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Nie wydaje mi się, żebym kogoś zaskoczył deklaracją, że od 24 
lutego 2022 roku stałem się jawnym i zimnym wrogiem Putina 
i Rosji. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, jak śmiesznie 
to wygląda, kiedy niepozorny ratlerek lub inny nieustający 

kandydat na psa ujada na mastiffa. Najczęściej robi to ze strachu i... ja 
też się boję.

Tak, boję się. Znajduję bowiem mnóstwo analogii pomiędzy tym, co teraz 
wspólnie przeżywamy, i wydarzeniami poprzedzającymi wybuch II wojny. 
Wtedy też świat milcząco odwracał wzrok na anschluss Austrii i Czechosłowa-
cji, tłumacząc to potrzebą zachowania pokoju w Europie. W Czechosłowacji 
żyła niemiecka mniejszość, cała Austria mówiła po niemiecku i właśnie po-
trzebą scalenia ciążących ku Niemcom terytoriów Hitler uzasadniał kolejne 
aneksje. Nie ma chyba potrzeby przypominać, jak się skończyły te ustępstwa 
ze strony reszty świata, które rzekomo miały ocalić pokój...

Putin idzie tą samą drogą. Dziś bombarduje Ukrainę, jutro upomni się 
o o separatystyczną, niespełna półmilionową Republikę Naddniestrza, 
która nie podporządkowała się na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia 
władzom odzyskującej niepodległość Mołdawii i zadeklarowała chęć po-
zostania w strukturach ZSRR. To, że praktycznie żadne państwo nie uznaje 
odrębnej państwowości Naddniestrza, w niczym Putinowi nie przeszkadza. 
Przeciwnie, jest mu to bardzo na rękę, bo w praktyce równa się temu, że 
o Mołdawię - w granicach której leży Republika Naddniestrzańska - nikt 
się nie upomni i Putin weźmie sobie to terytorium jak swoje własne, być 
może nawet bez jednego wystrzału. A dalej, za Mołdawią, jest już Rumu-
nia - tak, jak za Ukrainą jest Polska.

Ukraińcy bronią swojej ojczyzny z niesłychanym poświęceniem i 
bohaterstwem. Już przez prawie dwa tygodnie powstrzymują 
barbarzyński najazd uzbrojonych po zęby hord, podnoszą się 

po kolejnych bombardowaniach, artyleryjskich i rakietowych ostrzałach, 
bronią miast i wsi, w których brakuje żywności, wody, lekarstw czy prądu. 
Brakuje już praktycznie wszystkiego - poza wolą walki. W Ukrainie giną 
tysiące ludzi - uzbrojonych i nieuzbrojonych. Wojskowych i cywilów. Męż-
czyzn, kobiet i dzieci. Charków, drugie co do wielkości ukraińskie miasto, 
zostało praktycznie zmiecione z powierzchni ziemi. „Charkowa już nie ma” 
- powiedziała mi ze łzami w oczach znakomita ukraińska skrzypaczka Maja 
Onishchuk, z którą rozmawiałem tuż przed jej poniedziałkowym powrotem 
do Ukrainy. Razem z moją A. i wieloma ludźmi mocno trzymamy kciuki za 
szczęśliwy i szybki powrót  Mai do Polski. Tu jest najpotrzebniejsza, tu może 
zrobić dla swojej ojczyzny i rodziny więcej niż tam, a przede wszystkim 
tutaj czeka na nią jej córka...

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że takich dramatów jest i będzie mnóstwo. 
Ukraińskaie mamy przywożą do Polski swoje dzieci, lokują je w bezpiecz-
nych miejscach, pod opieką zaufanych ludzi, i wracają. Pożegnaniom 

towarzyszy mnóstwo emocji. Serca krwawią, po policzkach płyną rzeki 
łez. Płaczą mamy i dzieci, płaczą wszyscy wokół, bo nie sposób w takich 
momentach nie płakać. Przynajmniej ja nie umiem.

To nie jest wybór tych dzieci i ich rodziców. To nie ich wina. Winny jest 
przede wszystkim barbarzyńca z Kremla, ale winni są też Rosjanie. Nie wszy-
scy, to oczywiste, ale wszyscy muszą ponieść zbiorową odpowiedzialność 
za los, który zgotowali Ukrainie. Bo przede wszystkim Putin sam się nie 
wybrał. Nawet pamiętając o tym, że wybory w Rosji tylko ogólnie mogą 
przypominać wybory w utrwalonych demokracjach, to 70-procentowe 
poparcie dla tyrana nie może wziąć się znikąd. Z badań przeprowadzonych 
przez niezależne, międzynarodowe instytuty badania opinii społecznej 
wynika, że inwazję... stop, wróć: że „operację specjalną, obliczoną na 
denazyfikację Ukrainy” popiera też 70 procent Rosjan. Owszem, wiem, że 
przez 20 lat można ludziom wmówić nawet to, że ziemia jest płaska, ale 
kto, do cholery, zabronił Rosjanom uczyć się i posługiwać się mózgami? 
Pewnie jakaś część poddanych Putina ma jakieś ograniczenia intelektualne, 
ale nie 70 procent! W to nie uwierzę.

Tu znów widać analogie do hitlerowskich Niemiec. Wtedy również Hitler 
doszedł do władzy obiecując swoim rodakom zmazanie powersalskiej 
hańby i odbudowanie militarnej potęgi Niemiec. Dał robotnikom pracę 
i pieniądze. Wskazał winnych, przez których Niemcy okryli się hańbą i 
musieli żyć w biedzie. Zobowiązał się rozwiązać „problem żydowski”. I 
nie poprzestał na obietnicach. Skądś to znamy, nieprawdaż? Widzimy to 
aż nadto wyraźnie, choć tym razem za naszą wschodnią granicą...

Hitlera w jego szaleńczej, samobójczej w gruncie rzeczy wojnie nie 
zatrzymało nawet to, że przeciwko niemu stanął militarnie prawie cały 
świat - pomijając wasalne i kolaboracyjne państwa. Wysyłał na pewną 
śmierć kolejne armie, karmiąc Niemców propagandowymi kłamstwami 
o wycofywaniu się na z góry upatrzone pozycje i koncentrowaniu sił na 
wielką, decydującą ofensywę, która przyniesie zwycięstwo i na zawsze 
zmieni obraz świata. Aż w końcu nie było już gdzie się cofać i w berlińskim 
bunkrze chwilowy  władca połowy globu palnął sobie w łeb. Pewnie gdyby 
powiódł się któryś z kilku wcześniejszych zamachów na jego życie - udałoby 
się ocalić setki tysięcy, a może miliony ludzkich istnień. Ale żeby Adolf H. 
oddał władzę dobrowolnie lub poddał się antyhitlerowskiej koalicji - to 
nie wchodziło w grę.

Chciałbym wierzyć w to, że w przypadku Putina będzie inaczej, ale 
oszukiwanie samego siebie idzie mi słabo. On też dobrowolnie nie odda 
władzy i nie wycofa się - choćby dlatego, że nie ma dokąd. Jednak prze-
grana wojna jest dla tego, kto ją wywołał, wyrokiem śmierci, a Putin tej 
wojny nie wygra i zapłaci za nią życiem. Pytanie polega na tym, czy stanie 
się to wcześniej, czy później, czy przyczynią się do tego jego rodacy czy 
ci, których pchnął do wojny, oraz czy zdecyduje się użyć broni jądrowej, 
co oznaczałoby śmierć połowy ludności Europy. Tego boję się najbardziej.

Nie: czy, tylko: kiedy?

Reduktor
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Wojna na Ukrainie jest dziś tema-
tem numer jeden. Jak oceniamy 
pomoc dla Ukrainy i jej obywateli, 
tę udzielaną przez ludzi, samorzą-
dy i rząd. Jak oceniamy zachowanie 
Europy i świata oraz skuteczność 
nałożonych na Putina i Rosję sank-
cji? I wreszcie jak to wszystko może 
się skończyć? O to zapytaliśmy 
naszych rozmówców. 

Marek Syrnyk, dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Wałczu, Fundacja Prosvita: - Jestem 
naprawdę pozytywnie zaskoczony ska-
lą pomocy, udzielanej Ukrainie. Ale to 
chyba nawet za mało powiedziane... 
Cieszę się, że większość z nas rozumie, 
co się dzieje. Że to zło, o ile nie zosta-
nie powstrzymane, nie zatrzyma się 
na Bugu. A ludzie w Polsce po prostu 
pokazują wielkie serca. Pomagają, 
wspierają, podtrzymują na duchu... W 
przypadku każdej potrzeby wiem, do 
kogo się zgłosić, do kogo zadzwonić. 
Tylu zgłoszeń i deklaracji pomocy nie 
miałem nigdy. Mówię o zwykłych 
ludziach. Ktoś daje mieszkanie, ktoś 
transport, ktoś wyżywienie.. Ale mó-
wię też o naszych samorządach. Nikt 
o nic nie pyta, każdy po prostu wie, 
że trzeba pomóc. Myśleć i martwić 
będziemy się później.

Działania Zachodu? Robią pewnie 
w swoim mniemaniu wszystko, co 
mogą. Tak, jak i my, na pewno boją 
się globalnego konfliktu. Na pewno 
też kalkulują... Pomoc w dozbrojeniu 
wojska ukraińskiego jest. Są obieca-
ne miliardy na odbudowę Ukrainy. 
Czy to wystarczające? Nie! Potrzeba 
dużo więcej, chociażby zamknięcia 
przestrzeni powietrznej. Zachód musi 
też pomóc Polsce. Tutaj już jest milion 
uchodźców. Jak może się skończyć 
wojna? Jedyny wariant, który przewi-
duję, to zwycięstwo Ukrainy i całego 
cywilizowanego świata. Żadne inne 
opcje w grę nie wchodzą. A russkij 
korabl niech idzie na... 

Andrzej Wiśniewski, pedagog, 
były przewodniczący Rady Miasta 
Wałcz: - Każda wojna jest zła. To 
tragedia ludzkości. Jestem pod nie-
samowitym wrażeniem i żywię wielki 
szacunek do zwykłych ludzi. Przecież 
nam, zwykłym obywatelom tego 
państwa, też nie żyje się najlepiej, ale 
w potrzebie, dla sąsiadów, dla tych 
Ukraińców, wobec których mamy w 
pamięci różne tragiczne wydarzenia 
sprzed lat, teraz wyciągamy ręce, 
pomagamy bezwarunkowo. Wielki, 
totalny szacun!!! My, Polacy, dziś 
możemy być z siebie dumni. Ludzie, 
zwykli obywatele, samorządy, organi-
zacje niosą wielką i konkretną pomoc. 
Rząd? Nie do końca stanął na wysoko-
ści zadania. Nie ogarnął na granicach 
akcji pomocowej. Brak hal do segre-
gacji artykułów pierwszej potrzeby, 
brak ludzi. Można było wykorzystać 

O wojnie na wiele głosów
WOT. Brak dodatkowych środków, 
przeznaczonych na zatrudnienie na-
uczycieli w języku ukraińskim. Dzieci 
uchodźców niekoniecznie chcą się 
uczyć polskiego, przecież one wrócą 
do Ukrainy. Sankcje Zachodu przyszły 
zbyt późno, asekuracyjnie, wybiórczo. 
Powinny być zespolone, skondenso-
wane. Więcej czynów, konkretnych, 
finansowych. Brak porozumienia 
wielkich (Niemcy, Wlk. Brytania, USA, 
Francja, OPEC) z takimi państwami jak 
Brazylia, Arabia Saudyjska, z krajami 
Ameryki Południowej czy Chinami w 
sprawie zwiększenia wydobycia ropy 
naftowej. To skutkowałoby większym 
uniezależnieniem od rosyjskiej ropy. 
Putin - bandyta przegra, wycofa się, 
ale pozostanie w Donbasie i Ługańsku. 
Powoli nastąpi totalna izolacja Rosji i 
Rosjan. Moim zdaniem III wojny nie 
będzie, ale trzeba stworzyć silniejszą 
Unię Europejską, przyjąć do niej no-
wych członków, utworzyć wojska UE. 
Trzeba też będzie zwiększyć budżet 
na wojsko w ciągu następnych 10 
lat i rozszerzyć NATO o wszystkich 
chętnych.

Jolanta Wegner, wicestarosta wa-
łecki: - 25 lutego na FB dodałam taki 
post: Pamiętacie Państwo 12 sierpnia 
2008 r.? Świat nie uwierzył w prorocze 
słowa Lecha Kaczyńskiego: „I my też 
wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro 

Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, 
a później może i czas na mój kraj, na 
Polskę”...

Proszę przeczytać komentarze pod 
tym wpisem. Te słowa zostały uznane 
za „bełkot Kaczyńskiego”. Prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego można było 
nienawidzić, można było kochać, 
ale nie można mu było odmówić 
przenikliwości politycznej. Dzisiaj 
jesteśmy moim zdaniem świadkami 
tego, co powiedział w Gruzji. Ukraina 
krwawi. Świat od 24 lutego jest już 
innym światem. Nic już nie będzie 
takie samo. 

