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Dopiero co składałem naszym Czytelnikom życzenia na Boże 
Narodzenie i Nowy Rok, a tu już kolejna okazja do wspólnych 
powinszowań. Do konkretów przejdę za chwilę, ale póki co 
mierzę się ze smutną refleksją dotyczącą tego, ile to zła może 

spotkać świat w ciągu niespełna czterech miesięcy. Zdarzyło się tego więcej, 
niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Ktokolwiek poza potworem z Kremla 
oczywiście; tyle, że on wcale nie uważa tego, czego się dopuszcza, za zło. 
Człowiek jest dla niego wyłącznie armatnim mięsem albo przeszkodą w 
osiągnięciu jego barbarzyńskiego celu. Ludzkie życie, samo w sobie, nie 
jest warte nic...

Owszem, to nieprawda, że na przełomie starego i nowego roku nikt nie 
widział niebezpieczeństwa wybuchu wojny w Ukrainie. Widziała to cała 
Europa, widział cały świat. Tyle, że wszyscy - każdy normalny człowiek, 
również ja - liczyli na to, że Putin w ostatniej chwili wycofa się z planów 
bezpośredniej inwazji. Wszyscy odpychali od siebie wcześniejsze sygnały 
i wzruszali ramionami na irracjonalne - wydawałoby się - przestrogi, że 
kremlowski jedynowładca w imię odbudowy idei wielkiej Rosji zechce 
popchnąć świat na skraj globalnego konfliktu. A on to zrobił - tak samo 
łatwo, jak inni podejmują decyzję o zakupie żelazka, umyciu okien czy 
oddaniu garnituru do pralni.

Czy to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy wyłącznie od naszych genów? 
Czy i ewentualnie jaki wpływ ma na to środowisko, w którym się wy-
chowujemy i potem funkcjonujemy jako dorośli ludzie? A może jednak 
zasadniczy wpływ na naszą osobowość mają procesy wychowawcze, któ-
rym jesteśmy poddawani? Każda z tych wszystkich (i wielu innych) teorii 
ma swoich zwolenników. Mnie się wydaje, że żadna nie jest dominująca 
i na to, jacy jesteśmy, wpływ ma bardzo dużo czynników, wewnętrznych 
i zewnętrznych. Na część z nich mamy jakiś wpływ, na inne - nie. Co jakiś 
czas mieszanka tych determinantów okazuje się  jednakna tyle fatalna, 
że świat doświadcza skutków szaleństwa takich osobników, jak m.in. Pol 
Pot, Augusto Pinochet, Francisco Franco, Mao Zedong, Kim Ir Sen, Kim 
Dzong Un, Hideki Tojo, Adolf Hitler, Fidel Castro, Enver Pasza, Włodzi-
mierz Lenin, Józef Stalin i teraz Włodzimierz Putin - żeby ograniczyć tę 
wyliczankę wyłącznie do niektórych krwawych tyranów z XX i XXI wieku. 
Niektórzy z nich swą zbrodniczą działalność kierowali „tylko” przeciwko 
swoim rodakom, inni byli sprawcami okrutnych wojen - ale o każdym z 
nich nie tyle można, co trzeba powiedzieć, że miałby na swoim sumieniu 
od setek tysięcy do wielu milionów ofiar. Miałby, gdyby... miał sumienie 
i gdyby nie miał ludzkiego życia za nic.

Choćby pobieżne zapoznanie się z losami powyższych osobników prowa-
dzi mnie do niepokojącego wniosku. Otóż mimo że cały świat wiedział o 
zbrodniach popełnianych przez wyżej wymienionych krwawych dyktato-
rów, to wielu z nich dożyło w spokoju późnej starości, ciesząc się już nawet 
nie bezkarnością, ale licznymi przywilejami czy wręcz pełnią władzy, którą 

sprawowali aż do śmierci, która następowała z przyczyn absolutnie natu-
ralnych. Czy jest w tym coś zaskakującego? Prawdę mówiąc, niespecjalnie. 
Reguła jest taka: świat doskonale wie o zbrodniach, ale nic z tym nie robi 
- chyba, że zostanie bezpośrednio wciągnięty w wojnę. Naród, na czele 
którego stoi zbrodniarz, też nic z tym nie robi, bo albo się boi, albo czerpie 
z władzy zbrodniarza realne korzyści, albo w wyniku intensywnego, często 
wieloletniego działania przemysłu propagandy uległ zbiorowej utracie 
umiejętności realnej oceny rzeczywistości (przepraszam za niezamierzoną 
rymowankę). W przypadku putinowskiej Rosji mamy chyba do czynienia z 
miksem tych czynników, przy czym jak dla mnie najważniejsze są ostatnie 
dwa. Skoro bowiem poparcie przez Rosjan dla kremlowskiego dyktatora z 
72 proc. przed 24 lutego wzrosło do 83 proc. z przełomu marca i kwietnia, 
to jak to można inaczej wytłumaczyć?

