nieprawidłowości. 

- Nie zgadzam się z wnioskami 

kontrolnymi – mówił burmistrz Ma-
ciej Żebrowski. - Takie enigmatyczne 
stwierdzenia sugerują, że doszło do ja-
kiegoś naruszenia prawa, tymczasem 
do żadnego naruszenia ani złamania 
prawa nie doszło.

- Ja nigdzie nie mówiłem, że doszło – 
ripostował T. Gnojewski. - Ja mówiłem 
tylko, że zespół kontrolny miał wiele 
wątpliwości i dlatego uznał, że lepiej, 
aby ocenił to kompetentny organ, któ-
ry jest upoważniony do stwierdzenia 
zgodności tej transakcji z prawem. 

Temat powrócił jeszcze w części 
sesji poświęconej swobodnym wypo-
wiedziom radnych. Członek zespołu 
kontrolnego Marek Giłka przybliżył 
przedmiot kontroli. Radny posługiwał 
się sformułowaniami typu Pan X czy 
Pani Y, choć wiadomo, że sprawa 
dotyczy osób powszechnie w mieście 
znanych.

Bez głębszych dyskusji radni przy-
jęli natomiast uchwały, dotyczące 
m.in. przyjęcia rodzin repatriantów. 
Podczas omawiania sprawozdania z 

międzysesyjnej działalności burmi-
strza pomiędzy sesjami wywiązała się 
dyskusja na temat remontu Skweru 
Kaszewskiego. Zdaniem m.in. radnej 
Marii Minkowskiej skwer lepiej wy-
glądał przed renowacją, niż po niej. 
Burmistrz odpierał zarzuty i tłumaczył, 
że niewiele można w tym miejscu 
zrobić, ponieważ tuż pod warstwą 
ziemi leży gruz i kryją się pozostałości 
budynków. W efekcie jednak Rada nie 
przyjęła sprawozdania burmistrza, 
uznając je za niekompletne.

Far

PS. Jak poinformował nas przewod-
niczący Rady Miasta Maciej Goszczyń-
ski, Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Szczecinie odrzucił skargę burmi-
strza Wałcza Macieja Żebrowskiego, 
dotyczącą uchybień proceduralnych i 
w konsekwencji stwierdzenia nieważ-
ności podjętej przez Radę uchwały w 
sprawie udzielenia (a właściwie nie-
udzielenia – dop. red.) burmistrzowi 
absolutorium.

W niektórych momentach rzeczy-
wiście trudno jest rozmawiać o 
pieniądzach. Jakie to są momenty? 
Choćby takie, w których ktoś ratuje 
czyjeś życie, a jeśli nawet nie życie, 

Na kartę rowerową
to przynajmniej dobytek drugiego 
człowieka lub nasze wspólne dobra.
Tytułowe sformułowanie (które 
zresztą niełatwo jest zastąpić) w za-
mierzeniu ma zobrazować sytuację, 

która trwa od lat i póki co, nikt nie 
zamierza z nią nic zrobić.

Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem 
ogromu pracy, jaką włożyli i nadal 
wkładają strażacy w usuwanie skutków 
huraganowych wiatrów. Zwykle kilka-
naście, a niekiedy ponad dwadzieścia 
godzin na nogach w niezwykle trud-
nych i niebezpiecznych warunkach – to 
postawa godna uznania. Połamane 
drzewa usuwali ramię w ramię strażacy 
zawodowi, Wojskowa Straż Pożarna 
i Ochotnicze Straże Pożarne z terenu 
całego powiatu. 

Oczywiście Państwowa Straż Pożarna 
utrzymywana jest z budżetu państwa, 
czyli przez nas - wszak budżet to pocho-
dzące z naszych podatków pieniądze. 
Strażak zawodowy otrzymuje pensję. 
Ochotnik dostaje niewielkie pieniądze 
za każdą akcję. Zawsze byłem, jestem 
i pewnie będę pełen podziwu dla 
strażaków - ochotników. Jest to dla 
mnie przykład służby z powołania. Bo 
skoro znam wysokość środków, jakie 
otrzymują za swoją pracę, która w wielu 
momentach nie różni się niczym od tej, 
którą wykonują ich zawodowi koledzy, 
to nikt mi nie wmówi, że robią to dla 
pieniędzy. 

O ile samorządy wspierają finansowo 
Państwową Straż Pożarną głównie w za-
kupie sprzętu, o tyle OSP już całkowicie 
pozostają na ich garnuszku. Owszem, 
czasem uda się pozyskać gdzieś środki 
na zakup sprzętu czy samochodu ga-
śniczego. Czasem ochotnicy dostają w 
spadku po zawodowej straży wóz bo-
jowy, który przez zawodowców został 
zastąpiony nowszym. To tyle. Natomiast 
jeśli chodzi o wynagrodzenia strażaków 
– ochotników, to pozostają one w cało-
ści w gestii samorządu.

Ochotnicze straże działają na terenie 

całego powiatu, poza Wałczem. To 
samorządy ponoszą koszty ich utrzy-
mania. Dla przykładu, Gmina Wałcz 
w ubiegłym roku wydała na swoje 
jednostki OSP ponad 385 tysięcy zło-
tych. Wynagrodzenia dla strażaków to 
zaledwie ułamek tej kwoty, bo raptem 
około 60 tysięcy. 

A co dzieje się, kiedy w stolicy powiatu 
wybuchnie pożar lub dojdzie do innego 
niebezpiecznego zdarzenia, wymaga-
jącego interwencji straży? Dyspozytor 
kieruje wtedy do akcji dostępne siły i 
nader często do akcji na terenie miasta 
dysponowane są OSP z terenu Gminy 
Wałcz, a bywa że i z pozostałych gmin 
powiatu. I nie ma tu żadnej dyskusji: 
strażacy po prostu jadą do akcji. Nikt nie 
odmówi pomocy. Ale nikt też nie po-
rusza tematu finansów. Nikt nie stawia 
wydawałoby się oczywistego pytania: 
kto ponosi koszty akcji? Kto płaci za pa-
liwo i kto płaci strażakom? Wprawdzie 
akcja ma miejsce w Wałczu, ale jeśli 
prowadzi ją zastęp OSP Witankowo, 
OSP Szwecja czy Dębołęka, to koszty 
ponosi Gmina Wałcz. Inaczej rzec ujmu-
jąc, Wałcz korzysta z gminnych służb na 
zasadzie cwaniaka, pijącego składkową 
flaszkę bez udziału w zrzutce...