Uważam, że jako naród stanęli-
śmy na wysokości zadania, chociaż 
niestety zdarzają się wyjątki, co 
obserwuję na niektórych profilach 
społecznościowych i jestem przera-
żona obrzydliwymi komentarzami i 
głupotą. Pomoc ludzi i samorządów 
jest nieoceniona. Jestem pełna podzi-
wu, szczególnie dla tych osób, które 
już od pierwszego dnia agresji Putina 
na Ukrainę wykonały piękną pracę na 
rzecz naszych sąsiadów. Skala pomocy 
Polaków jest niesamowita, podnosi 
na duchu i umacnia we mnie wiarę 
w ludzi. My jako samorządy skupiamy 
się na pomocy usystematyzowanej, 
koordynujemy działania instytucjo-
nalnie. Obecnie koncentrujemy się na 
pomocy dla naszego miasta partner-
skiego Fastowa oraz na wsparciu dla 

przyjeżdżających do naszego powiatu 
uchodźców wojennych. Jesteśmy w 
stałym kontakcie z merem Fastowa, 
wiemy, czego im potrzeba tam na 
Ukrainie i robimy wszystko, aby tę 
pomoc wysłać.  

Zastosowane sankcje są niestety 
niewystarczające. Widzimy, że Putin 
nic sobie nie robi z tych działań 
Zachodu. Niemcy, Francja, Włochy, 
Węgry to przykłady krajów, które dla 
ratowania własnej gospodarki pozwa-
lają na wykrwawienie się Ukrainy. O 
tym przecież codziennie przejmująco 
mówi, wołając o pomoc dla swojej 
ojczyzny, prezydent Zelenski. Świat 
zachodni słucha i nie dzieje się nic! 

Jakie mogą być dalsze scenariusze? 
Obawiam się, że tragiczne. Putin 
moim zdaniem realizuje chory, sza-
lony, krwawy scenariusz budowy, a 
raczej odbudowy superpaństwa ZSRR, 
a Zachód mu na to niestety pozwala. 
Na ile realna jest III wojna światowa? 
Ta wojna już trwa...  

Piotr Romanowski, radny Rady 
Miasta Wałcz: - Zacznę od tego, że 
ludzie nie tylko w Wałczu, nie tylko w 
Polsce, ale i w wielu krajach starają się 
pomagać tyle, ile każdy może. Za to 
wszystkim należą się wielkie podzię-
kowania. Co do sposobu realizacji 
tejże pomocy przez państwo, to mam 
mieszane uczucia. Brakuje faktycznej 
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O wojnie na wiele głosów
koordynacji i rzeczowej informacji 
typu co, gdzie, itp. Widać to np. na 
granicy, leżą i marnują się tony odzie-
ży. Brakuje synchronizacji transportu. 
Przykład z dziś: wynajęty samochód 
pojechał z Wałcza na granicę niepełny. 
Gdyby była taka synchronizacja to po 
drodze w innych miastach mógłby zo-
stać doładowany. Teraz temat sankcji. 
Wiele państw się z tego wywiązuje. 
Inne mniej. Niestety, świat się do ta-
kiej sytuacji nie przygotował. Przykład 
Polski i dostaw ropy, gazu i węgla. 
Trwają budowy rurociągów. Mamy 
swój węgiel. Kopalnie były likwido-
wane, bo nierentowne. Z całego serca 
jestem za UKRAINĄ! Tylko czy Polska 
jest w stanie udźwignąć całkowite od-
cięcie od dostaw z Rosji? To powinno 
być już dawno wdrożone i powinny 
być gotowe uzgodnienia między 
państwami, dotyczące współpracy w 
dostawach surowców energetycznych. 
Jestem całkowicie przeciwko wojnie! 
A co do kwestii III wojny... broń 
nas Panie Boże od tego! Tylko, czy 
patrząc na to całościowo, to czy już 
jej nie mamy? Może nie militarnie, 
ale gospodarczo i cybernetycznie? To 
wojna na wyniszczenie gospodarcze 
Rosji, a w szczególności Putina, a w 
drugim kierunku znaczący wzrost cen 
węgla gazu i ropy. Pytanie czy wspól-
nie z innymi państwami możemy być 
pewni swojego bezpieczeństwa, skoro 
nasza władza centralna poczyniła takie 
destrukcje w relacjach z UE i w pra-
worządności? Skoro nadal są naliczane 
miliony kar? Nie potrafimy zadbać 
o swoje podwórko. To nie rokuje na 
przyszłość. 

Maciej Żebrowski, burmistrz Wał-
cza: - Mieszkańcy Wałcza, podobnie 
jak większość ludzi w Polsce, są niesa-
mowici. Bardzo chętnie angażują się 
i pomagają, udostępniając lokale czy 
transport, biorą udział w zbiórkach 
rzeczowych, jak i finansowych, a 
także zawsze są gotowi do pomocy 
przy załadunku lub sortowaniu rzeczy. 
Udzielana pomoc jest bezwarunkowa 
i właśnie za tę pomoc dziękują nasi 
ukraińscy przyjaciele, dziękuję rów-
nież ja. Wierzę, że to będzie trwała 
pomoc, bo potrzeby Ukrainy z dnia 
na dzień rosną. Pomagajmy tyle, ile 
możemy, przy zachowaniu pewnych 
zasad. Osoby, które trafiają do Wałcza 
prywatnymi kanałami powinny być 
zgłaszane do Urzędu Miasta. Mamy 
wyznaczonych koordynatorów do 
tego zadania, warto więc skorzystać 
z ich pomocy i wsparcia. Dary, szcze-
gólnie odzież, powinna być dobrze 
wyselekcjonowane. Dawajmy tylko 
to, co sami chcielibyśmy otrzymać. 
Spójne działania sprawią, że oferowa-
na przez nas pomoc będzie bardziej 
produktywna i celowa. Samorządy w 
Polsce angażują się w różnym stopniu, 
ale należy obiektywnie stwierdzić, 
że bez nich realna pomoc byłaby 

niemożliwa. To działania oddolne 
od razu uruchomiły kanały przerzu-
towe, magazyny, zbiórki, transport 
czy noclegi. Dodam, że cały czas pra-
cujemy bez wytycznych rządowych, 
intuicyjnie realizując większość zadań. 
Dotyczy to małych miast, dużych 
aglomeracji czy wsi przygranicznych. 
Każdy czuje potrzebę pomocy, a 
koordynacja tych działań spadła wła-
śnie na samorząd. Wciąż czekamy na 
obiecaną specustawę. Rola rządu jest 
oczywiście znacznie większa w kwestii 
międzynarodowej. Jednak zdaniem 
moim, ale i wielu samorządowców, 
instrumenty rządowe zwyczajnie nie 
działają. Mamy 11 dzień konfliktu, a 
dopiero dziś wdrażamy uproszczone 
procedury transportu na Ukrainę. 
Strona rządowa publikuje odnośniki 
do samorządowego systemu rejestra-
cji uchodźców. Sankcje? Zapewne są 
bolesne dla Rosjan, ale wątpię, aby 
powstrzymały putinowską Rosję przed 
działaniami. Zbrodniarz, który do-
puszcza się takich działań, nie cofnie 
się przed niczym. To wszystko, czego 
się obecnie dopuszcza, jest prowoka-
cją zachodu. Jedyna szansa to bunt 
wewnątrz kraju i bunt dowódców 
wojskowych. Myślę, że wojna świato-
wa już się zaczęła, bo tak naprawdę 
w obecną sytuację już jest zaangażo-
wany cały świat. Każda z dotychcza-
sowych wojen wyglądała inaczej i ta 
również będzie inna. Jak się potoczy? 
Na chwilę obecną trzeba brać pod 
uwagę wszystkie czarne scenariusze. 
Osobiście nie sądziłem, że moi rodzice 
i dziadkowie dożyją wojny. Kolejnej. 
Ukraińcy właśnie walczą o wolną 
Europę. NATO powinno natychmiast 
reagować i nie tracić czasu. Ratować 
cywilów. Pojechać i utworzyć kanały 
z pomocą humanitarną i ewakuować 
ludzi, tak, jak postąpiło chociażby w 
Afganistanie czy Iraku.

Roman Wiśniewski, radny Rady 
Powiatu: - Dlaczego mamy wojnę na 
Ukrainie? To pytanie zadaje ostatnio 
wielu ludzi. Przyczyn oczywiście jest 
wiele. Jedną z podstawowych jest 
wcześniejsze przymykanie oczu na 
problemy. Gdybyśmy rozumieli, że 
ignorowanie mniejszych problemów 
skutkuje większymi, to Putina po-
wstrzymalibyśmy dawno. Dla „świę-
tego spokoju”, dla fałszywej zgody 
przymykaliśmy oczy na działania 
tego psychopaty. Podobnie było z 
Hitlerem. Oni nie pojawili się nagle. 
Oni się do wojen przygotowywali, a 
świat demokratyczny się temu przy-
glądał. Przypominam 11 przykazanie 
Mariana Turskiego, wygłoszone w 
Oświęcimiu z przesłaniem „nie bądź 
obojętny”.

Wojna już jest. Jest blisko naszych 
granic. Co teraz? Teraz powinniśmy 
wspierać Ukrainę i Ukraińców z 
potrzeby serca, ale też we własnym 
interesie, bo dzięki nim i z nimi mo-

żemy powstrzymać potwora, który 
zniewolił swój naród i od lat próbuje 
podbić inne narody. 

Jak wspierać? Sercem i rozumem. 
Początkowa faza poszła nam wspania-
le właśnie dzięki dobrym emocjom. 
Polacy mają dobre serca i potrafią 
to wykazać w trudnych momentach. 
Błędów w początkowej fazie było 
niewiele i były szybko usuwane. Jed-
nym z tych błędów był brak gwarancji 
rządowych dla osób przyjmujących do 
siebie uchodźców. Zapewnienia, że 
dostaną wsparcie od rządu. Potrzebne 
są też gwarancje, że państwo zajmie 
się niewłaściwym wykorzystywaniem 
przez niektórych udzielonej pomocy. 
Nie oszukujmy się, takie przypadki 
też będą miały miejsce. Z tego tytułu 
część osób deklarujących wstępnie 
przyjęcie uchodźców z tego się później 
niestety wycofała.

Wszystko wskazuje na to, że bę-
dziemy musieli nauczyć się żyć z 
uchodźcami również wtedy, gdy 
nasz entuzjazm wygaśnie, czyli na co 
dzień. Nie wiadomo, czy i kiedy oni 
będą mogli wrócić do ojczyzny. Jeżeli 
chcemy, żeby ta współegzystencja 
była jak najmniej problemowa, to 
rządzący muszą jak najszybciej określić 
standardy pomocy uchodźcom. Na 
razie ich brak, a przynajmniej ludzie 
o tym nie wiedzą.

Co do oceny działań naszych władz 
samorządowych. Oczywiście na pełną 
ocenę jest za wcześnie. Widzę aktyw-
ność burmistrza, choć nie wygląda 
na to, żeby miał wystarczające kom-
petencje i odpowiadał za to, co się w 
tym temacie dzieje. W ciągu ostatnich 
kilku dni kontaktowałem się z nim 
wielokrotnie. Rozmawialiśmy m.in. o 
zakwaterowaniu uchodźców, o prze-
jazdach komunikacją miejską, ale też 
o próbie skłócenia społeczników w 
Wałczu, chcących pomagać uchodź-
com. Niestety część osób nie potrafi 
się skoncentrować na ważnych proble-
mach, tylko próbuje się domyślać, jak 
będzie odczytywana ich współpraca z 
innymi osobami. To bardzo smutne. 
Takie trochę „rosyjskie”.

Niestety nie widzę wielkiej aktywno-
ści ze strony starosty w tym temacie. 
Co teoretycznie mnie powinno dziwić, 
ale nie dziwi. Nie potrafię wskazać 
żadnych konkretnych jego działań w 
tym temacie. Udostępnianie postów 
w mediach społecznościowych to jak 
na starostę troszkę mało. Szkoda, bo 
wiele rzeczy mimo różnic między nami 
można by wspólnie zrobić. Deklaro-
wałem i deklaruję, że mogę współpra-
cować z każdym, kto będzie miał coś 
pozytywnego do zaproponowania.

Co dalej? Musimy wytrwać w po-
mocy dla Ukrainy i Ukraińców, mimo 
wielu problemów, które niewątpliwie 
wystąpią. Mimo spodziewanego wy-
gaśnięcia zapału. Mimo kosztów, które 
poniesiemy. Musimy wytrwać, bo 
alternatywą jest władza wariata i pod-

bój kolejnych krajów, w tym Polski.
Czy tak będzie? Moim zdaniem nie. 

Nie, bo Putin to tchórz i przestraszy 
się siły konsekwencji gospodarczych, 
wynikających z sankcji, ale też siły 
demokracji i sił potencjału zbrojnego 
NATO. 

Putin tę wojnę przegra. Nie wiem 
kiedy, ale jestem pewien, że przegra.

III wojny światowej nie będzie, 
przynajmniej w najbliższych kilkudzie-
sięciu latach, bo Rosja jest praktycznie 
sama, a świat demokratyczny mimo 
dużych różnic i często rozbieżnych 
interesów się zjednoczył.