Wierzę w to, że ostatecznie Ukraina wygra tę wojnę, że ochroni Europę 
i świat przed zalewem rosyjskiej zarazy i nie dojdzie do użycia broni nie-
konwencjonalnych oraz broni atmowej. Boję się wprawdzie, że zwycięstwo 
nie nastąpi jakoś bardzo szybko i liczba ofiar tej wojny stanie się niewy-
obrażalna, ale  to zwycięstwo jednak nadejdzie. Ale co wtedy z Rosją, co 
z Putinem? Osobiście nie jestem zwolennikiem kary śmierci i wobec tego 
najbardziej chciałbym, żeby Putin resztę swoich dni spędził w pilnie strze-
żonym więzieniu. Obawiam się jednak, że jest to prawie niemożliwe, a z 
drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby to, czego się dopuścił, mogło mu 
ujść płazem. Ale skoro udało się 15 lat po II wojnie światowej odnaleźć, 
schwytać i osądzić Adolfa Eichmanna, to może nie wolno tracić nadziei?

Zanim przejdę do życzeń - jeszcze o Kościele. Oto szef dyplomacji 
Watykanu opowiedział się przeciwko wysyłaniu broni dla walczą-
cej Ukrainy. Czy nie rozumiejąc tego stanowiska tylko ja cechuję 

się głupotą, czy inne owieczki również czują się zdezorientowane? Co do 
mnie, to zapoznawszy się z tą informacją - poczułem się, jakbym dostał 
w pysk od instytucji, która ma na swoich sztandarach wypisane hasła o 
miłości bliźniego. Takie stanowisko jest kompletnie sprzeczne z moim 
światopoglądem. Zdecydowanie wolałem, kiedy Kościół Rzymskokatolicki 
swoim zwyczajem milczał udając, że mordowanie jego greckokatolickich 
braci w wierze w ogóle go nie dotyczy. Co trzeba mieć w głowie i sercu, 
żeby powiedzieć, że są wojny niesprawiedliwe, ale są też sprawiedliwe?

Usiądziemy w niedzielę przy odświętnie zastawionych stołach. 
Niektórzy z nas ugoszczą u siebie tych, których z ich kraju i do-
mów wypędziła wojna. Dla mnie te święta będą inne od tych, do 

których przywykłem. Będę cieszyć się jak zawsze obecnością bliskich sobie 
ludzi, ale myślami będę też przy tych, którzy walczą o to, żebyśmy byli 
bezpieczni: obrońcach Kijowa, Chersonia, Charkowa i wszystkich miejsc, 
gdzie giną ukraińscy żołnierze i cywile. Spokojnych świąt wszystkim życzę.

Święta inne, niż wszystkie

Reduktor
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Tak mówiąc poważnie to na zwierzę-
tach gospodarskich - i tych jedno, i tych 
parzystokopytnych - znam się raczej 
słabo. Dlatego jako swego rodzaju ak-
sjomat przyjmuję twierdzenie, że tylko 
krowa poglądów nie zmienia. Jako ssak 
podobno z gatunku naczelnych mam 
więc prawo poglądy zmienić, a przy-
najmniej lekko je zreformować. 

Kilka wydań tygodnika wstecz w 
swoim komentarzu nie zgodziłem się z 
wypowiedziami radnego Rady Powiatu 
Jerzego Goszczyńskiego. Chodziło o 
nieco inne spojrzenie na kwestie ob-
chodzenia święta wyzwolenia, czy jak 
twierdzą inni, zdobycia Wałcza. Dla 
mnie bojkotowane tych uroczystości 
czy też nadanie im nowej formuły 
było mimo wszystko w jakimś sensie 
szukaniem odwetu za wszelkie zło, ja-
kie wyrządziła nam Rosja i sowieci, na 
grobach żołnierzy, spoczywających na 
Cmentarzu Wojennym na Bukowinie. 
Radny Goszczyński zaprzeczył, jakoby 
takie faktycznie były jego intencje, co 
znów przyjmuję na słowo, bo do końca 
jednak przekonany nie jestem. Radny 
z kolei argumentował swoje podejście 
do uroczystości niejako narzuceniem 
ich przez poprzedni system i cele-
browaniem ich de facto ku czci Armii 
Czerwonej, Związku Radzieckiego i jego 
prawowitego następcy, czyli Rosji.