W moim przekonaniu, jest to niespra-
wiedliwe. Myślę, że to ze strony burmi-
strza Wałcza powinna wyjść inicjatywa 
uregulowania tej kwestii. Przecież moż-
na wspomóc gminne straże czy nawet 
przejąć finansowanie prowadzonych 
przez nie akcji na miejskim terenie. To 
nie są jakieś wielkie kwoty, ale myślę, że 
pozwoliłoby to docenić strażaków. Do 
tej pory burmistrz nie wyszedł z  propo-
zycją uregulowania kwestii odpłatności 
za akcje na terenie miasta. Na pewno 
ma teraz sporo na głowie. Ale może 
jednak radni coś z tym zrobią?

far
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Matylda Baj, 8-letnia wałczanka, 
uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 
im. Polskich Olimpijczyków, wcieli 
się w główną postać musicalu 
Dennisa Kelly’ego i Tima Minchina 
„Matylda”. Zagra w nim główną 
rolę, czyli tytułowej Matyldy.

Spektakl jest realizowany przez 
Teatr Kameralny w Bydgoszczy w 
koprodukcji z Teatrem Syrena w 
Warszawie. Przygotowany przez zna-
komitych realizatorów, m.in. Jacka 
Mikołajczyka - reżysera, Tomasza 
Jacykowa - kostiumologa czy Mariusza 
Napierałę – scenografa, będzie  polską 
prapremierą tego musicalu. „Matyl-
da” to musicalowy hit dla widzów 
w każdym wieku, przeniesiony do 
Bydgoszczy prosto ze scen West Endu 
i Broadway’u. 6-letnia dziewczynka 
posiada genialny umysł, wielkie serce 
i... kompletnie niepasującą do niej 
rodzinę. Jej tata jest nieuczciwym 
sprzedawcą samochodów, mamę 
interesują tylko pieniądze i święty 
spokój, a brat nie grzeszy inteligencją. 
Nikt z nich absolutnie nie rozumie, 
dlaczego Matylda spędza tyle czasu 
na czytaniu książek. Co gorsza, jest 
jeszcze szkoła, w której rządzi Panna 
Łomot – już samo nazwisko mówi spo-
ro o jej metodach wychowawczych. 
Aby przetrwać i zachować swoją 
wyjątkową wrażliwość, Matylda musi 
znaleźć przyjaciół zarówno wśród 
swoich rówieśników, jak i dorosłych. 
Być może niezbędne okażą się również 
super moce i... traszka, umieszczona 
w niecodziennym miejscu…

W jaki sposób Matylda trafiła na 
deski sceniczne? W rodzinie Matyldy 
tradycja uprawiania sztuki jest prze-
kazywana z pokolenia na pokolenie. 
Niemal każdy amatorsko jest zwią-
zany z jakąś jej dziedziną: tańcem, 
aktorstwem, grą na instrumentach czy 
śpiewem. Zawodowym muzykiem jest 
mama Matyldy. Uczy gry na fortepia-
nie oraz zajmuje się promocją kultury 
w naszym mieście - organizuje audycje 
muzyczne dla dzieci, a od kilku lat 
również warsztaty musicalowe .

- Kiedy wybuchła epidemia korona-
wirusa i zostaliśmy zamknięci w do-

Matylda zagra... Matyldę
mach, trzeba było pogodzić obowiązki 
zawodowe z domowym nauczaniem 
dzieci, co było nie lada wyzwaniem – 
opowiada mama Matyldy, Ewa Baj. 
- Okazało się jednak, że dzięki temu 
zyskaliśmy dużo więcej czasu ,który 
można było spędzić razem . U nas 
zwyczajem było, że kiedy ja prowadzi-
łam online lekcje gry na fortepianie, 
Matylda wszystkiemu przysłuchiwała 
się siedząc pod stołem. Kiedy organi-
zowałam warsztaty,córka - choć była 
jeszcze w przedszkolu - była moim 
pomocnikiem i wykonywała drobne 
zadania, na przykład przygotowy-
wała plakaty do wysyłki ?. Uczyła 
się wszystkich piosenek, do których 
ćwiczyłam akompaniamenty. Poma-
gała w przygotowaniach do audycji 
muzycznych, z czasem sama zaczęła 
też w nich brać udział. Po prostu 
przesiąkła sztuką, a któregoś dnia dla 
zabawy nagrałyśmy fragment „Think 
of me” z „Upiora w Operze” i... tak to 
się zaczęło. Spodobała nam się wspól-
na praca, wyszukiwałyśmy piosenki z 
musicali oraz filmów i pracowałyśmy 
nad nimi. To była świetna zabawa. 
Pewnego dnia znajoma aktorka mu-
sicalowa przesłała nam informację o 
castingu do musicalu  „Matylda”.

Jak przyznaje mama, decyzja o 
uczestnictwie w castingu nie była 
prosta. Obie z Matyldą miały na 
początku mieszane uczucia. Matylda  
przeczuwała, że będzie to oznaczać 
dużo pracy, a mama z kolei, że będzie 
musiała na czas przygotowań do spek-
taklu przeorganizować całe swoje ży-
cie. Udział w produkcji oznaczał duże 
zmiany, ale też były pewne, że czeka 
je wielka przygoda. I to przeważyło.

Matylda przeszła castingi online 
oraz sceniczne i obok dwóch innych 
dziewczynek dostała główną rolę. To 
była wielka radość!

- Podczas castingów online musiałam 
przygotować dwie piosenki z musicalu 
– opowiada Matylda. - To były dwie 
najważniejsze solowe piosenki, które 
śpiewa Matylda. Do tego musiałam 
przygotować fragment tekstu. Razem 
z mamą przekształciłyśmy jadalnię 
w mini scenę, razem zrobiłyśmy 
dekoracje. Na casting na scenie w 

Bydgoszczy musiałam przygotować 
piosenki, fragment tekstu ze scena-
riusza oraz nauczyć się refrenu, który 
śpiewa Matylda. Dodatkowo reżyser 
poprosił mnie, abym pokazała, jak 
się skradam.