Katarzyna Milc, Stowarzyszenie 
Młodzi dla Wałcza: - Ogromne 
zaangażowanie w pomoc Ukrainie i 
uchodźcom to piękny zryw Polaków i 
Wałczan. Ta trudna sytuacja jednoczy 
nasze dość ostatnio spolaryzowane 
politycznie społeczeństwo. To poka-
zuje, że na szczęście podstawowe i 
najważniejsze wartości ciągle mamy 
wspólne. Również koordynację dzia-
łań lokalnych przez samorząd oce-
niam pozytywnie. Dziękuję wszystkim 
za ich wkład. Po wirusie i wichurach 
przychodzi wojna. To bardzo trudny 
moment dla wszystkich. Osobiście 
czuję duże emocjonalne obciążenie tą 
dynamiczną i niebezpieczną sytuacją. 
W tym momencie historii tym bardziej 
cieszę się, że jesteśmy członkami 
UE i NATO, że jeszcze mamy wolne 
media. Mam nadzieję, że to będzie, 
co prawda bolesny, ale impuls do 
pozytywnych zmian w świadomości 
Polaków. Wierzę, że wojny u nas nie 
będzie. Ale na pewno odczujemy skut-
ki kryzysu humanitarnego. Finansowo 
Polska nie poradzi sobie z taką ilością 
uchodźców sama. Już przyjęliśmy na 
teren Polski większą ilość osób, niż 
dotychczas mieliśmy mniejszości. W 
dłuższej perspektywie, obawiam się 
wewnętrznych napięć społecznych. I 
aby do tego nie dopuścić, tu aktywnie 
musi działać rząd, który np. powinien 
znacznie dofinansować obszary ta-
kie, jak służba zdrowia, czy oświata. 
Abyśmy skutecznie pomagali i jedno-
cześnie sami czuli się zaopiekowani. 
Myślę, że musimy się nauczyć żyć w 
nowej rzeczywistości. 

Bartosz Zasada, członek powiato-
wych struktur PiS: - Wojna zaskoczyła 
nas wszystkich. Do końca wierzyłem, 
że Putin tylko straszy i nie dojdzie do 
rozlewu krwi. Polacy jak zwykle nie 
zawiedli w tej sytuacji. Począwszy od 
zwykłych obywateli po organizacje 
pozarządowe, samorządy, Caritas, 
PCK wszyscy włączyli się w przeróżne 
zbiórki, przewóz darów oraz transport 
ludności ukraińskiej. Kluczowe są 
działania rządu, który koordynuje te 
działania i odpowiednio reaguje na 
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dynamiczną sytuację, modyfikując 
system wysyłania pomocy humani-
tarnej. Prezydent Duda jest w ciągłym 
kontakcie z prezydentem Ukrainy 
Zełenskim. Premier Morawiecki pro-
wadzi ważne rozmowy, wymuszające 
coraz to większe sankcje na Rosję. We-
dług mnie, Unia Europejska reaguje z 
opóźnieniem i zbyt delikatnie traktuje 
moskiewski reżim. Skandaliczne jest 
też postępowanie niektórych między-
narodowych organizacji sportowych. 
Reakcje powinny być szybkie, zdecy-
dowane i bardzo mocno uderzające 
w agresora. Chciałbym być optymistą, 
ale informacje, jakie napływają z 
Ukrainy, są mocno niepokojące. Rosja 
dopuszcza się ludobójstwa, dokonując 
ataków na infrastrukturę cywilną oraz 
cywilów. Mam nadzieję, że wojna nie 
przeniesie się na inne kraje, choć nie 
można tego wykluczyć. Modlę się 
o jak najszybszy pokój w tej części 
Europy. Liczę na rozwagę dowódców 
NATO, że nie dopuszczą do wybuchu 
kolejnej wojny światowej. Ponadto 
wierzę w to, że Polacy będą empatycz-
ni wobec ludzi, pozostawiających całe 
swoje dobytki i próbujących odnaleźć 
się w naszym kraju. Mam nadzieję, 
że pomoc dla Ukraińców nie będzie 
chwilowa i Polacy staną jak zawsze na 
wysokości zadania. 

Anna Korzeniewska, radna Rady 
Miasta Wałcz: - Polacy w sytuacjach 
ekstremalnych potrafią się zerwać, 

zjednoczyć i są gotowi do niesienia 
bezinteresownej pomocy. Wojna 
wyzwala w Polakach niesamowite 
pokłady empatii. Widać to chociażby 
na przykładzie Wałcza. To, co tutaj 
się dzieje, jest niesamowite. Ludzie 
są wspaniali. Wszystko jest sprawnie 
zorganizowane i praktycznie wszyscy 
mieszkańcy i wszystkie instytucje są za-
angażowane w pomoc. Każdy pomaga 
jak może, na miarę swoich możliwości. 
Pomagają Burmistrz, Starosta, organi-
zacje pozarządowe, osoby prywatne, 
przedsiębiorcy, szkoły, nasza wałecka 
uczelnia, dzieci, młodzież, dorośli... 
Są organizowane zbiórki artykułów, 
są zgłoszenia o możliwości przyjęcia 
uchodźców, organizowany jest trans-
port uchodźców z granicy, jest zorga-
nizowana pomoc dla naszych miast 
partnerskich na Ukrainie. Kilku moich 
byłych studentów mieszkających w An-
glii i w Niemczech zadeklarowało wy-
syłkę lekarstw i materiałów pierwszej 
pomocy. Bardzo chcą pomóc. Z całego 
serca dziękuję wszystkim za pomoc. 
Ta wojna jest obok nas, nie sposób 
przejść obok niej obojętnie. Wszyscy 
bardzo mocno to przeżywamy. Żadne 
słowa nie są w stanie oddać tego, co 
czujemy, gdy widzimy tę niewyobra-
żalną tragedię. Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej zadziałało bardzo 
szybko, już 24 lutego po godzinie 
21.00 na portalach społecznościowych 
znalazły się informacje dla uchodźców 
z Ukrainy, podano numery telefonów, 
adresy przejść granicznych i instrukcje 
postępowania. Służby graniczne były 

świetnie przygotowane. Pamiętajmy, 
że w sieci rozprzestrzeniane są też 
nieprawdziwe informacje, szczególnie 
teraz. Jeżeli nie ma źródła danych, nie 
traktujmy ich jako wiarygodnych infor-
macji. Jakie mogą być scenariusze i jak 
to się skończy? Nie jestem specjalistką 
od taktyki wojennej, specjalizuję się w 
strategiach organizacji i ekonomii. Stra-
tegie wywodzą się z wojskowości. Ge-
neralna zasada polega na wykorzysta-
niu okazji z otoczenia i wewnętrznego 
potencjału. Rosyjska armia jest drugą 
armią na świecie. Przepraszam, była 
drugą armią na świecie. Jej potencjał 
w zestawieniu z NATO wypada dużo 
słabiej. Pytanie, czy NATO wkroczy 
w ten konflikt? Nie sądzę, choć nie 
można być tego absolutnie pewnym. 
Nie wiem, o czym przez trzy dni, przed 
24 lutego rozmawiali prezydenci USA i 
Rosji, jednak doktor Jacek Bartosiak - 
polski prawnik i publicysta zajmujący 
się geopolityką i strategią - sugeruje, 
że Putin żądał całkowitego wycofania 
wojsk amerykańskich z Europy, na co 
nie zgodził się Biden. Putin jest chorym 
człowiekiem, ma swoją wizję przywró-
cenia mocarstwa i jeżeli nie zostanie 
powstrzymany, będzie brnął dalej. Dzi-
wię się, że po 2014 roku, po zerwaniu 
przez Putina postanowień Memoran-
dum Budapesztańskiego (podpisanego 
w 1994 roku przez Rosję, USA i Wielką 
Brytanię), aneksji Krymu i konflikcie 
w Donbasie, był on jeszcze partnerem 
w relacjach międzynarodowych, był 
zapraszany na szczyty gospodarcze. 
Światem rządzi pieniądz, co pokazał 

proces wprowadzania sankcji wobec 
Rosji. Zwłaszcza ich blokowanie przez 
Niemcy, Węgry, Włochy i Cypr. Nie cza-
rujmy się, cały świat przez lata karmił 
tę bestię... Dla Putina Memorandum 
Budapesztańskie to nic nieznaczący 
papier. Za złamanie tych postanowień 
świat powinien go był odciąć od 
wszystkiego już w 2014 roku! Do czego 
Putinowi potrzebna jest Ukraina? Od 
momentu nielegalnej aneksji Krymu w 
2014 roku, Rosja nielegalnie wydobyła 
prawie 8 mld metrów sześciennych 
gazu, z czego połowa, czyli około 4 
mld metrów sześciennych, ze złóż 
znajdujących się w okolicach Odessy. 
Ukraina ma pod ziemią około 8 bilio-
nów dolarów w postaci zasobów złóż 
surowców mineralnych - węgiel, ropę 
naftową, gaz ziemny. Możliwe że jest 
tam też uran, który jest wykorzysty-
wany do produkcji głowic jądrowych 
pocisków balistycznych. Nie traćmy 
nadziei. Przyjaciel Putina, miliarder 
Siergiej Pugaczow twierdzi, że to ko-
niec putinowskiej Rosji, koniec Putina. 
Wszyscy widzimy, że silna rosyjska 
armia to propaganda. Czołgi rozsypują 
się na drogach, żołnierze dzwonią do 
matek, by ich zabrały do domu. 64-ki-
lometrowy konwój nie może ruszyć z 
miejsca, bo pojazdy się rozsypują. Nic 
dziwnego, używano ich w 1979 roku 
w Afganistanie. To kwestia kilku dni, 
gdy cały pałac odwróci się od Putina, 
a on sam skończy jak Ceausescu, albo 
Milošević.

Zebrał: Far
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Słowo, które od jakiegoś czasu 
niezwykle mnie irytuje, to nar-
racja. Używamy go zastępczo do 
nazwania czegoś, co jest po pro-
stu hipokryzją, obłudą i zwykłym 
kłamstwem. Słowo narracja nie 
ma tak naprawdę nic wspólnego z 
poglądami. Narrację można wszak 
zmienić, nie zmieniając poglądów.  
Można też zmienić poglądy, nie 
zmieniając narracji.

Od 24 lutego ciężko mi zebrać myśli. 
Jak masochista oglądam kanały infor-
macyjne, a właściwie jeden, któremu 
jakoś ufam, czyli TVN 24, oraz śledzę 
wiadomości w necie. Wiem, że to, 
co widzę odchoruję, ale nie umiem 
inaczej. I raptem któryś z dziennikarzy 
wywala tekst, że w Rosji w sprawie 
wojny na Ukrainie Kreml stosuje 
narrację... Jaką do cholery narrację?! 
Na temat wojny na Ukrainie Kreml 
zwyczajnie kłamie. To jest ohydne 
kłamstwo, propaganda, a nie żadna 
narracja! 

Jak mogło dojść do tego, że Putin 
zdecydował się na atak zbrojny a 
Ukrainę? Złożyło się na to zapewne 
wiele czynników. Być może nawet 
takich, o jakich nie wiemy, a mogliby 
pewnie o nich coś powiedzieć lekarze. 
Wszak mówi się o zmianach w psychi-
ce czy wręcz o śmiertelnej chorobie 
Putina. To oczywiście nie musi być 
prawdą, ale też całkowicie bym tego 
nie odrzucał. Bo to, co się dzieje, 
trudno racjonalnie wytłumaczyć. 
Jednak to wszystko nie jest filmem i 
dzieje się na naszych oczach. Prawda 
jest taka, że mogliśmy i powinniśmy 
to jako Europa i jako świat przewi-
dzieć. Od 2014 roku Putin sprawdzał, 
na ile może sobie pozwolić. Na ile 
sankcje, a tych był pewien, zaszkodzą 
jemu osobiście, bo nie oszukujmy 
się – kraj i gospodarka ma w tym 
przypadku drugorzędne znaczenie. 
Liczy się utrzymanie władzy i to jest 
cel nadrzędny. Dodatkowym bonusem 
byłaby odbudowa potęgi rosyjskiej. 

Świat pozwolił Putinowi na wiele. Zbyt 
wiele. Sankcje, jak wiadomo, działają 
w dwie strony, a Rosja jest ogromnym 
rynkiem zbytu. Utrata takiego runku jest 
w stanie zatrząść gospodarkami wielu 
krajów i doprowadzić do bankructw 
wiele firm. To z kolei może wywołać 
napięcia wewnętrzne i utratę poparcia 
dla rządów w wielu państwach. Więc 
może lepiej przymknąć oko na to, co 
robi Putin i mieć spokój? Rosja jest też 
eksporterem surowców energetycz-
nych. Od rosyjskiego gazu, ropy czy 
węgla wiele państw jest uzależnionych. 
Straszak w postaci zakręcenia kurków z 
gazem czy ropą jest czasami groźniejszy, 
niż straszenie bronią atomową. Dlatego 
oprócz słów oburzenia i wręcz symbo-
licznych sankcji, Rosja nie doznała zbyt 
dolegliwych skutków zajęcia Krymu i 
Donbasu.