Tu dochodzę do wewnętrznych 
sprzeczności. Oczywiście rozumiem ar-
gumentację i tok rozumowania Jerzego 
Goszczyńskiego. Jeśli jednak mówimy 
o prawdziwym, historycznym przeka-
zie, to był on właśnie taki, że na Wale 
Pomorskim oprócz Polaków walczyła 
Armia Czerwona, z wszelkimi pozytyw-
nymi i negatywnymi konsekwencjami 
wynikającymi z ówczesnego sojuszu. 
Czy w takim razie ich pomijać...?

Jeszcze dwa tygodnie temu skłonny 
byłbym powiedzieć: NIE. Historia jest 

Ja jako krowa
taka, jaka jest, i manipulowanie przy 
niej jest zajęciem z założenia błędnym 
i szkodliwym. Obchody zaś w pewien 
sposób są częścią tej historii i myślę, 
że również swego rodzaju tradycją. 
Rezygnacja z nich czy nadawanie im 
innego charakteru nie byłoby w po-
rządku wobec tych, który tu zginęli. Przy 
wszystkich okrucieństwach, jakie wyrzą-
dziła nam carska Rosja, potem Związek 
Radziecki i wreszcie znów Rosja, jest to 
element naszej historii i przemilczanie 
go nikomu nie służy. Wręcz przeciwnie: 
trzeba o tym mówić i wyciągać wnioski. 

Co się więc stało, że moje poglądy 
zaczęły dryfować w kierunku zbieżnym z 
tymi, które prezentował J. Goszczyński? 
Dwa kolejne tygodnie wojny na Ukra-
inie i obrazy, których mimo najszczer-
szych chęci nie da się odzobaczyć - oto 
przyczyna...

W jakiś sposób byłbym może nawet 
w stanie wytłumaczyć sobie niektóre 
zdarzenia, do jakich dochodzi na woj-
nie. Wszak rakieta to jednak tylko urzą-
dzenie, mniej lub bardziej zawodne, i 
oczywiście tragiczne jest, kiedy zamiast 
w cel militarny uderza w mieszkalny 
dom. Ale to się jednak zdarza i takie 
tragiczne przypadki dotykają chyba 
wszystkie armie, nie wyłączając naszej. 
Ja nie dyskutuję o słuszności użycia 
broni i przeprowadzenia ataku, ale... 
skutkiem ostrzału Nangar Khel była 
śmierć cywili, w tym dzieci. 

Tyle, że czym innym jest wypadek, 
a czym innym metodyczne działania, 
wymierzone w ludność cywilną. Z tym 
zaś mamy do czynienia w Ukrainie. To 
są bestialskie ataki, przeprowadzane na 
cele cywilne. Niszczone są miasta i wio-
ski. Ostrzelanie dworca  w Krematorsku, 
gdzie kilka tysięcy osób zgromadziło 
się w celu ewakuacji, jest  kwintesencją 
sowieckiego barbarzyństwa.  

Prawdziwy bezmiar okrucieństwa 

Rosjan ujawnił się dopiero po odbiciu 
terenów zajętych przez putinowkich 
orków, bo armią ciężko jest tę - niestety 
ludzką - hołotę nazwać. Kradną i niszczą 
wszystko, co napotkają na swojej dro-
dze. Jeśli czegoś nie są w stanie ukraść, 
to rozbijają z samej radości niszczenia. 
Porażające są rozmowy „ruskich giero-
jów” z żonami, w których chwalą się 
zdobyciem wojennych łupów w postaci 
malaksera i pralki. To jednak nie jest 
niczym nowym. Tak było w wojnie bol-
szewickiej 1920 roku i tak było podczas 
II wojny światowej. Zdjęcia dumnych 
oficerów pozujących z kilkoma zegarka-
mi na ręku to nie wymysł, ale fakt. Nie 
wiem, czy jakimiś specyficznymi genami 
można wytłumaczyć to, że przez dzie-
sięciolecia w ruskiej armii nie zmieniło 
się nic. Obwiązują te same „wysokie 
standardy”... Chwały to nie przynosi, 
ale też prawda jest taka, że łupy wo-
jenne brały niemal wszystkie armie. 
Może nie w takiej skali, jak Rosjanie, i 
bez niszczenia tego, czego zabrać się nie 
dało. To barbarzyńskie niszczenie budzi 
sprzeciw, ale jest niczym w porównaniu 
z ogromem zbrodni, popełnianych na 
ludności cywilnej. Gwałcone są ko-
biety, gwałcone są małe dziewczynki. 
Dzieci więzione mają przestrzeliwane 
nogi, aby nie mogły uciekać. Z dzieci 
i generalnie cywili robi się żywe tar-
cze. Po wejściu do Buczy okazało się, 
że cywili wykorzystywano jako żywe 
cele do treningów snajperskich. Tego 
nie można wytłumaczyć rozkazem. 
To zwyrodnienie siedzi w człowieku, 
zmieniając go w jakąś bestię. Nic nie 
usprawiedliwia gwałcenia matki na 
oczach dziecka i nic nie usprawiedliwia 
gwałtów na dzieciach, dokonywanych 
na oczach rodziców. Co musi siedzieć w 
głowie bydlaka, który strzela w twarz 
jedenastoletniej dziewczynce? 