Matylda mówi, że tremy właściwie 
nie miała. Jeśli był jakiś stresik, to 
minimalny. Nie obawia się też tremy 
podczas samego występu. Dzięki ca-
stingom Matylda została obsadzona w 
głównej roli tytułowej Matyldy, wspól-
nie z dwoma innymi dziewczynkami. 
Będą występować naprzemiennie w 
kolejnych spektaklach. 

- Pomimo, że próby trwają po 8 go-
dzin dziennie i jest to czas naprawdę 
intensywnej pracy, Matylda uwielbia 
teatr i uważa, że to najlepsze miejsce 
na świecie – mówi mama Matyldy. - 
To szkoła tańca, śpiewu i aktorstwa 
jednocześnie. Bo taki jest musical, to 
połączenie tych trzech dziedzin sztuki. 

A wszystko realizowane pod okiem 
wybitnych postaci polskiej sceny. 
Córka poznała w teatrze wiele kole-
żanek i kolegów, z którymi-  wspólnie 
z ekipą dorosłych aktorów - tworzą 
prawdziwy zespół.

Na czas prób Matylda - tak jak inne 
dzieci - mieszka w Bydgoszczy. Próby 
trwają od wtorku do soboty. Do szkoły 
chodzi w poniedziałki i czasem we 
wtorki rano. Tęskni za koleżankami i 
kolegami, ale też dla nich przygoto-
wuje rolę, bo pani wychowawczyni 
obiecała, że cała jej klasa przyjedzie 
na spektakl do Bydgoszczy. W wolnych 
chwilach nadrabia lekcje, a zaległe 
sprawdziany pisze podczas obecności 
w szkole.

- Koleżanki i koledzy cieszą się i mnie 
dopingują – mówi Matylda. - Niektórzy 
chyba są troszeczkę zazdrośni. Ja bardzo 
się cieszę, że moja klasa zapowiedziała 
przyjazd na premierę...                   far
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Powiat wałecki włączył się w po-
moc Ukrainie. Organizowane są 
zbiórki, przygotowywane miejsca 
na przyjęcie uchodźców. Pierwsi 
z nich już pojawili się na terenie 
powiatu.

Samorządowcy zaapelowali do 
mieszkańców, aby pomocy nie or-
ganizować na własną rękę. Trafnie 
przedstawił to burmistrz Mirosławca 
Piotr Pawlik. 

- Nie organizujcie wycieczek na 
granicę po Ukraińców na własną rękę 
– napisał na FB. - Ci ludzie są objęci 
rządowym wsparciem, uzupełnianym 
przez samorządy i mieszkańców. 
Dajcie rządowi i nam wykonać całą 
niezbędną pracę logistyczną.  Jest 
8 punktów, przez które Ukraińcy 
MUSZĄ przejść i się zarejestrować! 
Stamtąd są kierowani w miejsca w 
16 województwach - u nas Szczecin, 
dopiero stamtąd będą kierowani do 
miejsc w naszych gminach. Lista tych 
punktów cały czas rośnie.

TO WAŻNE, nie psujcie tej linii logi-
stycznej potrzebą natychmiastowego 
działania. Dlaczego? Dlatego, że do 
działań rządowych są przypisane 
środki finansowe, które pozwolą Ukra-
ińcom przebywać na terenie Polski. 
Jak weźmiecie ich do domu sami, to 

Nie czekaj, pomóż!
krótki poradnik

weźcie pod uwagę, że to nie potrwa 
tydzień czy dwa, będą Wam potrzeb-
ne pieniądze, których nie będziemy 
mogli Wam przekazać... nie dlatego, 
że nie będziemy chcieli, ale dlatego, 
że nie będzie na to „podkładki”... 
do tego będzie potrzebna pomoc 
medyczna - muszą być zarejestrowani.

Jak się dowiadujemy, uchodźcy 
mogą korzystać bezpłatnie ze służby 
zdrowia, ale do tego potrzebna jest 
pieczątka z granicy lub potwierdzenie 
statusu uchodźcy w zgłoszeniu do 
wojewody. Ten drugi obowiązek do-
tyczy właśnie najczęściej tych, którzy 
dotarli do swoich nowych – mniej lub 
bardziej tymczasowych - domów pry-
watnym transportem, z pominięciem 
punktów rejestracyjnych na granicy. Z 
informacji, jakie nam przekazali samo-
rządowcy wynika, że nie ma żadnego 
problemu ze zgłaszaniem uchodźców. 
Procedury są mocno uproszczone, 
nawet w przypadku osób bez doku-
mentów tożsamości. 

STaROSTWO URUChOMIŁO 
W POWIaTOWyM CeNTRUM 
POMOCy RODZINIe W WaŁ-
CZU CaŁODOBOWą INFORMa-
CJę - TeleFON: 67 345 05 33, 
KOM. 720 826 500, e-MaIl 
RCK.WalCZ@gMaIl.COM).

Pomoc samorządów jest koordy-
nowana, a w pewnych obszarach 
realizowana wspólnie. 

- Drodzy Mieszkańcy, dziękujemy 
za Wasze zaangażowanie i ogromne 
serce w pomoc dla Ukrainy – mówi 
burmistrz Maciej Żebrowski. -  Wyrazy 
solidarności, które dostajemy, są prze-
ogromne i pełne podziwu. Pamiętajcie 
jednak, że aby pomoc była skuteczna, 
musi być dobrze skoordynowana, 
zgodnie z potrzebami naszych przy-
jaciół. Wiemy, że chcecie pomóc, ale 
nie zawsze działania prowadzone na 
własną rękę przynoszą zamierzone 
efekty. Dziś na spotkaniu Konwentu 
Burmistrzów naszego Powiatu nasze 
zadania zostały podzielone na 3 
płaszczyzny: pomoc dla naszych miast 
partnerskich, z których otrzymujemy 
konkretne prośby o konkretne rzeczy; 
pomoc przygraniczna – jesteśmy 
w stałym kontakcie z burmistrzem 
Ustrzyk Dolnych Bartoszem Romo-
wiczem; pomoc dla uchodźców, 
przybywających do naszego miasta. 
Mamy już zgłoszony przyjazd pierw-
szych rodzin.