***
Rok 2014 i aneksja Krymu oraz wej-

ście do Donbasu było więc preludium 
tego, co oglądamy dziś. Oczywiście 

Narracja - inaczej: ściema
Putin nie jest idiotą i na przyszłość 
starał się znaleźć sojuszników w gronie 
samej Unii. Jak mocno wspierał finan-
sowo wybrane partie czy organizacje? 
Pewnie kiedyś się tego dowiemy. Dziś 
już nie ulega wątpliwości, że zbliżenie 
z Orbanem i węgierskim Fideszem nie 
było przypadkiem, tylko świadomie 
prowadzoną polityką, z której obie stro-
ny czerpały korzyści. Być może wyjaśni 
się udział rosyjskich służb specjalnych 
w aferze taśmowej, która doprowadziła 
do upadku Platformy Obywatelskiej w 
Polsce? Czy w istocie przewrót władzy 
w Polsce zawdzięczamy służbom rosyj-
skim, finansowany przez oligarchów, 
zajmujących się handlem węglem? Nikt 
teraz na to pytanie kategorycznej odpo-
wiedzi nie udzieli, choć zadziwiające jest 
to, że Polska sprzeciwia się odejściu od 
węgla. Mając nierentowne kopalnie, za-
miast zadbać o ich zbyt - sektor energe-
tyczny uzależnia od rosyjskiego węgla. 
Do dziś pociągi z węglem przejeżdżają 
przez granice Polski, dostarczając Rosji 
żywej gotówki na prowadzenie wojny. 
Szokujące są wypowiedzi premiera 
Morawieckiego, który z jednej strony 
domaga się maksymalnych sankcji dla 
Rosji i wstrzymania zakupu surowców 
energetycznych, a z drugiej codziennie 
do Polski wjeżdżają wagony z rosyjskim 
węglem. Zerwanie kontraktów premier 
uzależnia od zgody Komisji Europejskiej, 
co jest zwykłym wykrętem. Po pierw-
sze, Unia nie ingeruje w wewnętrzne 
umowy handlowe, a po drugie, jakoś ta 
Komisja Europejska nie była taka ważna, 
kiedy żądała zaprzestania demolowania 
polskiego sądownictwa...

Coraz głośniej mówi się też o tym, że 
Rosja wspierała Trumpa w wyścigu do 
Białego Domu. O związkach z Marie Le 
Pen we Francji czy Salvinim we Wło-
szech nie ma nawet co wspominać, 
bo są to sprawy oczywiste.

***
Co działo się w Polsce? Otóż od 

2015 roku mamy antyunijną, czyli 
proputinowską politykę w wykonaniu 
rządzących. Tu znów ktoś powie, że 
rząd i PiS stosował swoją narrację 
względem Unii. Tak naprawdę była 
to jednak antyunijna propaganda, 
mająca na celu zohydzić społeczeń-
stwu nasze członkostwo w UE. Zaczęło 
się od wyprowadzenia przez premier 
Szydło unijnych flag. Prezydent Duda 
mówił o wyimaginowanej wspólno-
cie, sędzia Trybunału Konstytucyjnego 
Krystyna Pawłowicz nazywała unijną 
flagę „szmatą”. To akurat ciekawe, 
bo K. Pawłowicz sama określa sie-
bie jako osobę głęboko wierzącą, a 
inspiracją do powstania unijnej flagi 
był wizerunek Matki Boskiej, zaczerp-
nięty z Apokalipsy św. Jana. Jarosław 
Kaczyński straszył „budowaniem na 
bazie UE IV Rzeszy”. „Tu jest Polska, a 
nie Unia” - przekonywała marszałek 
Witek. Według Zbigniewa Ziobro 
„unijna agresja powinna się spotkać z 
twardą odpowiedzią”. Marek Suski za-
pewniał z kolei, że „będziemy walczyć 
z brukselskim okupantem”. Patryk Jaki 
wyliczał, ile straciliśmy na przynależ-

ności do UE, a Janusz Kowalski określił 
nawet datę referendum dotyczącego 
naszego wyjścia z Unii. Do tego wyrok 
Trybunału, stawiający ponad prawem 
unijnym prawo polskie. Tego nie 
można uznać za narrację, tylko jako 
antyunijną propagandę, mającą w 
konsekwencji doprowadzić do pole-
xitu. Dla rządzących Unia powinna 
dawać pieniądze i nie mieszać się do 
tego, co robią w Polsce. Powinna bez 
gadania uwierzyć, że to, co robią, jest 
reformą wymiaru sprawiedliwości, a 
nie jego demontażem. Unia jednak 
nie uwierzyła i zareagowała. Wyjście 
z UE, mimo niezaprzeczalnych minu-
sów, dawałoby jeden niezaprzeczalny 
plus: zapewniłoby pełną bezkarność.

Przeciwko Unii wypowiadały się 
PiS, Solidarna Polska i Konfederacja. 
Dochodzą do tego publikacje. „W 
Sieci” braci Karnowskich pisało o tym, 
że Putin ma zdecydowanie ciekawszą 
ofertę dla europejskich partii kon-
serwatywno-prawicowych niż Unia. 
Ten sam tygodnik już po rozpoczęciu 
agresji na Ukrainę opublikował pro-
pagandowy, 11-stronicowy wywiad z 
rosyjskim ambasadorem. Chciałbym 
wierzyć, że chodziło tu o kasę, a nie 
o realizację jakichś zobowiązań, o 
których nie wiemy. 

Dodać należy wręcz ostentacyjne 
zbliżenie rządzących do skrajnej eu-
ropejskiej prawicy. Oprócz Orbana, 
chodzi o wożenie LePen po Warszawie 
„na kogutach” jak głowy państwa. 
Chodzi też o udział premiera w Ma-
dryckim „zlocie” prawicowych partii. 

Rozbicie wewnętrzne w Unii było 
oczywiście na rękę Putinowi. Chciał-
bym bardzo się mylić, ale jest nie-
bezpieczeństwo, że nasza polityka 
niejako przypieczętowała los Ukrainy. 
Mając świadomość braku jedności w 
UE, Putin liczył na przyblokowanie 
sankcji. I wiele się tu nie pomylił, bo 
w początkowej fazie sankcje zablo-
kowały Węgry, Włochy, Cypr i... o 
zgrozo, Niemcy. Ugięli się dopiero pd 
naciskiem opinii publicznej. Chociaż 
Węgry do chwili obecnej odmawiają 
jakiejkolwiek pomocy Ukranie. Do 
tego węgierskie media, zależne od 
rządu, prowadzą proputinowską i 
antyukraińską propagandę, publikując 
nieprawdziwe informacje o wojnie.   

Co się stało, że ta antyunijna re-
toryka w ciągu kilku godzin uległa 
zmianie? Czy nasi rządzący zmienili 
poglądy, czy też zmieniła się tylko ich 
narracja? Ta nie ma nic wspólnego z 
poglądami. Dotychczas jawnie anty-
unijni politycy w ciągu jednej chwili 
dokonali zmiany stanowiska o 180 
stopni. Brzmi to mało wiarygodnie 
i szczerze. 

Agresja Rosji na Ukrainę spowodo-
wała w pewnym sensie cud. Nasze 
koszmarnie podzielone społeczeństwo 
w jednej chwili zjednoczyło się. Na 
granicę ruszyli ludzie, gotowi nieść 
pomoc, mając pełną świadomość, 
że zaraz pojawią się tam uchodźcy. 
Rozpoczęły się zbiórki. Wojna i realne 
zagrożenie, z jakim się zetknęliśmy, 

uświadomiły nam, jak ważna jest 
wspólnota i sojusze. Wiele osób 
zadało sobie pytanie co stałoby się 
z Polską, gdyby ta znalazła się na 
miejscu Ukrainy, będąc poza Unią i 
NATO. Retoryka antyunijna legła w 
gruzach, wraz z pierwszymi domami, 
zburzonymi przez ruskie rakiety i 
bomby. LePen w pośpiechu niszczyła 
swoje materiały wyborcze z fotkami, 
na których pozowała z Putinem. Tylko 
Orban pozostał wierny, choć i on nie 
wyłamał się ostatecznie z unijnych 
sankcji. 

Trzeba jednak mieć świadomość, że 
w Polsce to ludzie i ich postawa wy-
musili na władzach zmianę ich stano-
wiska. Na tę chwilę bycie prounijnym 
przynosi rządzącym więcej korzyści. 
Jeśli nastroje się zmienią - a boję się, 
że tak może się zdarzyć - zmieni się 
też rządowa narracja.

***
Jedno jest pewne: w obecnej chwili 

nasze społeczeństwo zachowuje się 
wspaniale. Samorządy dają radę. 
Rządu nie skrytykuję, jeśli chodzi o po-
litykę, bo niezależnie od faktycznych 
intencji, to jednak nie wyłamujemy 
się z unijnej jedności. Jeśli chodzi o 
realną pomoc na granicy, to przy-
pomnę pewien stary dowcip: Facet 
wjeżdża konnym wozem do wioski 
i krzyczy – węgiel przywiozłem, wę-
giel!!! Wtedy obraca się do niego koń 
i prycha – ta, jasne, ty przywiozłeś... 
To powinno wystarczyć za komentarz. 
Do tego irytujący jest lans, uprawiany 
przez niektórych naszych polityków 
na granicy. 

Jednak nie można zaprzeczyć, że w 
sferze legislacyjnej i organizacyjnej coś 
starają się robić i to na pewno należy 
zapisać rządzącym na plus. 

Wojna nie zakończy się z dnia na 
dzień. Ten powszechny zryw w nie-
sieniu pomocy musi ewoluować w 
długofalową systemową pomoc. Im 
więcej będzie uchodźców i im więcej 
środków pochłaniać będzie pomoc, 
tym wzrastać będą nastroje „anty”. 
Dziś milczą politycy Solidarnej Polski. 
Co najwyżej starają się przekonać opi-
nię, że wojna to wina Tuska. Niestety, 
tytani intelektu (vide poseł Kowalski), 
jakich zaprzęgli do tego zadania, 
polegli sromotnie, ośmieszając się 
prawie jak niezwyciężona rosyjska 
armia, której Romowie podwędzili 
czołg. Konfederacja nie pozostawiła 
złudzeń i pokazała się jako partyjka 
ewidentnie prorosyjska.

***
Staram się odpychać na bok naj-

czarniejsze scenariusze. Serce mówi 
jedno, a rozum podpowiada niestety, 
że dobrze to się nie skończy. Jedyne 
wyjście na tę chwilę to przewrót w 
Rosji i odsunięcie, a najlepiej fizyczne 
wyeliminowanie Putina. Czy znajdzie 
się ktoś z jajami na miarę Zelenskie-
go?  Oby... Bo Putin jeśli zrozumie, że 
przegrał, to nie będzie już miał nic do 
stracenia. I coraz bardziej obawiam 
się, że będzie chciał odejść z hukiem...

far
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Wałczanie bardzo mocno zaanga-
żowali się w niesienie pomocy wal-
czącym o wolność swojej ojczyzny 
uchodźcom z Ukrainy. W Wałeckim 
Centrum Kultury 6 marca odbył się 
koncert charytatywny „Wałcz dla 
Ukrainy”. Zebrane do puszek przez 
Fundację Prosvita pieniądze wspo-
mogą tych, dla których wsparcie - 
również finansowe - jest teraz nie 
do przecenienia.

Koncert, którego pomysłodawcą 
była Fundacja Prosvita, wywołał wie-
le emocji i wzruszeń. Kultura polska 
przeplatała się z ukraińską. Poprowa-
dziła go wicedyrektor WCK Krystyna 
Skrzypczak, której pomagał Marek 
Syrnyk z Fundacji Prosvita.

Zanim na scenie pojawili się artyści, 
widzów powitał przejmujący i niestety 
bardzo znów aktualny utwór Czesława 
Niemena (warto przypomnieć, że 
był on z pochodzenia Białorusinem) 
„Dziwny jest ten świat”. Kiedy wy-
brzmiała pieśń, głos zabrał starosta 
wałecki Bogdan Wankiewicz. Jego 
mocne i emocjonalne wystąpienie 
odnosiło się przede wszystkim do 
militarnej sytuacji na Ukrainie.

- Naród ukraiński walczy z okrutnym, 
barbarzyńskim najeźdźcą - powiedział 
m.in. starosta. - Świat patrzy z boku 
na to, jak na ukraińskie miasta spadają 
rakiety i bomby, jak giną ludzie, także 
kobiety i dzieci. W tym samym czasie 
wielcy tego świata zastanawiają się, 
czy zamknąć przestrzeń powietrzną 
nad Ukrainą. Nie możemy bezczynnie 
patrzeć na ludobójstwo, które dzieje 
się na naszych oczach!

- Ja chciałem podziękować wszyst-
kim, którzy pomagają uchodźcom z 
Ukrainy - powiedział burmistrz Wałcza 
Maciej Żebrowski. - Oni już u nas są 
i jest ich coraz więcej. My jako Urząd 
Miasta staramy się koordynować 
działania naszych mieszkańców. Skala 

Pieśni i pomoc dla Ukrainy

tej pomocy, zaangażowanie wałczan 
jest niezwykłe.

Potem na scenie królowała muzyka. 
Pojawili się na niej między innymi Yaro-
slava Saichuk - 10-letnia dziewczynka, 
która wraz z mamą i siostrami kilka dni 
temu przyjechała do Wałcza z Korca - 
miasta partnerskiego Wałcza, wykonaw-
cy ze Studia „Esti” i Szkoły Muzycznej 
„Casio”, Matylda Baj z mamą Ewą, duet 
firtepianowy sióstr Ksepko, Aleksandra 
Olejnik z akompaniamentem Marka Gił-
ki i zespół „Między nami”, prowadzony 
przez Marka Giłkę. 