Zdjęcia z Buczy pojawiły się trzeciego 

kwietnia, akurat w dniu, kiedy sowieci 
zaczęli w 1940 roku akcję mordo-
wania polskich oficerów w Katyniu. 
Znów przerażało podobieństwo cywili 
leżących na ulicach Buczy z oficerami 
ekshumowanymi ze zbiorowych mogił 
w lesie katyńskim i pozostałych miej-
scach zbiorowych mordów. Niemal 
identycznie powiązane z tyłu ręce. Ta 
sama metoda zadania śmierci - strzałem 
w potylicę. Nie jestem w stanie tego 
wytłumaczyć. Nie jestem w stanie w 
żaden sposób usprawiedliwić mordów 
na cywilach. Nie jest to działanie na 
rozkaz, bo widać w tych działaniach 
indywidualne zaangażowanie. Indywi-
dualny sadyzm bydła, noszącego ruskie 
mundury. 

Ja wiem, że odpowiedzialność zbioro-
wa jest zła. Chcę wierzyć, że nie każdy 
Rosjanin jest zwyrodnialcem. Ale dziś 
inaczej nie umiem. Po tym, jak okazało 
się, że 80 procent Rosjan popiera Pu-
tina i wojnę w Ukrainie nic innego jak 
odpowiedzialność zbiorowa jako moja 
własna, osobista sankcja, nie przychodzi 
mi do głowy. Dla mnie Rosjanie są na 
lata narodem umarłym. Nie chcę ich 
znać. Może nie usunę z półek książek 
Sołżenicyna, Tołstoja czy Bułhakowa, 
ale nie chcę oglądać Rosjan w telewizji, 
internecie.

Ma Pan jednak rację, Panie Jurku. Nie 
chcę też uczestniczyć w jakichkolwiek 
uroczystościach, upamiętniających 
sowiecką czy rosyjską armię. Niech 
na dziesięcioleciaodejdzie w niebyt 
i niepamięć. Może kiedyś, gdy miną 
pokolenia i ten naród wyzbędzie się 
swoich bandyckich genów, przyjdzie 
czas, by znów usiąść z nimi do stołu. 
Może, choć w to wątpię...                 far

PS. Ale zdania co do prowadzenia 
sesji przez nowego Przewodniczącego 
nie zmieniłem...
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Jeśli ktoś chciałby konkurować  z Michałem na najbardziej 
niecodzienny podryw, to miałby poprzeczkę ustawioną nie-
zwykle wysoko. Michał swoją przyszłą żonę poznał bowiem 
dzięki synowi, który nazwał ją... dziwką. 

Michał ożenił się stosunkowo młodo, bo w wieku 21 lat. To 
była klasyczna wpadka. Kilka miesięcy po ślubie urodził się 
Dominik. Michał wyprowadził się z Wałcza i zamieszkał z Beatą, 
swoją młodą żoną i jej rodzicami. Zamieszkali w dużym domu 
niedaleko Piły. Michał miał co prawda kończyć studia, ale nic z 
tego nie wyszło, bo teściowie naciskali, że powinien zacząć zara-
biać na rodzinę. Pieniędzy zaczęła się domagać również żona. W 
efekcie Michał starał się pogodzić studia z pracą popołudniami, 
ale niewiele z tego wychodziło. Nie dość, że był wykończony 
na uczelni, to zarabiał kiepsko, o co kołki na głowie ciosali mu 
zarówno żona, jak i teściowie. W końcu poddał się i zrezygnował 
całkowicie ze studiów. To spodobało się teściowi, który zrobił 
sobie z niego bardzo taniego parobka. W dodatku takiego, 
którego mógł dowolnie besztać i obrażać. Michał pracował na 
gospodarce właściwie za darmo, bo całą kasę dostawała jego 
małżonka. Michał nie miał pojęcia o pracy na gospodarce, stąd 
był obiektem drwin teścia. Po półtora roku żona znów zaszła w 
ciążę i urodził się Patryk. Z miesiąca na miesiąc życie stawało się 
jednak coraz trudniejsze. Teściowie i żona byli nie do zniesienia, 
dlatego w pewnym momencie Michał powiedział: dość. Zapa-
kował się i wrócił do rodziców do Wałcza. 