Jak mówi naczelnik Wydziału Pro-
mocji wałeckiego Urzędu Miasta 
Małgorzata Ejma, urząd jest w stałym 
kontakcie z miastami partnerskimi. 
Został już logistycznie opracowany 
plan dostarczenia tam pomocy. Na tę 
chwilę nie ma tam działań wojennych, 
ale mieszkańcy przygotowują się do 
obrony. Jak można pomóc? Potrzebne 
są przede wszystkim: grzałki, czajniki 
elektryczne, kuchenki, termosy, kubki 
termiczne, baterie, krótkofalówki, 
agregaty prądotwórcze, karimaty, śpi-
wory oraz żywność z długim terminem 
przydatności do spożycia. 

Na granicy z kolei potrzeba du-
żych namiotów, w których uchodźcy 
mogliby odpocząć po przekroczeniu 
granicy. Potrzebne są też agregaty 
prądotwórcze. 

- Przydają się też krótkofalów-
ki – mówi burmistrz Mirosławca 
Piotr Pawlik, który wraz z darami z 
Mirosławca dotarł do Ustrzyk Gór-

nych. - Jest problem z zasięgiem, 
sieci są przeładowane, dlatego środki 
łączności są tam potrzebne. Nie ma 
potrzeby wysyłania ubrań, bo to, co 
już tam dotarło, jest wystarczające. Na 
granicę dociera pomoc z całej Polski i 
nie tylko. Dziś widzieliśmy dwa busy 
z Czech, które też przywiozły pomoc.  

***
Samorządy przyjmują zgłoszenia 

od osób, które chcą udostępnić 
uchodźcom mieszkania lub przyjąć ich 
pod swój dach. W zgłoszeniu należy 
przede wszystkim zadeklarować, jaką 
ilość osób jesteśmy w stanie przyjąć. 

Uruchomionych zostało kilka punk-
tów, gdzie można dostarczać pomoc.

W WaŁCZU DaRy Dla UKRaINy 
MOŻNa PRZeKaZać DO: 

• OWeS w Wałczu ul. Okulickiego 
32 (wejście od podwórka) od 
poniedziałku do piątku w godz. 
7:00-15:30 oraz w soboty w 
godz. 10:00 – 12:00

• alBOR, ul. Bydgoska 32-34, 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 7:00-21:00, sobota 
8:00-15:00 oraz alBOR Salon 
Samochodów, ul. Wojska Pol-
skiego 123, od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00-16:00, 
sobota 9:00-12:00 Dodatkowo 
firma Albor informuje, że od 
poniedziałku 28.02.2022 r. 
przy większej dostawie zapew-
nia również bezpłatny odbiór 
darów na terenie Wałcza i 
okolicznych miejscowości do 
miejsca zbiórki

• lokalne Centrum Nauki „Me-
talowe Inspiracje”, Wałcz, ul. 
Bydgoska 50, od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00-15:00

• PCPR. 

ZBIóRKI PROWaDZONe Są 
RóWNIeŻ W gMINaCh: 

• gmina Wałcz - kontakt Joanna 
Mackiewicz, tel. 734 415 262

• Mirosławiec – punkt Polsko 
– Ukraiński, Stadion Miejski w 
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Nie czekaj, pomóż!
krótki poradnik

Mirosławcu - zbiórka żywności 
sprzętu, wyposażenia, zakwa-
terowanie obywateli Ukrainy, 
pomoc w kontaktach z lekarzem 
czy psychologiem. Kontakt: 
Anna Dzida tel.: 607 569 386

• Tuczno - w sprawie pomocy 
można kontaktować się z p. 
Danutą Błażewicz, tel. 574 
777 603.

• Człopa - pomoc koordynuje tu 
Paulina Drabińska, tel. 782 735 
011. Uruchomiono punkt zbiór-
ki darów w Urzędzie Miasta i 
Gminy Człopa (były MGOPS – 
wejście od strony parkingu), od 
poniedziałku do piątku w godz. 
10:00 - 16:00. 

Zbiórki organizowane są również 
w szkołach i przedszkolach na tere-
nie Wałcza i powiatu.

lista najpilniejszych potrzeb
grzałki elektryczne; czajniki elek-

tryczne; kuchenki elektryczne; termo-
sy; pompy silnikowe do pompowania 
wody; samochody ze zbiornikami 
na wodę pitną; prądnice (10 kW, 
100 kW); karimaty, śpiwory; węże 
gaśnicze; krótkofalówki; żywność 
(konserwy, makarony, płatki zbożowe, 
ciastka, zupki chińskie), leki, wyroby 
medyczne i pomoce medyczne, środki 
higieny osobistej, pampersy, mleko 
dla dzieci, słoiczki z jedzeniem dla 
dzieci.

Na granicy pilnie potrzebne są:
podgrzewane namioty, nagrzewnice; 

generatory prądu; ładowarki do tele-
fonów; powerbanki, opaski uciskowe 

i laptopy.
Dla wszystkich Ukraińców potrzebu-

jących pomocy (uchodźców oraz osób 
mieszkających i pracujących na terenie 
naszego powiatu)

WSPaRCIa PSyChOlOgICZNO – 
PeDagOgICZNegO UDZIelaJą:

• Regionalne Centrum Kryzyso-
we w Wałczu, al. Zdobywców 
Wału Pomorskiego 54, tel. 67 
345 05 33, kom. 720 826 500.

• Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna w Wałczu, ul. 
Południowa 10 B, tel. (67) 387 
20 14; tel./fax (67) 387 16 29; 

• Fundacja Planeta Kreatywna 
- tel. 501 763 414

• Fundacja Regiment - ul. Gen. 
Leopolda Okulickiego 32/1, 78-
600 Wałcz. 

***
Jak powinna wyglądać procedura 

udzielania pomocy uchodźcom z 
Ukrainy? Z granicy po rejestracji 
przewożeni są oni transportem do 16 
punktów w województwach. W przy-
padku naszego województwa trafiają 
oni do Szczecina. Stamtąd są trans-
portowani do miejsc docelowych. 
Gminy mają obowiązek informować 
wojewodę, o tym, iloma miejscami 
dysponują. Wojewoda dysponuje 
również swoimi miejscami. Na przy-
kład w Mirosławcu na Osiedlu Górnym 
jest 21 mieszkań, znajdujących się w 
gestii wojewody, które mają być prze-
znaczone dla uchodźców. Gminy oraz 
powiat przygotowały łącznie kilkaset 
miejsc. Do tego dochodzą kwatery 
prywatne. 