Z koncertem wystąpiła Maia Oni-
schuk - wybitna skrzypaczka i dyrektor 
Centrum Kultury w Chmielnickim 
(Ukraina). M. Onischuk latem ubie-
głego roku występowała w Wałczu w 
ramach XXV Wędrownego Festiwalu 
Kultury Ukraińskiej i podpisywała 
umowę, dotyczącą oficjalnej współ-
pracy pomiędzy Centrum Kultury w 
Chmielnickim oraz Wałeckim Centrum 
Kultury. Teraz przyjechała do swoich 
wałeckich przyjaciół Krystyny i Mar-
ka Syrnyków, pod opieką których 
zostawiła bardzo utalentowaną córkę 

Sofiję. Maia w poniedziałek wróciła 
na Ukrainę, ale obiecała, że wróci 
najszybciej, jak będzie to możliwe.

Niedzielny koncert zakończył się bar-
dzo emocjonalnie - odegraniem hym-
nów państwowych Polski i Ukrainy.

W holu WCK przed i po koncercie 
można było zaopatrzyć się w wyroby 
rękodzielnicze nawiązujące do polskiej i 
ukraińskiej kultury oraz m.in. niebiesko-
-żółte, przypinane do odzieży kokardki, 
noszone dziś przez ogromną rzeszę 
Polaków. Do puszek zebrano kwotę 
ok. 6 000,00 złotych.            oprac. tc
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Strach i miłość to dwa uczucia, któ-
re zawładnęły Weroniką. Z jednej 
strony jest to miłość do Pawła, chęć 
spłodzenia z nim dzieci i dożycia 
późnej starości. Z drugiej - strach 
przed poważnym związkiem, wy-
nikający z obawy, że któregoś 
dnia zostanie sama, bo Paweł się 
zabije...

Werka poznała Pawła jeszcze w li-
ceum i od tego czasu stanowią parę. 
Ktoś powie, że „widziały gały co 
brały”. Tak, ale to jednak była tylko 
część prawdy. Fakt, Paweł na pewno 
nie należał do najspokojniejszych. 
Żeby normalnie funkcjonować, po-
trzebował adrenaliny. Kiedyś założył 
się, że wejdzie na maszt flagowy 
przed wałeckim ratuszem i oczywiście 
wygrał. Innym razem przeszedł po 
balustradzie mostku nad Młynówką. 
Skakał na bungee, zapisał się na 
kurs spadochronowy i zaliczył kilka 
skoków. 

- Prawdziwy problem zaczął się, kie-
dy Paweł skończył 18 lat i zrobił prawo 
jazdy – mówi Weronika. - Gdyby zrobił 
prawko na samochód, nie byłoby 
problemu. Ale za jednym zamachem 
zrobił też uprawnienia na motocykl. 
Dla mnie jest to niewytłumaczalny 
fenomen, bo Paweł w samochodzie 
jeździ wręcz przesadnie ostrożnie. 
Jeździ dobrze i pewnie, ale tak, jakby 
nie dowierzał innym kierowcom. Ni-
gdy nie przekracza dozwolonej pręd-
kości, zachowuje dystans od innych 
samochodów. Za to kiedy wsiada na 
motocykl... wtedy zachowuje się tak, 
jakby odzywała się jego druga natu-
ra. Wozi się z możliwie maksymalną 
prędkością. Jeździ moim zdaniem na 
granicy wariactwa i ryzykuje własnym 
życiem. Temat dodatkowo komplikuje 
fakt, że zarabia doskonale w rodzin-
nej firmie, którą za jakiś czas pewnie 
przejmie. Stać go na dobre i niestety 
bardzo szybkie maszyny.

Weronice z początku może nawet 
nieco imponowało to, że ma faceta, 
a nie jakieś flaki z olejem. Nawet 
motocykl wydawał jej się początkowo 
atrakcyjny. Paweł kupił wtedy starego 
choppera ze skórzanymi sakwami. 
Wyglądał może nie jak Peter Fonda w 
Easy Rider, ale w skórzanej kamizelce z 
jakimiś napisami dla niej był groźnym 
Hell’s Angels. Tyle, że ten motor szyb-
ko zniknął z garażu Pawła. Dla niego 
był za wolny i za słabo przyspieszał. 
Zamiast niego pojawiła się „szlifierka”, 
jak mówił o swojej nowej sportowej 
Hondzie. Werka przejechała się z nim 
raz, a kiedy zeszła z motoru - uklękła 
i ucałowała ziemię. Obiecała sobie, 
że zrobi wszystko, żeby jej chłopak 
porzucił swoje koszmarne hobby.

***
Do zejścia z motocykla namawiała 

Pawła Werka, niezliczoną ilość razy 
rozmawiali z nim jego rodzice. Wszyst-
ko bez skutku. Zamiast odpuścić, 
Paweł rozwinął swoją pasję. Szybko 
dołączył do grupy podobnych jak on 
pasjonatów. Byli w niej ludzie z Piły i 

Easy rider

okolic, ze Szczecinka i Złotowa, a na-
wet z Poznania i Szczecina. Spotykali 
się w kilkanaście osób dwa, trzy razy w 
miesiącu i połykali asfalt. W sezonie w 
mniejszych, kilkuosobowych grupach 
skrzykiwali się nawet codziennie. 
Werka jest pewna, że brali udział w 
jakichś nielegalnych wyścigach.   

- Nie wiedziałam, co mam z tym zro-
bić – przyznaje Weronika. - Kochałam 
Pawła i chciałam z nim być. Założyć 
rodzinę, mieć dzieci... Ale zwyczajnie 
się bałam. Oczami wyobraźni widzia-
łam scenę, w której słyszę dzwonek 
do drzwi i je otwieram, trzymając 
naszego małego synka na rękach. W 
drzwiach stoi dwóch policjantów. Py-
tają mnie o nazwisko, a kiedy je mó-
wię, pytają, czy mogą wejść. Wchodzą 
do środka, a mnie paraliżuje strach. 
Wiem już, że stało się coś złego. Jak 
bardzo złego? Pytam tylko, czy żyje? 
W odpowiedzi policjanci ze smutkiem 
kręcą przecząco głowami... Bałam 
się, że zostanę sama. Nie zniosłabym 
śmierci Pawła. Nie takiej, która w 
moim przekonaniu, byłaby na własne 
życzenie.

A jednak Weronika zdecydowała 
się zamieszkać z Pawłem. Liczyła na 
to, że może jakoś uda jej się na niego 
wpłynąć, żeby jeśli już nie może cał-
kiem zrezygnować, to przynajmniej 
trochę ograniczył pasję. Nie liczyła 
już rozmów, które odbyła z nim na 
ten temat. Paweł tłumaczył, że jeździ 
ostrożnie, czego najlepszym dowo-
dem jest to, że nie miał nigdy nawet 
najmniejszego wypadku. I to było 
prawdą. Ale zaszachował Weronikę 
wyznaniem, że pokochał ją między 
innymi za to, że akceptuje jego pasje...

***
W ubiegłoroczne wakacje Werka 

liczyła, że przyjdzie na Pawła opamię-
tanie. Ale kiedy władze trochę poluzo-
wały ograniczenia covidowe - Paweł 
ustawił się na weekend z kumplami. 
Pojechali gdzieś nad morze w kilka-
naście maszyn. Zadzwonił wieczorem, 
żeby się nie martwiła. Jemu nic nie 

jest, ale był wypadek i kilka motorów 
się rozwaliło. 

- Wrócił następnego dnia koło połu-
dnia – opowiada Weronika. - Był przy-
bity i załamany. Jeden kumpel zginął 
na miejscu. Drugi zmarł w szpitalu. 
Trzech leżało w szpitalu w ciężkim sta-
nie, z czego jeden w stanie krytycznym 
i nawet jeśli by przeżył, to najpewniej 
będzie kaleką. Ostatecznie cała trójka 
uszła z życiem. Najpoważniej ranny 
kolega dzięki nadludzkim wysiłkom 
wspaniałych lekarzy wyszedł niemal 
bez szwanku. Paweł faktycznie przez 
ponad miesiąc nie siadał na moto-
cykl. Byłam szczęśliwa. Któregoś dnia 
jednak oznajmił, że wypadek był, bo 
chłopaki przeszarżowali i stracili czuj-
ność. On takiego błędu nie popełni. 
Wsiadł na motor i pojechał. Znów o 
niego drżałam, ale... nie potrafiłam z 
nim zerwać. 

Paweł troszkę zmniejszył często-
tliwość wyjazdów. Za to zmienił 
motocykl na jeszcze mocniejszy, co 
oczywiście stało się przyczyną kolej-
nej scysji z Weroniką. Dziewczyna, 
zdaniem Pawła zaczęła zachowywać 
się dziwnie. Owszem, nigdy nie kryła 
się z tym, że nie przepada za motocy-
klami i jego jazdami, ale teraz zaczęła 
Pawłowi urządzać regularne awantury.

- Sama doszłam do wniosku, że dziw-
nie się zachowuję – mówi Weronika. 
- Dodałam do siebie inne objawy i... 
poszłam do apteki po test ciążowy. 
Wynik był pozytywny. Obawiałam 
się reakcji Pawła, ale zachował się 
świetnie. Był wyraźnie zadowolony. 
Sam zaczął wspominać o małżeństwie. 
Powiedziałam mu prawdę, że się tego 
boję. Odłożyliśmy to na później. Paweł 
poszedł ze mną na USG. Widziałam, 
jak w jego oku pojawiła się łza, kiedy 
lekarz pokazywał mu jego dziecko. 
Wyrazu jego twarzy, gdy słyszał bicie 
serca maluszka nie da się zapomnieć. 
Wieczorem usiadł przy komputerze i 
coś w nim robił. Zajrzałam mu przez 
ramię i zobaczyłam motocykl. Powie-
działam, że zamiast za nowymi maszy-
nami, powinien raczej rozglądać się za 
wózkami. Spokojnie odpowiedział mi, 
że sprzedaje swój motor. Przyjrzałam 
się zdjęciu i faktycznie to była jego 
maszyna. Popatrzył na mnie tak, 
jak jeszcze nigdy. Oświadczył mi, że 
dopóki nasze dziecko nie podrośnie, 
on robi sobie przerwę od motocykla. 
Mówił to niby na pełnym luzie, ale 
czułam, że nie jest to dla niego łatwe. 
Wtedy wiedziałam już na pewno, że 
się z nim zestarzeję...

Michał Gwdowski
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Jakże mało istotne wydają się w 
obecnym czasie problemy związane 
z zamknięciem drogi osiedlowej. 
Jakże marginalna staje się wiedza o 
tym, jak społeczeństwo odbiera po-
tyczki między zwaśnionymi stronami 
w czasie obrad Rady Miasta. Jakże 
drugoplanowy jest fakt uciążliwości 
odczuwalnych przez wałczan przy 
produkowaniu przez firmę OZEN 
węgla drzewnego i węgla brykietu 
drzewnego. Bo to są przecież mar-
ginesowe kwestie wobec tego, co 
widzimy na obrazach emitowanych 
przez wszystkich operatorów telewi-
zyjnych: trafione pociskami budynki, 
gmachy, fabryki - w graniczącym 
z Polską, europejskim państwie 
Ukraina. Teraz raczej skupiamy się 
na myślach kłębiących w głowie o 
zasadności rozpatrywania pytania: 
kiedy po Ukrainie zaatakowana 
będzie Polska? Narzekaliśmy na  na-
szych przywódców: jak oni kłamią, 
jak źle nami rządzą... O Panie! - jaki 
to drobiazg przy tym, czego obecnie 
doświadczamy naocznie. Jak mogą 
zachowywać się przywódcy - po-
kazują nam Łukaszenko i przede 
wszystkim Putin. To dopiero dranie, 
potrafiący z uśmiechem na twarzy 
wydawać rozkazy doprowadzają-
ce do ludobójstwa. Czynią to pod 
hasłem oczyszczenia życia politycz-
nego, społecznego, kulturalnego - z 
nazizmu. W tym celu bombardują 
na przykład wąwóz, który w czasie 
II wojny światowej był miejscem 
kaźni Żydów oraz nazistowskim 
obozem koncentracyjnym. Bombar-
dują budynki mieszkalne, szpitale, 
przedszkola - bo to jest ich zdaniem 
proces demilitaryzacji. 

Świat oznajmił, że przygotował 
dotkliwy odwet, jeżeli Ukraina zo-
stanie zaatakowana. Sankcje osobi-
ste i gospodarcze, jakich jeszcze nie 
było, miały zniechęcić i zatrzymać 
najeźdźców. Pewnie za jakiś czas tak 
się stanie. Jednak czy za ten „jakiś 
czas” pozostaną w Kijowie jeszcze 
jakiejkolwiek budowle? Póki co, to 

Dziwny jest ten świat...
raczej po rozpoczęciu sankcji napaść 
została spotęgowana. 