- Kiedy się wyprowadziłem, nastąpiła konsternacja – mówi Mi-
chał. - Następnego dnia teść zadzwonił oczekując, że pojawię się 
w pracy. To znaczy widział to tak, że ja nie będę tam z nimi miesz-
kał, tylko będę dla niego pracował. Z tym, że za pracę nie dostanę 
pieniędzy, bo on je da swojej córce. Moja żona początkowo 
myślała, że kiedy minie kilka dni, to wrócę. Potem zaczęła mnie 
prosić, żebym wrócił. Potem przesyłała pikantne fotki, obiecując 

Brzemienne w skutki foux pas

cuda, jeśli wrócę. Potem zaczęły się groźby: zarówno ze strony 
żony, jak i teściów. Mieli mnie zniszczyć alimentami, zablokować 
kontakty z synami. Powoli wszystko ogarniałem. Rozwiodłem się 
i wynegocjowałem sądownie alimenty na sensownym i możli-
wym do przyjęcia dla mnie poziomie. Potem również sądownie 
wywalczyłem możliwość kontaktów z synami. W efekcie mimo 
kłód, jakie mi rzucali pod nogi, postawiłem na swoim.

Była już żona Michała postanowiła ułożyć sobie życie z kimś 
innym. Na przeszkodzie stała jednak dwójka małych dzieciaków, 
które wymagały opieki. Kiedy wybierała się na randkę, starszy z 
synów zostawał pod opieką mamy, ale młodszy  Patryk upodobał 
sobie wujka. Ten odpalał komputer i puszczał jakieś seriale, które 
razem oglądali. Jednym z ulubionych, jak się później okazało, 
był „13 Posterunek”...

***
Patryk skończył cztery lata, a Dominik pięć, kiedy doszło do 

małego wypadku. Był Wielki Piątek. Ludzie przygotowywali się 
do Świąt Wielkanocnych. Do Michała zadzwoniła była żona z 
informacją, że Patryk jest w pilskim szpitalu. Jest poważnie zatruty 
i nie wiadomo, co będzie. 

- Oczywiście nie czekałem na nic, tylko wsiadłem w samo-
chód i pojechałem – opowiada Michał. - Na miejscu okazało 
się, że moja eksmałżonka jak zwykle przesadza. Patryk dorwał 
gdzieś obrożę przeciwpchelną dla psa i najprawdopodobniej ją 
pogryzł. Nie było nawet pewności, że ją gryzł ale takie niebez-
pieczeństwo było. Nic mu nie było, ale lekarze zadecydowali 
jednak, że Patryk musi zostać w szpitalu na obserwacji. Miał tam 
leżeć przez całe święta. Beata nie mogła z nim zostać. Szkoda 
mi się zrobiło syna i obiecałem, że z nim będę. Rano w sobotę 
nie było klasycznego obchodu. Najpierw pielęgniarki wpadły 
zmierzyć temperaturę. Potem przyszła, jak się później dowie-
działem, lekarka stażystka. Młoda, śliczna dziewczyna. Fakt, że 
była dość ostro wymalowana, do tego spory dekolt w fartuchu 
i krótka spódniczka... Mój synek na jej widok wypalił: dziwki 
rejestrujemy w piątki... Lekarka stanęła jak sparaliżowana nie 
wiedząc, co powiedzieć. Ja zbaraniałem. Ochrzaniłem młodego i 
zacząłem przepraszać lekarkę. Zapewniłem, że nie mam pojęcia, 
co się synowi stało. Zadzwoniłem do eksżony z awanturą, czego 
uczy mojego syna. Wtedy dowiedziałem się, że syn z wujkiem 
często oglądali „13 posterunek”. Tam w jednym z odcinków 
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młodą żonę generała wszyscy brali za 
prostytutkę mówiąc jej, żeby zgłosiła 
się w piątek, bo wtedy rejestruje się 
dziwki. Aktorka, która ją grała, też 
była mocno wymalowana, z dużym 
dekoltem i w mini. Kiedy lekarka 
przyszła w południe dowiedzieć się 
jak młody się czuje, wyjaśniłem jej, 
skąd się wzięło jego zachowanie. Po-
śmialiśmy się i przegadaliśmy sporo 
czasu. Kiedy syn usnął, siedziałem 

z nią i pielęgniarkami na dyżurce i 
gadaliśmy przy kawie.