Można oczywiście pomagać ludno-
ści ukraińskiej przywożąc znajomych 
czy rodziny prywatnym transportem. 
Konieczne jest jednak zgłoszenie ich 
pobytu, aby nabyły status uchodźcy. 

Na terenie powiatu są już pierwsi 
uchodźcy. Docierają prywatnymi 
środkami transportu. Mowa o trzech 
rodzinach: jednej 7-osobowej i dwóch 
4-osobowych. Na terenie Gminy 

Wałcz jest 8 uchodźców. Kilka osób 
trafiło również do Człopy i Miro-
sławca. 

Warto śledzić portale internetowe, 
gdzie na bieżąco publikowane są 
informacje, dotyczące wszelkich 
tematów związanych z pomocą dla 
walczącej Ukrainy oraz obywateli 
tego kraju, szukających schronienia 
w naszym kraju.  far
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Jeszcze w poniedziałek rozpamięty-
wałem o swoim zdrowiu, wykonując 
specjalistyczne badanie. Później 
we wtorek i środę fascynowałem 
się meczami Igi Świątek w Katarze, 
dumając: może i ja zawitam do 
tego kraju w listopadzie, na MŚ w 
piłce nożnej? Zastanawiałem się 
też, po co w sprawach miejskich ma 
być angażowana prokuratura? Gdy 
znana była już treść przemówienia 
Putina, zawierająca miedzy innymi 
oświadczenie o uznaniu niepod-
ległości Donieckiej i Ługańskiej 
Republik Ludowych - wyszukiwa-
łem  optymistycznych informacji w 
wypowiedzi Wicemarszałka Sejmu 
RP Ryszarda Terleckiego. Do gło-
wy mi absolutnie nie przyszło, że 

Wszyscy jesteśmy Ukraińcami
nazajutrz, leżąc jeszcze w łóżku 
usłyszę, że na Ukrainę spadły bom-
by, że najeźdźca zaatakował ten kraj 
zarówno ze wschodu, jak i południa 
oraz północy, że niestety zginęli już 
ludzie. Nie przewidywałem takiego 
strasznego scenariusza, bo nie mam 
w ogóle pojęcia o polityce między-
narodowej, a  komentatorzy, których 
wypowiedzi do mnie docierały z 
mediów - okazali się takimi samymi 
znawcami, jak ja. Nie trafia do mnie 
to, że można było ostrzelać tereny 
wokół Kijowa oraz Iwano - Fran-
kowsk (przedwojenny Stanisławów). 
To już prawie tak, jakby rakiety 
spadły na Polskę. 

Oglądając obrazki na ekranie 
telewizora ciarki przeze mnie 

przechodzą, gdy widzę zrujnowane 
budynki, zakrwawionych ludzi, korki 
na ulicach spowodowane opuszcza-
niem miast przez mieszkańców. Co 
człowiek może człowiekowi zrobić! 
Strach uruchomić wyobraźnię. Myśli 
kieruję ku wałczanom: Paniom i 
Panom z zespołu Czeremcha, przy-
pominając sobie ich głosy w wyko-
nywanych przez wiele lat utworach, 
ku Markowi Syrnykowi, będąc pod 
wrażeniem jego opracowań publi-
kowanych na łamach „Pojezierza 
Wałeckiego”. Jak oni to wszystko 
przeżywają? Czy boją się więcej niż 
ja i moi bliscy? 

Rozpoczęła się wojna, a życie na 
nieokupowanych terenach toczy się 
dalej. Na ile ma być normalnie? Czy 

naród rosyjski ma zostać ukara-
ny za to, że jego przywódca jest 
nieobliczalny? W Moskwie w marcu 
miał się odbyć  mecz barażowy w 
piłce nożnej o udział w Mistrzo-
stwach Świata: Rosja - Polska. Czy 
to dobrze, że jednak do niego nie 
dojdzie? Czy to dobrze, że reprezen-
tacja Rosji i klubowe drużyny z tego 
kraju zostały wykluczone z rozgry-
wek? Na te wszystkie pytania różne 
odpowiedzi cisną mi się na usta. Do 
żadnej nie jestem jeszcze przeko-
nany - może dlatego, że pisząc ten 
tekst w czwartkowe popołudnie 
jestem jeszcze emocjonalnie rozdy-
gotany.

Marek Pawłowski

Gdy piszę ten tekst jest jeszcze rano. Poniedziałek 
28 lutego 2022 roku. Piszę rano, bo wiem, że 
dzień będzie ciężki i wyczerpujący. Jak wszystkie 
od zeszłego czwartku. I ten tekst będzie krótki.
Niedziela przed Wielkim Postem w tradycji cerkwi 
greckokatolickiej i prawosławnej nazywana jest 
niedzielą Sądu Ostatecznego. Czytamy wówczas, 
że oddzielone zostaną owce od kozłów i rzeknie 
Pan do sprawiedliwych:
 „Byłem głodny, a daliście Mi jeść;
 byłem spragniony, a daliście Mi pić;
 byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;

Nie pytajcie mnie o Rosję
 byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
 byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Symboliczne daty, symboliczna niedziela. Sąd 
czeka. Mam nadzieję, że jeszcze tu, na ziemi. Na 
każdego zbrodniarza, który dopuszcza się ludobój-
stwa. Niezależnie od tego kim jest, i kim wydaje 
mu się, że jest.
A dzisiaj chciałbym jako człowiek, Ukrainiec uro-
dzony i mieszkający w Polsce - wszystkim Państwu 
po prostu podziękować! Za to, co już zrobiliście i 
jeszcze zrobicie. Za pomoc Ukrainie i Ukraińcom 
w tym strasznym czasie. Dobro zawsze zwycięża. 
Dlatego zwyciężymy i my. Razem. Dla naszej 

wspólnej przyszłości. Dla naszych wnuków i dzie-
ci. By mogły żyć, bawić się, pracować w wolnej i 
bezpiecznej Europie i świecie.
Ukraina nigdy nie będzie rosyjską kolonią. Ukra-
ina nie złoży broni. Bez Ukrainy nie zbudujemy 
dobrego świata. Bo zło, karmione zaniechaniem, 
biznesami, głupotą, cynizmem i wyrachowaniem 
- z czasem utuczy się tak, jak dzisiaj kremlowski 
władca i jego dwór. I to zło nie zatrzyma się na 
Bugu.
I bardzo proszę - nie pytajcie mnie o Rosję.
24 lutego 2022 roku Rosja definitywnie dla mnie 
umarła!                                         Marek Syrnyk
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Już jest! Twoja paczka z 
Zalando została doręczo-
na! Z podekscytowaniem 
przedzieram się przez 
kolejne zbędne war-
stwy opakowania, żeby 
wyciągnąć z kartonika 
Ten Jedyny Produkt Do 
Twarzy, Który Może Mnie 
Uszczęśliwić. Odkręcam 
słoiczek i zaciągam się 
lekko chemicznym zapa-
chem.