Postanowiono też zakazać ry-
walizacji ze sportowcami wroga. 
MKOL zalecił, by nie dopuszczać 
rosyjskich i białoruskich sportowców 
do udziału w jakichkolwiek zawo-
dach międzynarodowych. Zapewne 
chodzi o to, by w końcu dotarło do 
społeczeństwa rosyjskiego, że ich 
przywódca morduje sąsiedzki naród, 
a przez to nikt nie chce mieć nic do 
czynienia nie tylko z nim, ale także 
z jego rodakami - dopóty, dopóki 
nie powstaną z kolan. Czy wszystkie 
organizacje sportowe dostosują się 
do tych zaleceń? Nie wiem. Wiem 
natomiast, że znana ukraińska 
tenisistka, ubrana w strój o barwach 
narodowych, postanowiła zagrać w 
turnieju w Meksyku z zawodniczką z 
Rosji. Pomimo nocnej pory, pomimo 
nieustającej groźby ataku bombo-
wego każdy, kto mógł, oglądał na 
Ukrainie jak ich mistrzyni rozbija 
w pył Rosjankę. Ciekawy jestem, 
co postanowią nasze gwiazdy: Iga 
Światek i Hubert Hurkacz, gdy w 
czasie rozpoczynającego się wiel-
kiego turnieju Indian Wells trafią 
odpowiednio na Białorusinkę Arynę 
Sabalenka czy Rosjanina Daniiła 
Miedwiediewa - bo wszystko wska-
zuje na to, że organizacje tenisowe 
dopuszczą tenisistów i tenisistki z 
Białorusi i Rosji do zawodów jako 
sportowców neutralnych bez możli-
wości używania barw narodowych. 
Czy wystąpienie Polskiego Związku 
Tenisowego przeciwko tej decyzji 
odniesie oczekiwany skutek? W dniu 
wydania tygodnika odpowiedź na to 
pytanie będzie znana. 

Ostatecznie z Zimowych Igrzysk 
Paraolimpijskich Pekin 2022 zostali 
wykluczeni zawodnicy z Rosji i Biało-
rusi, ale jeszcze po rozpoczęciu zbija-
nia ludzi (także niepełnosprawnych) 
– posiadali oni gwarancję startu pod 
flagą i hymnem paraolimpijskim.

Świat nie był przygotowany na ten 
zbrodniczy atak. Dopiero w czwartek 

24 lutego otworzyły się oczy wszyst-
kim możnym i dopiero wówczas 
zaczęli oni dążyć do jedności w usta-
leniu pomysłów na powstrzymanie 
agresora. Za późno. Przecież wiele 
planów jeszcze nie zdecydowano się 
wprowadzić w życie, a w międzycza-
sie okupacja części Ukrainy staje się 
faktem. 

Putin wiedząc o tym wszystkim 

zapewne śmieje się do rozpuku, 
a mnie ciśnie się na usta zwrotny 
czasownik, używany przez żołnierzy 
z Wyspy Węży: pierdol się.

Jeżeli prawdą jest, że świat nie 
mógł zrobić nic więcej, by nie 
dopuścić Putina do mordowania 
Ukraińców, to ja się w tym świecie 
nie czuję bezpiecznie. 

Marek Pawłowski
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Od kilku dni mówi do 
mnie Okuniewska. Dla 
tych z Państwa, któ-
rzy nie wiedzą, o kim 
mówię, spieszę z wy-
jaśnieniem - ja też nie 
wiem. Okuniewska to 
taka laska, z którą nigdy 
nie spotkałyśmy się na 
imprezie i nie rozmawia-
łyśmy ani o pogodzie, 
ani o życiu, ani o miejscu 
przecięcia tych dwóch 
jakże ważnych tematów. 
Raz zerknęłam na Pudel-
ka i przeczytałam tam, że 
Okuniewska ma chłopa-
ka Amadeusza, którego 
poznała na Tinderze, 
dziecko, dwa podcasty i 

adres do doręczeń gdzieś 
na Islandii. Więcej nie 
musimy o sobie wiedzieć. 
Miło jest pomyśleć, że obie 
należymy do tego samego 
(bardzo inkluzywnego) 
klubu Idiotek.

Kiedy Okuniewska papla 
mi do ucha o byłych chło-
pakach w podcaście „Ja i 
moje przyjaciółki idiotki”, 
zapominam o wojnie.

Mam prenumeratę Poli-
tyki i Wyborczej. Przyzna-
ję, że w czasach bardziej 
konwencjonalnych służy mi 
ona właśnie do tego, żeby 
głośno powiedzieć, że ją 
mam. Mam, więc wspie-
ram media, spowalniając 
niechybną, powolną śmierć 
drukowanych na papierze i 
rozwożonych po Żabkach, 
kioskach, stacjach benzy-
nowych, czasem spożyw-
czakach informacji. W cią-
gu ostatnich dwóch tygo-
dni robię z tych subskrypcji 
użytek skończenie bardziej 

Wyłącz Wyborczą, 
włącz Okuniewską

praktyczny. O każdej porze 
dnia i nocy (jeśli tylko nie 
śpię, a ostatnio sypiam 
mało) otwieram okienko 
i odświeżam relację na 
żywo z wojny na Ukrainie. 
W relacji jest wszystko: 
konkrety, domysły, fo-
tografie rozciągniętych 
przed zbombardowanym 
przedszkolem ciał, filmiki z 
rakietami, memy obśmie-
wające wojnę, memy ob-
śmiewające Putina, wojna, 
Putin. Dzięki tym relacjom 
nauczyłam się nowego 
pojęcia: doomscrolling. 

Doomscrolling jest wtedy, 
kiedy obsesyjnie pochłania 
się negatywne wiadomo-
ści ze świata po to, żeby 
sprezentować sobie złudne 
poczucie kontroli.

Byliśmy wczoraj z K. na 
spacerze nad Wisłą. Plaża 
w Ciszycy była szeroka i 
piaszczysta. Trochę wiało, 
ale nie na tyle, żebyśmy 
zrezygnowali z prowizo-

rycznego pikniku metr nad 
ziemią, siedząc obok siebie 
na zwalonym pniu drzewa. 
Rozmawialiśmy chwilę o 
wojnie, ale niezbyt dłu-
go - K. wciąż pamięta, jak 
ostatnio w środku nocy wy-
budziłam go ze snu żeby 
zapytać, jaką mu kategorię 
przyznano na komisji woj-
skowej. Wie, że nie wolno 
mnie przekarmiać tymi 
tematami. Przypomina mi, 
żeby wyłączyć Wyborczą 
i włączyć Okuniewską. 
Podejrzewam, że chce się 
po prostu wyspać.

Spacer i piknik były 
sielankowe. Na tyle sie-
lankowe, żeby stanowić 
odpowiednio efektowny 
kontrast dla syreny alarmo-
wej, która rozcięła czyste, 
nadrzeczne powietrze 
z taką skutecznością, że 
pobliskie ptaki poderwały 
się z drzew. Stanęłam jak 
wryta, bo ten dźwięk znam 
tylko z filmików z Ukrainy. 

Tych, po których Wy-
borcza publikuje bilans 
„kilkunastu zabitych, 
kilkudziesięciu rannych”.

I wiem, wiem, że nic 
się nie tu nie dzieje. 
Rozumiem, że niedziel-
ne spacery nad Wisłą 
to hobby bezpieczne 
i niekontuzjogenne. 
Przyjmuję do wiadomo-
ści, że możemy, K., ja i 
Państwo, wszyscy spać 
spokojnie.

A równocześnie wiem, 
że żyjemy w czasach, 
w których brzmiąca w 
oddali syrena powoduje, 
że na połaci otwartej 
przestrzeni czuję się jak 
sarna w światłach nad-
jeżdżającego samocho-
du na drodze krajowej 
numer 10.

Wdech i wydech. 
Wyłącz Wyborczą, 

włącz Okuniewską.

Natalia Chruścicka

Tak tylko przypo-
mnę.

Tekst Me-
morandum 
Budapesz-
tańskiego, 

podpisanego 
w grudniu 

1994 roku, 
z a - warty wówczas, 
gdy  Ukraina przekazała, jako trzecia 
potęga nuklearna, swoją strategiczną 
broń nuklearną Rosji i przystąpiła  do 
układu o nierozprzestrzenianiu broni 
jądrowej.

„Witając przystąpienie Ukrainy do 
Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni 
Jądrowej jako Państwa Nienuklear-
nego,

mając na uwadze zaangażowanie 
Ukrainy w eliminacje broni jądrowej z 
jej terytorium w określonym terminie,

zauważając zmiany w sytuacji bez-
pieczeństwa światowego, obejmujące 
zakończenie zimnej wojny, które do-
prowadziły do powstania warunków 
do głębokiej redukcji sił nuklearnych,

Potwierdzają co następuje:
1. Federacja Rosyjska, Zjednoczone 

Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej oraz Stany Zjednoczone 
Ameryki potwierdzają swoje zaan-
gażowanie, zgodnie z zasadami Aktu 
Końcowego Konferencji Bezpieczeń-
stwa i Współpracy w Europie, w 
poszanowanie niezależności i suwe-

renności istniejących granic Ukrainy;
2. Federacja Rosyjska, Zjednoczone 

Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej oraz Stany Zjednoczone 
Ameryki potwierdzają swoje zobowią-
zanie do powstrzymania się od stoso-
wania groźby lub użycia siły przeciw 
integralności terytorialnej bądź 
politycznej niezależności Ukrainy, i że 
żadna broń w ich posiadaniu nigdy 
nie zostanie użyta przeciw Ukrainie, 
chyba że w samoobronie lub w przy-
padkach zgodnych z Kartą Narodów 
Zjednoczonych;

3. Federacja Rosyjska, Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej oraz Stany Zjednoczone 
Ameryki potwierdzają swoje zaan-
gażowanie, zgodnie z zasadami Aktu 
Końcowego Konferencji Bezpieczeń-
stwa i Współpracy w Europie, w 
powstrzymanie się od przymusów 
ekonomicznych zmierzających do 
podporządkowania swoim własnym 
interesom realizacji przez Ukrainę 
praw nieodłącznie związanych z jej 
suwerennością aby w ten sposób osią-
gnąć korzyści jakiegokolwiek rodzaju;

4. Federacja Rosyjska, Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej oraz Stany Zjednoczone 
Ameryki potwierdzają swoje zaanga-
żowanie w poszukiwanie natychmia-
stowych działań Rady Bezpieczeństwa 
Narodów Zjednoczonych celem 
dostarczenia pomocy Ukrainie, jako 

Traktak g... wart
Państwu Nienuklearnemu stronie 
Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni 
Jądrowej, gdyby Ukraina stała się ofia-
rą aktu agresji lub obiektem groźby 
agresji, w których stosowana jest broń 
jądrowa;

5. Federacja Rosyjska, Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej oraz Stany Zjednoczone 
Ameryki potwierdzają, w przypadku 
Ukrainy, swoje zaangażowanie do nie 
stosowania broni jądrowej przeciw 
jakiemukolwiek Państwu Nienuklear-
nemu stronie Układu o Nierozprze-
strzenianiu Broni Jądrowej, chyba że 
w przypadku zaatakowania ich, ich 
terytoriów zależnych, ich sił zbrojnych 
lub ich sojuszników przez takie pań-
stwo w połączeniu lub w sprzymierze-
niu z Państwem Nuklearnym;

6 Ukraina, Federacja Rosyjska, Zjed-
noczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej oraz Stany Zjedno-
czone Ameryki będą się konsultowały 
w przypadku powstania sytuacji, w 
której pojawiłyby się wątpliwości 
dotyczące powyższych zobowiązań.

Memorandum wchodzi w życie po 
jego podpisaniu.

Podpisano w czterech kopiach o 
równej ważności w językach ukraiń-
skim, angielskim i rosyjskim.

Za Ukrainę:
(podpis) Łeonid D. KUCZMA
Za Federację Rosyjską:
(podpis) Boris N. JELCYN

Za Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej:

(podpis) John MAJOR
Za Stany Zjednoczone Ameryki:
(podpis) William J. CLINTON”

Właściwie powinienem skończyć. 
Jednakże, jak wspomnę tamten czas, 
gdy podpisywano ten traktat - powie-
działem, że to jest największy błąd 
Ukrainy po uzyskaniu niepodległości. 
Czas pokazał, że niestety miałem ra-
cję. Wystarczyło sobie zachować kilka 
atomówek, wycelowanych w tych 
rzekomych gwarantów. Z naszego 
punktu widzenia trzeba spytać: cóż 
warte są gwarancje tych, co podpisali 
traktat? Od lat podobnie, jak kiedyś 
Ukraina, rozbrajaliśmy się, a naszą 
obronność politycy roztrwonili na so-
cjal dla głosów wyborczych. Jesteśmy 
na tyle silni, na ile sami potrafimy się 
obronić. To też po latach pokazuje 
Ukraina po przejściu twardej lekcji 
realizmu w Donbasie. My też możemy 
dać radę, tylko musimy zacisnąć pasa 
i być tak silni, by nikomu nie opłacało 
się połamać na nas zębów, niezależnie 
od strony świata, z której przyszłoby 
zagrożenie.