Anita, bo tak miała na imię lekarka, 
była na dyżurze jeszcze w poniedzia-
łek. Znów sporo czasu rozmawiali z 
Michałem. Opowiadał jej o sobie. 
Kiedy schodziła z dyżuru wymienili się 
numerami telefonów. Potem zaczęli się 
spotykać. To Anita namówiła Michała, 
żeby jednak skończył studia. Zanim 
obronił licencjat (a potem magistra), 

mieszkali już razem. 
- Po kilku latach mieszkania u teściów 

i rozwodzie straciłem wiarę w siebie 
– mówi Michał. - Poszedłem do pra-
cy, żeby zarobić na alimenty i swoje 
życie, ale robiłem to po najmniejszej 
linii oporu. Nie miałem jakiejkolwiek 
motywacji, żeby się rozwijać. Dopiero 
Anita dała mi kopa i popchnęła do 
przodu. To było mi potrzebne. Teraz 
dzięki niej mam nieźle prosperującą 

firmę. Powodzi nam się całkiem fajnie. 
Jesteśmy szczęśliwi, mamy dwójkę 
dzieci. Z synami z pierwszego mał-
żeństwa mam doskonały kontakt, a 
Dominik za sprawą Anity planuje iść 
na medycynę. Czasem życiem rządzi 
przypadek. Ale nikt nie chce uwierzyć, 
że poznaliśmy się z Anitą po tym, 
jak usłyszała od mojego syna, że jest 
dziwką...

Michał Gwdowski
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Iza boi się Świąt Wielkanocnych. 
Od lat największe zawirowania w 
jej życiu wiążą się bowiem bez-
pośrednio właśnie ze świętami, 
przy czym jak na huśtawce: raz są 
to wydarzenia pozytywne, innym 
razem tragiczne czy wręcz trauma-
tyczne. Nigdy nie wiadomo jakie 
będą tym razem.

Iza od dziecka kocha zwierzęta. Już 
jako mała dziewczynka nie bawiła się 
lalkami, ale pluszowymi psiakami. Psy 
były jej największą miłością. Wiązała 
im wstążeczki i prowadzała na spa-
cery, karmiła, głaskała i przytulała. 
Aby usnęła, w łóżku koło niej musiało 
leżeć kilka psiaków. Kiedy poszła do 
szkoły, rodzice zdecydowali o zakupie 
prawdziwego psa. Wcześniej jednak 
starannie ją do tego przygotowali. 
Przez ponad miesiąc wstawała wcze-
śnie rano i szła sama na spacer, żeby 
zrozumieć, że posiadanie czworonoga 
będzie wiązało się z obowiązkami. 
Deszcz czy słońce - szła radośnie. 
Szczeniak czekał na nią, a jakże w w 
Wielką Sobotę, kiedy wróciła z babcią 

Świąteczna huśtawka nastrojów
z kościoła ze święconką. To były naj-
piękniejsze święta...

- Bella była moim największym 
przyjacielem – mówi Iza. - Byłyśmy 
nierozłączne. Bella odeszła za tęczowy 
most w wieku 14 lat. Kiedy? Dokład-
nie w Lany Poniedziałek. To była 
największa trauma jaką dotychczas 
przeżyłam i długo nie mogłam do 
siebie dojść. Długo też nie mogłam 
zdecydować się na kolejnego psa. 
Fakt, że szłam wtedy na studia i nie 
miałam warunków, żeby zajmować się 
czworonogiem. Potem już w dorosłym 
życiu zdecydowałam się na psa. Bella 
na zawsze jednak została w moim 
serduchu.

Po kilku latach, kiedy Iza była na 
trzecim oku studiów, znów odezwa-
ło się świąteczne fatum. Jej babcia 
trafiła do szpitala w sumie z niczym 
poważnym, bo urazem oka. Do dziś 
Iza nie wie jak to się stało, że raptem 
przyplątało się zapalenie płuc. Po nim 
zrobił się zator żylny i konieczna stała 
się amputacja nogi. Wtedy babcia 
załamała się i odeszła jej całkowicie 
chęć do życia. 