Już jest! Była Miss 
Ukrainy Anastazja Lenna 
wstąpiła do ukraińskie-
go wojska, aby walczyć 
z rosyjską inwazją. Z 
dawnego życia pozostał 
jej ozdobny warkoczyk 
zapleciony tak, żeby 

grzywka nie wpadała do 
oczu, kiedy mierzy z kara-
binu do najeźdźców. 

Mogę jeszcze w czymś 
pomóc? Z szerokim uśmie-
chem kręcę głową i proszę 
o zostawienie jednej karty, 
tak na wszelki wypadek. 
Odkładam sztućce na 
talerz, biorę do ręki kie-
liszek białego wina (nie 
mieli Cabernet Sauvignon, 
ale sprawę ratuje zapro-
ponowane przez kelnera 
chilijskie z jakiejś niszowej 
winnicy). Stukamy się z 
Alicją szkłem. Za nowe 
początki, za nowe życie!

Mogę jeszcze w czymś 
pomóc? Dwie kobiety - 
babka i matka - pospiesz-
nie wymieniają spojrzenia 
i kręcą głową. Przyciągają 
do siebie dwójkę małych 
chłopców i szczelniej okry-
wają się wielką kołdrą na 
pięknym, wielkim i obcym 
małżeńskim łóżku (propo-
nowały że położą się na 
kanapie, nie chciały robić 

a contrario
gospodarzom kłopotu). 
Paulina i Mateusz zamyka-
ją za nimi drzwi, przeciska-
ją się w korytarzu między 
naprędce zorganizowanymi 
darami od całego bloku i 
wymieniają szybki uścisk. 
To nowe początki, to czyjeś 
nowe życie.

Pierdol się. Wywracam 
oczami, wyciszam po-
wiadomienia i ciskam 
telefon na łóżko. Wszyscy 
czegoś ode mnie chcą. 
Wiadomość, wiadomość, 
wiadomość, wiadomość, 
wiadomość. Chcę pobyć 
sama, chcę, żeby wszyscy 
zostawili mnie w spokoju, 
chcę, żeby nikt mi dzisiaj 
nie przeszkadzał. Ściągam 
włosy opaską, rozprowa-
dzam na twarzy emolien-
towe masełko do dema-
kijażu, włączam ulubioną 
muzykę, rozpalam świeczkę 
pod kominkiem z kropelką 
olejku ezoterycznego.

Rosyjski okręcie bojowy, 
pierdol się. Słynne ostatnie 

słowa, które na szczę-
ście okazały się nie być 
ostatnimi. Po nich nastaje 
cisza radiowa. Nie ma 
wiadomości, wiadomości, 
wiadomości, wiadomości, 
wiadomości. Niewiele 
zresztą jest. Duma, nie-
złomność, jakieś życie, ale 
jakie? Powietrze pachnie 
prochem.

Czas się skończył. Apli-
kacja mobilna na moim 
telefonie minimalizuje się, 
a jej ikona szarzeje. Jutro 
znowu będę mogła rzucić 
okiem na to, co dzieje się 
na świecie.

Czas się skończył. Nie ma 
jeszcze wprawdzie godziny 
policyjnej, ale przestrzeń 
opustoszałego miasta już 
rozdziera alarm przeciwlot-
niczy. No nic, może jutro. 
Może jutro, jeśli będzie 
jakieś jutro.

Ludzie żyją w sposób, 
który daje im poczucie 
szczęścia i komfortu, to 
równie oczywiste co natu-

ralne. My w Polsce, oni 
w Turcji, Francji, USA, Ja-
ponii, a jeszcze kilka ty-
godni temu również oni 
na Ukrainie. Codzien-
ność, którą wypełniały 
im spotkania z bliskimi, 
rozmowy telefoniczne, 
wiadomości, książki, fil-
my, podcasty czy wyjścia 
do kosmetyczki w sposób 
gwałtowny i bezlitosny 
stała się już dla nich 
nieaktualna. 

Chociaż otacza nas dziś 
inna rzeczywistość, obo-
wiązki w gruncie rzeczy 
mamy takie same. Głośno 
krzyczeć. Sprzeciwiać się. 
Czynić tyle dobra, ile tylko 
się da. Pomagać. Obsta-
wać przy swoich warto-
ściach. Zaplatać warkoczyk 
tak, żeby nie stracić z oczu 
celu. Widzieć wszystko. 
Słyszeć wszystko. Pamiętać 
wszystko. Żyć i dać żyć 
innym.

Natalia Chruścicka



Super Pojezierze Wałeckie nr 9 (1281) 2 marca 2022 r.12



Super Pojezierze Wałeckie nr 9 (1281) 2 marca 2022 r. 13

Siedzę i próbuję 
coś napisać. 
Gdzie nie 
spojrzę teksty 
o wojnie, 
o pomocy, 

prognozy 
przebiegu woj-

ny na Ukrainie. 
W radiu i telewizji wciąż 
komunikaty. Mam napisać coś podob-
nego? Mam wrażenie, że już wszystko 
zostało napisane, powiedziane i 
pokazane. Spłodzić tekst przybliżają-
cy problematykę prawną? Taaa…... 
Wszyscy są pewnie zainteresowani 
tym, co to superficies solo cedit (to, co 
znajduje się na powierzchni przypada 
gruntowi), albo transactio ets timor 
litis (ugoda jest postrachem sporu), 
czy wreszcie vim vi repellere licet (siłę 
wolno odeprzeć siłą). No, tu może 
warto się zainteresować problematy-
ką: siłę wolno odeprzeć siłą. Starożyt-
ni toczyli wiele wojen. Można rzec, że 
z perspektywy historii Rzym był swe-
go rodzaju Moskwą. Narzucał zbrojnie 
swoją wolę wielu ludom. Pomimo to, 
odcisnął niezmazywalną pieczęć na hi-
storii Europy (po Grekach oczywiście). 
Z tamtych czasów wywodzi się m.in. 
europejskie prawo, w tym też prawo 