Chwała Ukrainie! (za poświęcenie i 
naukę)

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
W tym tygodniu postaw na przyjem-
ności. Rób to, co przynosi Ci radość. 
W pracy również możesz sobie po-
zwolić na więcej luzu. Wenus sprzyja 
teraz miłosnym planom i randkom. 
Samotne Barany odważą się na flirt z 
kimś, do kogo wzdychają też inni. To 
może być romans jak z filmu.
BYK (20.04. - 22.05.)
Poczujesz teraz przyjemny przypływ 
sił. Nabierzesz ochoty na ciekawe 
szkolenie bądź kurs językowy. Trzeba 
będzie kogoś pocieszyć lub komuś 
pomóc. Znajdź czas dla osób, które 
naprawdę Cię potrzebują. W miłości 
wydarzenia biec będą spokojnym 
rytmem. Ktoś o artystycznej duszy 
znajdzie sprytny sposób, aby wycią-
gnąć cię na niespodziewaną randkę.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Obudzi się w Tobie temperament 
i odzyskasz radość życia. Wzrosną 
również Twoje siły witalne. W pracy 
wyjaśnisz nieporozumienia. Ktoś 
wtajemniczy cię w nowy pomysł, ktoś 
inny podpowie, jak lepiej możesz wy-
korzystać swoje. W miłości zapowiada 
się czas radości i sukcesów. 
RAK (22.06. - 22.07.) 
Masz teraz dobrą przestrzeń do pracy. 
Może to oznaczać nawiązanie jakichś 

korzystnych kontaktów biznesowych, 
wynikiem których będzie poprawa 
Twojej sytuacji materialnej. W weekend 
więcej będzie towarzyskich spotkań i 
udanych imprez. Wiadomości na temat 
starych przyjaciół będą zaskakujące, ale 
natchną Cię optymizmem. Okaże się, że 
ktoś spełnił swoje marzenia...
LEW (23.07. - 23.08.)
Powinieneś stać się nieco ostrożniejszy 
w działaniu, gdyż może to skutkować 
nieporozumieniami z otoczeniem. Nie 
staraj się na siłę i ślepo coś osiągnąć, bo 
nawet ewentualne zwycięstwo będzie 
kryło w sobie gen porażki. Lepiej będzie 
przemyśleć dokładnie kierunek swoich 
działań. W miłości nie bądź zbyt krytycz-
ny. Nie przejmuj się, jeśli coś pójdzie nie 
po twojej myśli i próbuj aż do skutku.
PANNA (24.08. - 22.09.)
To będzie bardzo ciekawy tydzień. W 
weekend padniesz ze zmęczenia, ale z 
poczuciem wielkiej satysfakcji. W pra-
cy musisz okazać współpracownikom 
więcej wyrozumiałości - przekonasz się, 
że naprawdę warto. W miłości pozwól 
sprawom dziać się w ich własnym 
rytmie, bo pośpiech może równać się 
katastrofie...
WAGA (23.09. - 22.10.)
Pomyśl teraz o nowych perspektywach. 
Czas na nowe przedsięwzięcia, a do 

tego potrzebujesz wiary we własne 
siły. Dostrzeżesz, co tak naprawdę jest 
ważne i warte uwagi w Twoim życiu. 
W pracy uporządkujesz zaległości i zro-
bisz miejsce na nowe przedsięwzięcia. 
Uwierz w końcu, że chcieć to móc. W 
miłości posłuchaj intuicji, a znajdziesz 
odpowiedź na ważne pytanie.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Wstrzymaj się od niepewnych inwesty-
cji. Możesz nie zauważyć zagrożenia i 
wpakować się w poważne kłopoty. W 
pracy wykorzystaj ten tydzień na coś 
wymagającego czasu i skrupulatności. 
Teraz te zadania wydadzą Ci się proste i 
przyjemne. W miłości bez szczególnych 
wzniesień i upadków.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Dość napięta sytuacja w pracy stawia 
przed Tobą nie lada wyzwania. Warto 
na wstępie nabrać dystansu i przemy-
śleć wszystko na spokojnie, wtedy jest 
szansa na pomyślne załatwienie spraw 
i wyjście z trudności. W miłości  nadej-
dzie czas porządków i ważnych decyzji. 
Zanim spakujesz ukochanemu walizki, 
posłuchaj rad przyjaciół i krewnych. 
Samotne Strzelce będą w dobrych hu-
morach. Imprezy sprzyjają odnowieniu 
starych znajomości.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Przyjrzyj się teraz swojej przestrzeni 

życiowej. Czy wszystkie posiadane 
przez ciebie przedmioty na pewno są 
niezbędne? Może warto niektórych się 
pozbyć, by zyskać przestrzeń na nowe? 
W sprawach zawodowych dobre pro-
gnozy: poczujesz moc i chęć do dzia-
łania. W miłości dobra passa, jednak 
na płomienne wyznania i obietnice 
nadejdzie czas dopiero w weekend.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Przed tobą dni pełne zamieszania, ale 
też sukcesów. Łatwo będzie ci zdobyć 
uznanie i zyskać nowych przyjaciół. 
Będzie o tobie głośno, bo znajdziesz 
się w centrum uwagi i odniesiesz 
towarzyski sukces. W pracy będziesz 
bardzo wyczulony na przestrzeganie 
zasad dobrego wychowania. W twoim 
życiu pojawi się ktoś, kto może w nim 
nieźle namieszać. Uważaj!
RYBY (19.02. - 20.03.)
Nie obiecuj komuś bliskiemu, że 
rozwiążesz wszystkie jego kłopoty i 
będziesz na każde skinienie. Twoja sy-
tuacja może się nagle zmienić i staniesz 
się zapracowany. Pomysły i sprawy, 
które wydawały się stracone, teraz 
ruszą do przodu i okażą się strzałem w 
dziesiątkę. Jeśli marzysz o nowej pracy, 
zacznij jej teraz szukać. Nie flirtuj, nie 
podejmuj decyzji na polu uczucio-
wym, bo możesz popełnić błąd.

Jogurtowiec w słonym karmelu
COŚ NA ZĄB

Pożegnaliśmy już karnawał, ale przecież nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby odrobinę porozpiesz-
czać podniebienia również w okresie Wielkiego 
Postu. Dzisiejszy przepis doprowadził prawie do 
wrzenia kubki smakowe moje i moich domow-
ników, a że naprawdę trudno go zepsuć, więc 
pragnę wyrazić swoje głębokie przekonanie, że 
i w Waszych oczach pojawi się wkrótce wiele 
rozkosznych blasków. Fakt, kalorii tu sporo, 
ale nie trzeba przecież zjadać wszystkiego od 
razu... ()

SKŁADNIKI

Ciasto
• 800 g jogurtu greckiego,
• 1 szklanka cukru,
• 4 jajka,
• 60 g budyniu waniliowego,
• 1/2 szklanki oleju,
• 1/2 paczki biszkoptów.

Karmel
• 200 g białego cukru,
• 85 g masła,
• 120 ml śmietany kremówki, 
• 3/4 łyżeczki soli

WYKONANIE
Karmel: cukier wsyp do rondelka o grubym dnie, 
tak, aby równomiernie je pokryć. Włącz średni 
ogień i czekaj aż cukier się rozpuści. Nie mieszaj, 
tylko delikatnie wstrząśnij. Uważaj, żeby cukier się 
nie przypalił. Następnie dodaj pokrojone masło i 
energicznie mieszaj trzepaczką do połączenia się 
z cukrem. Ostrożnie dodaj śmietanę i ponownie 

zamieszaj. Gotowy karmel dopraw solą i przelej do słoika. Przechowuj w lodówce, aż zgęstnieje. Jeżeli 
nie zużyjesz całości do ciasta, możesz spokojnie trzymać go w lodówce przez 2 tygodnie. Świetnie 
nadaje się do lodów i innych deserów. 
Ciasto: Białka oddziel od żółtek. Żółtka utrzyj z połową szklanki cukru na puszystą masę, dodaj jogurt, 
olej i budyń w proszku. Zmiksuj na niskich obrotach. Białka ubij na sztywną pianę z drugą połową 
szklanki cukru. Dodaj do masy jogurtowej i delikatnie zamieszaj. Rozgrzej piekarnik do 180 st. Tortow-
nicę wyłóż papierem do pieczenia, spód wyłóż biszkoptami. Na nie wylej masę jogurtową i włóż do 
nagrzanego piekarnika. Piecz przez 50- 60 minut do suchego patyczka. Po upieczeniu zostaw tortownicę 
w lekko uchylonym piekarniku. Schłodzone ciasto obficie polej karmelem. Można udekorować ptasim 
mleczkiem. Ciasto przechowuj w lodówce.                                                                   Smacznego!!!
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Kibice, którzy zza siatki zmuszeni 
byli oglądać rozegrany na inaugu-
rację rundy rewanżowej rozgrywek 
4. ligi mecz Orła Wałcz z sąsiadu-
jącym z nim w tabeli MKP Szcze-
cinek, obejrzeli emocjonujące, 
choć nie stojące na zbyt wysokim 
poziomie widowisko. Piłkarze oby-
dwu zespołów strzelili w sumie 6 
bramek i podzielili się punktami. Z 
remisu bardziej zadowoleni wyda-
wali się być gospodarze.

Trener Orła Marcin Łyjak chyba już 
nie pamięta jak to jest, kiedy ma się 
problem z wyborem optymalnej jede-
nastki. Od wielu kolejek szkoleniowiec 
wstawia po prostu do pierwszego 
składu tych piłkarzy, którzy są zdrowi i 
nie mają problemu z kartkami. Tak się 
szczęśliwie złożyło, że przed meczem 
z MKP kontuzję po wielu tygodniach 
zdołał wyleczyć Cezary Burak, ale za 
to sobotnie (5 marca) spotkanie po 
czerwonej kartce w zaległym meczu 
z Leśnikiem Manowo zza linii bocznej 
obserwował Konrad Trzmiel. Poczy-
naniom swoich kolegów przyglądali 
się również Wojciech Suślik i Tomasz 
Tomczak, którzy nadal odczuwają 
skutki kontuzji.

W zespole gości w pierwszym skła-
dzie wybiegli doskonale znany wa-

Sześć bramek na początek 
Orzeł Wałcz - MKP Szczecinek 3-3 (1-2)

Orzeł: Odolczyk - Riccio, Wesołowski, Hermanowicz, Resiak - Cerazy, Burak, 
Popiołek, Gałosz, Kowalczyk - Wojciechowski.

Bramki dla Orła: Popiołek x 2 (15’, 74’), Hermanowicz (83’)

łeckim kibicom Jakub Jaworek oraz 
Daniel Szymański.

Mecz rozgrywany był na Euroboisku, 
w niezłych jak na tę porę roku warun-
kach atmosferycznych. Goście wybie-
gli na boisko zmobilizowani i żądni 
rewanżu za jesienną porażkę na swoim 
boisku 1-3. Gospodarze mieli jednak 
swoje plany i od razu zaatakowali ry-
wali wysokim pressingiem.  Skończyło 
się to jednak dla nich fatalnie. Już w 2. 
minucie Orzeł stracił piłkę na połowie 
MKP i przyjezdni pierwszy raz w tym 
meczu przekroczyli linię środkową. Z 
piłką przy nodze w pole karne wbiegł 
Szymański, który zwodem na zamach 
położył Hermanowicza i uderzył po 
tzw. dłuższym rogu. Futbolówka minę-
ła bezradnego Odolczyka i odbiła się 
od słupka, ale spadła wprost na głowę 
nadbiegającego Barańskiego, a ten z 
kilku metrów dopełnił formalności.

Miejscowi potraktowali to wydarze-
nie jako wypadek przy pracy i przez 
kilka kolejnych minut byli częściej przy 
piłce i nadawali ton grze. Tyle, że nie 
wynikało z tego zbyt wiele konkretów. 
Goście ustawili szczelny mur obronny 
na swojej połowie i nie pozwalali 
piłkarzom Orła na swobodne opero-
wanie piłką. Miejscowi nie kończyli 
swoich akcji strzałami - inaczej, niż 
przyjezdni, którzy atakowali rzadko, 

ale pod bramką Odolczyka bywało 
groźnie i bramkarz Orła w przeciwień-
stwie do swego vis’a’vis kilka razy 
musiał zachować czujność.

Mimo to, miejscowym udało się 
doprowadzić do remisu. Po jednej z 
prób akcji lewą stroną, w której poda-
niami wymienili się Popiołek, Cerazy 
i Wojciechowski, obrońcy MKP wybili 
piłkę na rzut rożny. Do jego wykonania 
podszedł Daniel Popiołek. Pomocnik 
Orła zakręcił piłką tak, że przeleciała 
ona nad głowami wszystkich piłkarzy, 
którzy byli w polu karnym i wpadła 
do siatki przy dalszym słupku. Wtedy 
bramkarz MKP udowodnił po raz 
pierwszy (ale nie ostatni) w tym me-
czu, że o ile z niskimi piłkami radzi 
sobie jako tako, to kiedy przychodzi 
mu zagrodzić drogę futbolówce lecą-
cej nad jego głową - staje się bezradny 
jak dziecko.

Później gra znów przeniosła się do 
środka pola. Trochę lepiej wyglądali 
tu pomocnicy Orła, ale gra do przo-
du miejscowych przedstawiała się 
już znacznie gorzej. Mało było akcji 
skrzydłami, boczni obrońcy MKP rzad-
ko pozwalali się ogrywać, a nieliczne 
dośrodkowania bez problemu wybijali 
stoperzy gości.