- Chyba nie chciała być dla nikogo 
ciężarem – podejrzewa Iza. - Zmarła 
dwa dni przed Świętami Wielkanocny-
mi. Pogrzeb można było urządzić do-
piero po świętach. Mocno przeżyła to 
moja mama. Kiepsko się poczuła, co 
oczywiście złożyliśmy na karb śmierci 
jej mamy. Po świętach i po pogrzebie 
mama jednak ciągle czuła się fatalnie. 
Początkowo to miało być przeziębie-
nie. Potem jednak lekarze wdrożyli 
poważną diagnostykę. Pamiętam, jak 
ojciec wrócił z rozmowy z lekarzem. 
Nie widziałam go nigdy w takim sta-
nie. Kiedy byliśmy sami powiedział, że 
to rak. Nie powiedział mi nigdy, że le-
karz nie dał mu jakiejkolwiek nadziei. 
Rak był zaawansowany, z przerzutami 
i leczenie mogło co najwyżej trochę 
złagodzić cierpienia. Mama zmarła, 
jak łatwo się domyślić, w Wielką So-
botę. W ciągu właściwie roku straciłam 
dwie najukochańsze kobiety, czyli 
mamę i babcię. Do tego martwiłam 
się o ojca, bo nie radził sobie ze stratą 
mamy. Chciałam nawet zrezygnować 
ze studiów i zająć się nim, ale zabronił 
mi. Skończyłam studia i dopiero wtedy 
wróciłam do Wałcza.

***
Kolejne lata to dla odmiany całkiem 

miłe wspomnienia ze świąt. Iza będąc 
na studiach poznała Pawła. Spotykali 
się dość długo, potem zdecydowali 
się razem zamieszkać. Paweł był przy 
niej, kiedy zmarła najpierw mama, 
a potem babcia. Studia się skończy-
ły. Iza zdecydowała o powrocie do 
Wałcza nie wiedząc w sumie, jak na 
to zareaguje Paweł. Obawiała się, 
że zdecyduje się zostać w Gdańsku, 
co w jego przypadku dawało lepsze 
perspektywy. Zrozumiałaby, gdyby 
podjął taką decyzję. Podjął jednak 
zupełnie inną. 

- Szykowaliśmy się akurat z tatą 

do świąt – opowiada Iza. – W sumie 
mogłam coś podejrzewać, bo tata 
szykował nadspodziewanie dużo 
jedzenia. Nagle zadzwonił dzwonek 
do drzwi i zobaczyłam w nich Pawła 
z jego rodzicami i siostrą. Czułam 
już, że to nie są takie niewiele zna-
czące odwiedziny. W tamte święta 
się zaręczyliśmy, a ślub wzięliśmy 
rok później, również na Wielkanoc. 
Chyba nie muszę do dawać, kiedy 
robiłam test ciążowy... Tak, to było 
w kolejnym roku, dokładnie w Lany 
Poniedziałek. Urodziłam syna Kacpra, 
a po dwóch latach córkę Elżbietę. 
Córka chyba jako jedyna nie miała 
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nic wspólnego z  Wielkanocą.
***

Minęły trzy kolejne lata, w których świąteczne fatum nie 
dawało o sobie znać. Do czasu. Był Lany Poniedziałek. 
Paweł z Izą i dzieciakami spędzali Wielkanoc u rodziców 
Pawła. Dzieciaki w poniedziałkowy poranek wpadły z 
pistoletami na wodę i oblały mamę i tatę. Potem zabrali 
ich dziadkowie, a Paweł z Izą mogli trochę poleniuchować. 

- Paweł jak nastolatek zaczął mnie oblewać wodą 
– opowiada Iza. - Śmiał się, że jestem miss mokrego 
podkoszulka. Zrobiło się fajnie i wylądowaliśmy w łóż-
ku. Wtedy dotykając mojej piersi Paweł spytał: co ty 
tu masz? Zaczęłam dotykać miejsce, które mi wskazał i 
wyraźnie wyczułam guzek. Co mam powiedzieć? To była 
znów trauma. Co prawda staraliśmy się wmówić sobie, 
że to na pewno nic poważnego, ale świąteczny nastrój 
prysł. Miałam świadomość, na co zmarła moja mama, i 
obawiałam się tego samego. Rodzice Pawła zaopiekowali 
się po świętach dziećmi, a mnie kazali natychmiast zrobić 
wszelkie badania. Niestety, okazało się, że jest to to, cze-
go najbardziej się obawiałam... Potem były kolejne dni 
diagnostyki i operacja. Przebiegła bez powikłań i lekarze 
kazali mi być dobrej myśli. Wyniki po operacji dawały 
sporo nadziei. Guz okazał się złośliwy w najmniejszym 
z możliwych stopniu. Do tego był niewielki, wcześnie 
wykryty i usunięty został profilaktycznie wraz z węzłami 
chłonnymi.