do samostanowienia narodów, bo ius 
gentium est quod gentes humanae 
utuntur, czyli prawem narodów jest 
to, co stosuje cała ludzkość. Idąc dalej 
tym tropem znaleźć można paremię 
łacińską casus belli, czyli nasz rodzimy: 
powód do wojny. Rosja takiego nie 
znalazła, a pomimo to zaatakowała 
Ukrainę. Dlaczego piszę Rosja, a nie 
Putin? Dlatego, że Putin jest wierz-
chołkiem góry. Znajduje podstawy, by 
być na tym wierzchołku. Mocny jest 
terrorem i siłą, a przede wszystkim 
obojętnością społeczeństwa, które 
połakomiło się na wielkoruskie zapędy 
i propagandę odrodzenia wielkiej 
Rosji. Jakże to przypomina lata 30-te 
ubiegłego wieku w Niemczech. Te 
same hasła, podobne idee i tylko 
giną ludzie. Cóż, przecież sztabowcy 
planują: 1 zabity to 4 rannych. W 
planach kampanii mają napisane: 
możemy sobie pozwolić nawet na 
50.000 zabitych, nie osłabi to naszej 
zdolności wojskowej... Niestety, 
istnienia ludzkie w czasach wojny 
zaczynają być tylko danymi statystycz-
nymi. Prawo zaś... tu znowu paremia 
łacińska vis legibus inimica, co w 
naszym języku znaczy, że przemoc jest 
wrogiem prawa.  Jednakże pamiętać 
trzeba, że tylko do czasu, aż przemoc 

Bellum, czyli wojna
się wyczerpie. Wówczas prawo wraca. 
Zbrodniarze będą osądzeni i mam 
nadzieję nastąpi restitutio in integrum, 
czyli przywrócenie stanu pierwotnego. 
Na tę chwilę dla Ukrainy nastał casus 
foederis, czyli podstawa do wezwania 
sojuszników. Sojusznicy, aczkolwiek 
z pewnym ociąganiem, przystąpili 
do działania,  szkoda tylko, że nie 
uznali wcześniej faktów za oczywiste 
i nie pospieszyli z pomocą wcześniej. 
Przed napaścią. Może wówczas nie 
doszłoby do wojny? Może wystarczyło 
przyjąć Ukrainę do Unii i rozpocząć 
proces jej akcesji do NATO? Tu ciśnie 
się na papier: mądry Europejczyk 
po szkodzie. Polacy się zjednoczyli. 
Pomagają, ile mogą. Wysyłamy broń, 
żywność, leki. Przyjmujemy uchodź-
ców. Dajemy im wsparcie i możliwość 
pobytu. Pojawia się niestety pewien 
„dysonans” - nadal jesteśmy w sporze 
z Unią. I to ta wredna Unia pomaga 
Ukrainie i nam. Ta Unia zdecydowała 
się po raz pierwszy w historii zakupić 
broń, by bronić Europę przez nie-
bezpieczeństwem. Tymczasem my 
walczymy z naszymi sojusznikami, 
rozsadzając od wewnątrz organizację, 
do której dobrowolnie przystąpiliśmy 
akceptując jej istnienie i godząc się 
na warunki w niej uczestnictwa. Miną 

te dni grozy (mam nadzieję) i wrócą  
dni rozliczeń. Chwała pomagających 
ustąpi i nadejdzie czas porządkowania 
spraw. Czy nadal będziemy wojować z 
sojusznikami? Czy idee rządzących się 
zmienią, czy może będą chcieli sko-
rzystać z sytuacji? Piszę: my, bo to my 
wybieramy i mamy taki sam wpływ, 
jak wszystkie narody, na swój los. 

Póki co: na pohybel agresorowi. 
Jednoczmy się z Europą, bo tylko 
razem jesteśmy silni. Pomagajmy ile 
możemy i wykażmy się w tej pomocy 
wytrwałością.

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator
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hOROSKOP
BaRaN (21.03. - 19.04.)
Zanosi się na bardzo pracowity ty-
dzień. Aż tak bardzo, że poczujesz 
zniechęcenie i zmęczenie. Zabraknie 
Ci energii do działania. W pracy 
nie będziesz miał ochoty robić nic 
konstruktywnego. W miłości zapra-
gniesz ciepłych ramion, spokoju i 
zrozumienia.  
ByK (20.04. - 22.05.)
Przygotuj się psychicznie na ciężki 
tydzień. W pracy poczujesz, że 
Twoje wysiłki idą na marne i nie 
warto się starać. Spokojnie przecze-
kaj ciężki okres. Wszystko zacznie 
się układać, tylko potrzeba więcej 
cierpliwości. Twój partner zrozumie 
potrzebę bliskości i doceni twoje 
starania.  
BlIŹNIęTa (23.05. - 21.06.)
Nie planuj na ten tydzień większych 
działań. Będzie Ci brakowało mo-
tywacji do tego, aby zrobić to, co 
sobie zamierzyłeś. W pracy również 
nie składaj wiążących deklaracji, 
ponieważ zabraknie Ci motywacji, 
aby dokończyć to, za co się wziąłeś. 
W miłości ocieplenie relacji. 
RaK (22.06. - 22.07.) 
Zapowiada się raczej senny tydzień, 

upływający w bardzo powolnej at-
mosferze. Zaczniesz mieć poczucie, że 
wszystko, co robisz, jest pozbawione 
sensu. To odbierze Ci motywację 
do działania, czego skutkiem będzie 
bezczynność. W miłości obudzą się w 
tobie ciepłe uczucia, a partner bardzo 
to doceni.
leW (23.07. - 23.08.)
Nasze nastawienie potrafi wiele zmie-
nić. Jeżeli będzie taka potrzeba, warto 
zrobić dobrą minę do złej gry. W pracy 
gwiazdy radzą przyznać się do błędu. 
Pamiętaj - nikt nie jest nieomylny. A 
w miłości? Jeżeli na kimś Ci zależy - 
zacznij o niego walczyć, bo warto. 
PaNNa (24.08. - 22.09.)
W pracy być może wprowadzisz w 
życie jakiś projekt, lub skończysz coś, 
nad czym dotąd pracowałeś. Możesz 
być spokojny o finał, bo twoje dzia-
łania zakończą się pełnym sukcesem. 
Sprzyjać Ci będzie dobra passa, zatem 
wyciśnij ją jak cytrynę. W miłości pa-
miętaj, że nic na siłę. Czasami lepiej 
odpuścić i pójść swoją drogą.  
Waga (23.09. - 22.10.)
Nie zapominaj, że na nowym terenie 
pierwsze kroki zawsze trzeba stawiać 
ostrożnie. Po pierwsze dlatego, by 