Kiedy wydawało się, że piłkarze 
zejdą na przerwę przy wyniku remi-
sowym, przebijankę w środku pola 
wygrał pomocnik MKP, Szymański 
krótko podał do wyróżniającego się 
w tym meczu doświadczonego Jabłoń-
skiego, a ten przymierzył z 20 metrów 
i mocnym strzałem tuż przy lewym 
słupku pokonał Odolczyka.

Trybuny w tym momencie nie zamil-

kły, bo... na wałeckim Euroboisku nie 
ma trybun. Trzeba jednak przyznać, że 
strzał był przed niej marki, a Odolczyk 
nie był w stanie nic zrobić.

Po zmianie stron obraz meczu nie 
zmienił się ani o jotę. Ataki miejsco-
wych ciągle przypominały bicie głową 
w mur, a goście przy korzystnym dla 
siebie wyniku nie zamierzali forsować 
tempa i skoncentrowali się na utrud-
nianiu gry piłkarzom Orła. Mecz stał 
się dość monotonny i niewiele wska-
zywało na to, że będą w nim jeszcze 
jakieś emocje.

Aż nadeszła 74. minuta, kiedy 
grającemu niezłe spotkanie Kowal-
czukowi udało się przeciąć próbę 
wyprowadzenia piłki przez obrońców 
gości. Futbolówka spadła pod nogi 
Wojciechowskiego, który opanował 
ją stojąc tyłem do bramki i krótkim 
podaniem obsłużył wbiegającego w 
pole karne Popiołka. Ten przepuścił 
jeszcze przodem dwóch obrońców 
MKP, próbujących powstrzymać 
wślizgami uderzenie pomocnika Orła 
i technicznym strzałem posłał piłkę 
obok nich oraz wybiegającego bram-
karza prosto do siatki. Futbolówka 
turlała się do niej irytująco długo, ale 
ostatecznie do niej wpadła...

Miejscowi poczuli w tym momencie, 
że są w stanie powalczyć o komplet 
punktów. Walczyli ambitnie i z po-
święceniem, ale w ich grze brako-
wało przede wszystkim dokładności 
i spokoju, co skutkowało tym, że pod 
bramką MKP robiło się groźniej tylko 
po stałych fragmentach gry. A w 80 
minucie doszło do fatalnego w skut-
kach nieporozumienia. Na połowie 
MKP dwóch piłkarzy Orła nie mogło 
się zdecydować, który z nich powinien 
ruszyć do bezpańskiej piłki, więc zrobił 
to jeden z graczy gości. Trochę z nicze-
go poszła kontra, w której przyjezdni 
mieli przewagę przyjezdną i z zimną 
krwią wykorzystał to wyróżniający się 
Barański, który w sytuacji sam na sam 
bez kłopotu pokonał Odolczyka.

Na plus piłkarzy Orła trzeba na 
pewno zapisać to, że kolejna strata 
nie podcięła im skrzydeł. Nie spuścili 
głów, tylko znów mozolnie ruszyli 
do odrabiania strat. Udało im się 
to zaledwie trzy minuty później. Do 
remisu zdołał doprowadzić Herma-
nowicz, choć wielką zasługę miał w 
tym bramkarz gości. Rzut wolny z ok. 
40 metra bił Popiołek, który posłał 
miękką wrzutkę w pole karne gości. 
Piłka leciała długo, a bramkarz miał 
mnóstwo czasu, żeby obliczyć tor lotu 
piłki. W końcu zdecydował się piąst-
kować, ale... nie trafił w futbolówkę, 
która niespodziewanie spadła na nogę 
ustawionego na 5. metrze Buraka. W 
zamieszaniu najszybciej odnalazł się 
kapitan Orła Marek Hermanowicz, 
który zrobił 2 szybkie kroki i z całej siły 
huknął pod poprzeczkę bramki MKP.

Gospodarze już nie ryzykowali 
pogoni za trzema punktami, a że i 
goście nie zdołali otrząsnąć się po tej 
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kuriozalnej stracie, więc wynik aż do 
końcowego gwizdka dobrze prowa-
dzącego zawody sędziego Statecznego 
już się nie zmienił.

Kibice w większości przyjęli wynik z 
ulgą i zadowoleniem, co jest zupełnie 
zrozumiałe o tyle, że jeszcze na kilka 
minut przed końcem zapowiadało się, 
że ich pupile zakończą to spotkanie 
bez żadnej zdobyczy punktowej. Z 
drugiej strony, MKP na pewno nie 
był drużyną lepszą od Orła, więc mo-
menty dekoncentracji w grze obron-
nej, które skończyły się utratą trzech 
bramek, na pewno muszą niepokoić.

Co można powiedzieć o piłkarzach 
Orła po tym spotkaniu? Że ich forma, 
jak na trzeci oficjalny mecz wiosną, 
jest już całkiem niezła i powinna ro-
snąć. Co jeszcze? Dwie z trzech strze-
lonych bramek padły po stałych frag-
mentach gry, do czego trzeba się w 
tej rundzie przyzwyczaić. Po odejściu 
Huberta Górki siła ognia wałeckiego 
zespołu na pewno zmalała, choć kie-
dy okazało się, że wychowanek Orła 
2010 trafił nie do Bałtyku Koszalin, 
tylko do Rasela Dygowo - raczej nikt 
za nim w Wałczu płakać nie zamierza. 
W końcu każdy decyduje sam o tym, 
co jest dla niego ważne, a jakkolwiek 

oceniać decyzję zawodnika - warto 
pamiętać, że kilka ważnych dla Orła 
bramek Górka jednak strzelił...

Na tym remisie lepiej wyszedł Orzeł, 
który utrzymał 6. miejsce w tabeli, a 
MKP spadło na 9. lokatę.

W najbliższą sobotę wałczan czeka 
trudny wyjazd na mecz z Gwardią. 
Orzeł nie stoi jednak na straconej 
pozycji, bo gwardziści po spadku z 
III ligi nie grają wielkiej piłki i mimo 
że zajmują w tabeli 3. miejsce, to o 

awans raczej nie grają. Orzeł też nie, 
ale podopieczni Marcina Łyjaka roz-
grywają najlepszy sezon od czasów, 
które pamiętają tylko najstarsi kibice, 
i szkoda byłoby to zepsuć...

T. Chruścicki

2. Vineta Wolin 20 50 58-11
3. Gwardia Koszalin 19 41 38-10
4. Dąb Dębno 20 41 49-33
5. Biali Sądów 20 34 46-28
6. Orzeł Wałcz 20 32 39-31
7. Hutnik Szczecin 20 32 40-25
8. Wieża Postomino 20 32 33-26
9. MKP Szczecinek 20 32 55-35
10. Darłovia Darłowo 20 29 33-32
11. Chemik Police 20 27 47-55
12. Olimp Gościno 20 24 29-44

13. Rasel Dygowo 20 20 32-61
14. Błękitni II Stargard 20 19 41-54
15. Jeziorak Szczecin 20 19 36-58
16. Ina Goleniów 20 18 27-53
17. Leśnik Manowo 20 18 25-42
18. Sokół Karlino 20 16 26-44
19. Pogoń Połczyn 20 12 23-66
20. Zefir Wyszewo 19 9 19-48

4. liga
Wyniki 21. kolejki: Orzeł Wałcz - MKP Szcze-
cinek 3-3, Biali Sądów - Pogoń Połczyn Zdrój 
1-2, Rasel Dygowo – Jeziorak Szczecin 6-3, Sokół 
Karlino - Wieża Postomino 0-1, Chemik Police 
- Dąb Dębno 1-2, Błękitni II Stargard - Hutnik 
Szczecin 0-1, Flota Świnoujście - Ina Goleniów 
7-2, Darłovia Darłowo - Zefir Wyszewo 0-0, 
Vineta Wolin - Olimp Gościno 3-0, Gwardia 
Koszalin - Leśnik Manowo 1-0.

1. Flota Świnoujście 20 52 72-12

Dzień Olimpijczyka, obchodzony 
corocznie na całym świecie 6 mar-
ca, to święto najlepszych sportow-
ców, którzy walczą o najważniejsze 
– najczęściej w całej ich karierze 
– trofea. Szkoła Podstawowa nr 
5 w Wałczu od 2008 r. nosi imię 
Polskich Olimpijczyków, dlatego to 
święto jest bardzo bliskie szkolnej 
społeczności. 

Honorowymi gośćmi tegorocznych 
obchodów święta byli wałeccy olim-
pijczycy: Grzegorz Kołtan (olimpijczyk 
z Montrealu 1976 r. i Moskwy 1980 
r.) oraz Paweł Łakomy (olimpijczyk z 
Atlanty 1996 r. i Sydney 2000 r.). W 
swoich wystąpieniach do młodzieży 
zwracali uwagę, że sport kształtuje 
charakter, a wytrwałość jest warun-
kiem sukcesów.

Uroczystość była także okazją do 
przypomnienia symboli olimpijskich 
oraz odczytania Apelu Olimpijskiego, 
skierowanego do sportowców przez 
prezesa PKOL Andrzeja Kraśnickiego.

Podczas apelu podsumowano tak-
że wyniki ogólnopolskiej akcji na 
największą liczbę kroków PHO3NIX 

Dzień Olimpijczyka
KIDS, wspierającej fundację WOŚP. 
Najlepsi w tej rywalizacji okazali się 
Dominika Krawczyk z klasy 8D, Ania 
Bochenek z 3C i Adam Wankiewicz z 
5A. Wręczono także listy gratulacyjne 
oraz upominki i pamiątki olimpijskie 
uczniom, którzy uzyskali najlepsze 
wyniki sportowe. Otrzymali je:

• Szymon Idzikowski (kl. 8C) - 
kanadyjkarz WTS Orzeł Wałcz, 
podopieczny trenerów Irene-
usza Wasielewskiego i Arkadiu-
sza Laskowskiego;

• Fortunat Łakomy, Adam Wan-
kiewicz, Nela Zielińska (kl. 5A) 
- kajakarze UKS Viktoria Wałcz, 
podopieczni trenerów Jolanty 
Stańczak i Grzegorza Skuzy;

• Zuzanna Dąbrowska (kl. 7B) 
- uprawia jeździectwo w klu-
bie GA Podkowa Gruszczyn, 
podopieczna trenerki Marty 
Stołowskiej-Lubońskiej;

• Hubert Kruczyński (kl. 7D), 
Barbara Trościanko (kl. 4A) i 
Ewa Trościanko (kl. 7D) – żegla-
rze z klubu AKŻ 90 Nakielno, 
podopieczni trenerów Rafała 
Trościanko, Bartłomieja Kru-

czyńskiego i Mariusza Juszczaka;
• Aleksandra Sołtys (kl. 8C) - 

uprawia jeździectwo w Klubie 
Megal Szydłowo pod okiem tre-
nerki Małgorzaty Pawłowskiej.

Podsumowujący spotkanie dyrektor 
Czesław Bacławski podkreślił, że idea 
olimpijska powinna towarzyszyć 
uczniom także na co dzień. Najważ-

niejsze w Igrzyskach Olimpijskich jest 
nie zwycięstwo, ale udział, podobnie 
jak w życiu nie jest najważniejszy 
triumf, tylko walka.

Elementem dekoracji uroczystości 
były prace plastyczne, wykonane 
przez uczniów świetlicy działającej w 
SP 5, których tematem przewodnim 
były Igrzyska Olimpijskie.    Oprac. tc
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• PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu 
250 m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do 
adaptacji, podpiwniczony. Po termomo-
dernizacji, 2 systemy ogrzewania (gaz, 
ekogroszek). Zadbany ogród pow. 0,40 
ha. Atrakcyjna lokalizacja.  Kontakt: 
606 930 408                               1/19ll

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

• Biuro Terenowe ZOIIB w Wałczu 
czynne jest od godz. 1300 w czwartki przy 
ul. Dąbrowskiego 2/1w Wałczu w siedzi-
bie SIG. Z porad bezpłatnych w zakresie 
prowadzenia robót budowlanych mogą 
korzystać osoby prywatne po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu konsultacji - tel. 
693-770-576                                    31/21u

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie 
Byle Co” sc., Wałcz, al. Zdobywców 
Wału Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz Chru-
ścicki oraz dziennikarze i współpra-
cownicy.
Adres redakcji i Biura Ogłoszeń: 
78-600 Wałcz, al. Zdobywców Wału 
Pomorskiego 15, tel. 602 590 376. 
E-mail: tygodnik@pojezierze.com.pl.
Kontakt: 602 590 376

NIErUCHOMOŚCI

ZLECANIE OGŁOSZEń

najbliższym wydaniu tygodnika „Pojezierze 
Wałeckie”, przyjmujemy do godz. 16.00 do 
poniedziałku poprzedzającego nowe 
wydanie. Druk ogłoszeń można zlecać 
drogą mailową (tygodnik@pojezierze.
com.pl, reklama@pojezierze.com.pl) lub 
telefonicznie: 602 590 376, 662 041 438. 
    
dZIękUjEMy ZA SkOrZySTANIE Z 
NASZyCH USŁUG!

dOrAdZTWO BUdOWLANE

USŁUGI BUdOWLANE

AUTO-TRANS WAŁCZ

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

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

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

Wiemy, że możemy na Was liczyć ☺