uniknąć błędów, ale również po to, 
by nie przegapić ważnych i istotnych 
rzeczy. Nie pozwól, aby ogarnęło Cię 
poczucie zniechęcenia i braku we wła-
sne możliwości. Jeżeli tylko zechcesz, 
znajdziesz w sobie siłę przebicia. 
Wenus sprzyja miłości. Spodziewaj 
się romantycznych spacerów i pozy-
tywnych przełomów.  
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Cokolwiek się zdarzy – czy będziesz 
zabiegać o czyjeś względy czy też pra-
cować sam nad sobą, Twoje działania 
zakończą się powodzeniem. Koniec 
tygodnia okaże się dla Ciebie jedno-
cześnie początkiem: albo zaczniesz 
robić coś nowego, albo rozpoczniesz 
nowy okres w swoim życiu. W twoich 
uczuciach też możliwe zmiany na lep-
sze. Nie będzie wiało nudą!
STRZeleC (22.11. - 21.12.)
Twoje emocje po prostu nie nabrały 
jeszcze odpowiedniego kształtu i doj-
rzewają w Tobie powoli. Nie należy 
jednak tego procesu poganiać. Mogą 
się pojawić jakieś kłopoty finansowe, 
ale pamiętaj, że po burzy zawsze wy-
chodzi słońce. Czekają cię romantycz-
ne chwile tylko we dwoje lub bardzo 
obiecująca randka. 

KOZIOROŻeC (22.12. - 19.01.)
Wygląda na to, że w pracy świetnie 
sobie radzisz z tym, co robisz. Dzięki 
temu możesz dużo zyskać w oczach 
kolegów, a przez to podbudujesz 
samoocenę. Jeśli chodzi o sprawy 
sercowe, w stałych związkach uczucia 
odżyją, a u Koziorożców bez pary 
spodziewane są przyjemne flirty i 
kuszące spojrzenia.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
SNie będziesz mieć weny do dzia-
łania, niezależnie od dziedziny. 
Zdecydowanie mocniej kusić cię 
będzie lenistwo, odpoczynek czy 
maraton seriali w telewizji. Nie licz 
w nadchodzących dniach na nic 
przełomowego. Twój zysk będzie 
polegać na tym, że porządnie sobie 
wypoczniesz. U Wodników bez pary 
możliwe przyjemne chwile i kroki 
w przód.
RyBy (19.02. - 20.03.)
Zapowiada się tydzień bez szcze-
gólnego blasku. W pracy dopadną 
Cię myśli, że wszystko, co robisz jest 
bez sensu. W sprawach sercowych 
zdecydowanie lepiej. Ryby w stałych 
związkach czeka rozkwit uczuć.

Schab pieczony z cebulką i pieczarkami
COŚ Na ZąB

Jeszcze niedawno schab był w naszych kuch-
niach prawdziwym rarytasem, ale nasze babcie 
przyrządzały go przeważnie w formie kotletów. 
Dziś schab stał się powszechnie dostępny, a 
sposoby jego przygotowywania mnożą się w 
nieskończoność. Przyznam, że ja sama wolę to 
mięso od piersi z kurczaka, bo wydaje mi się 
szlachetniejsze i bogatsze w smaku, chociaż 
nietrudno go zepsuć, poddając zbyt surowej 
obróbce termicznej. ale w dzisiejszej wersji 
raczej nam to nie grozi... ()

SKŁaDNIKI

• kg schabu,
• łyżeczka soli,
• ząbki czosnku,
• łyżka majeranku,
• 1/2 łyżki tymianku,
• 1 łyżka słodkiej papryki,
• 1/2 łyżki wędzonej papryki,
• 1 kg cebuli,
• 1 kg pieczarek,
• 12 łyżek oleju.

WyKONaNIe

Czosnek obrać i pokroić na plasterki. Sól i pozostałe 
przyprawy wymieszać z 8 łyżkami oleju. Schab 
umyć i wysuszyć. Podziurkować końcem noża, 
a miejsca nacięć wypełnić plasterkami czosnku. 
Następnie mięso dobrze natrzeć przygotowaną 
marynatą. Zamknąć szczelnie w naczyniu i wsta-
wić do lodówki na całą noc. Po tym czasie mięso 
przełożyć do rękawa, w którym będziemy je piec, 
włożyć do wcześniej nagrzanego piekarnika do 180 

st. C i piec przez około 2 godziny. 
W międzyczasie cebulę pokroić w piórka, a pieczarki w półtalarki. Na patelni rozgrzać 4 łyżki oleju, 
dodać cebulę, doprawić solą i pieprzem, posypać tymiankiem, przykryć i dusić. Kiedy cebula zmięknie, 
dodać pieczarki i smażyć dalej, aż odparuje woda, a pieczarki się usmażą. Na koniec dodajemy schab 
pokrojony w plastry. Mieszamy i zjadamy, mam nadzieję, że z wielkim apetytem...

Smacznego!!!
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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

• Mieszkanie 2 pokojowe (parter) za-
mienię na większe. Lokal znajduje się w 
bloku na Zatorzu. Tel. 662 861 498      9/22l

• Poszukuję kobiety do sprzątania, 
prac porządkowych, zatrudnienie umowa 
zlecenie, niepełny wymiar pracy. Wynagro-
dzenie płatne godzinowo lub za wykonaną 
pracę. Praca dodatkowa, dorywcza. Tel. 
796 930 103                                     8/22p

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

PRACA

• 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 do-
cieplenia. Tel. 883 984 451   13/22ub

DORADZTWO BUDOWLANE

USŁUGI BUDOWLANE

aUTO-TRaNS WaŁCZ

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