W domu nastąpiła radość. Iza powoli dochodziła do 
siebie po operacji. Była szczęśliwa, że obyło się bez ko-
nieczności usunięcia piersi. Choć Paweł jasno dał jej do 
zrozumienia, że jeśli będzie trzeba, to nie powinna się 
wahać. Dla niego będzie i tak  najpiękniejszą kobietą na 
świecie, nawet bez obu piersi...

Lęk jednak pozostał i Iza stale sprawdzała piersi, czy 
nie pojawiła się tam nowa zmiana. Dwa razy wywołała 
panikę, ale okazało się, że strach ma wielkie oczy. Niestety, 
po niemal roku wyczuła kolejnego guza i tym razem była 
pewna, że nie jest to złudzenie. 

- I znów zbliżały się święta, a ja czekałam na wyrok 
śmieci – wspomina. - Wyniki odebrałam trzy dni przed 
Wielkanocą. Na szczęście nie było to nic poważnego, 
zwykły tłuszczak. Tym razem to były kapitalne święta. 
Przez kilka kolejnych lat był spokój. Teraz zbliża się kolejna 
Wielkanoc i jak zwykle zaczynam czuć niepokój. Co mi 
los przyniesie?

Marcin Orlicki
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Maj 1953 r. Władze 
Polski Ludowej nie bez 
dumy ogłaszają, że w 
Polsce udało się wreszcie 
zlikwidować analfa-
betyzm. Według tych 
informacji kieszonkowe 
wydania książki miałyby 
się pojawiać pod każdą 
strzechą i w każdych 
szmacianych spodniach, 
bez znaczenia, czy mówi-
my tu o robotnikach, rol-
nikach czy inteligentach. 
Czytanie, jak ma wynikać 
z obwieszczenia, staje 
się dla Polaków niejako 
sportem narodowym, tak 
jak dziś piłka nożna, a od 
niedawna (co jest pewnie 
zasługą złotej passy Igi 
Świątek) również tenis. 

Przyjmijmy na moment, 

że koniec analfabetyzmu 
w 1953 roku rzeczywiście 
był prawdą. Jak jest z nami 
dzisiaj?

Już wkrótce Biblioteka Na-
rodowa opublikuje najnow-
szy raport na temat stanu 
czytelnictwa w Polsce. Ten 
zeszłoroczny nie świadczy 
o nas najlepiej, ale jednak 
zdecydowanie lepiej, niż te 
z lat ubiegłych. Z zawartych 
w nim danych wynika, że 
42% respondentów prze-
czytało przynajmniej jedną 
książkę, co jest wynikiem 
najlepszym od 2014 roku. 
Mniej niż połowa Polaków 
przeczytała przynajmniej 
jedną książkę w całym roku 
2020! W co piątym domu, 
w którym wychowuje się 
dzieci, nie ma ani jednej 
książki! Jeśli w 1953 roku, 
w którym, ku pielęgnowa-
niu sukcesu likwidacji anal-
fabetyzmu organizowaliśmy 
zawody czytelnicze dla 
dzieci i dorosłych, udało 
nam się zarazić miłością 
do książek cały naród, to 
w 2021 roku mierzymy 

O tym, co najpierw 
pakuję do kartonów

się z porażką i poważnym 
uwstecznieniem. Nawet ak-
cje „Nie czytasz? Nie idę z 
Tobą do łóżka” nie przyno-
szą już spodziewanego re-
zultatu. Jeśli w dzisiejszych 
czasach nie wygrywamy tej 
wojny seksem, to niczym 
już jej nie wygramy.

Myślę sobie o tym wszyst-
kim z niejakim zdumieniem, 
kiedy rozkładam kartony 
i pakuję do nich kolejne 
tomy, z których część towa-
rzyszyła mi przez całe życie. 
Na półce mam czasem po-
dwójne wydania - po polsku 
i po angielsku, bo przeżyć 
tę historię jeszcze raz w 
innym języku, to jak przeżyć 
ją po raz pierwszy. Podczas 
przeprowadzki w pierwszej 
kolejności dbam o to, żeby 
zabrać ze sobą książkowych 
przyjaciół - tych starych i 
tych nowych. Karty niektó-
rych z tych książek pozwo-
liły mi poznać bohaterów, 
z którymi dorastałam, i 
dzięki którym nie musiałam 
przebywać w świecie, który 
rzeczywiście mnie otaczał. 

Ba! Moje zamiłowanie do 
książek uczyniło ze mnie w 
podstawówce dziecko-dzi-
waka, które często wyty-
kano sobie palcami. Nie 
czułam się dobrze z innymi 
rówieśnikami, ale z Harrym 
Potterem byłam zżyta jak 
z najlepszym przyjacielem. 
Czytałam na zewnątrz i w 
domu, na szkolnych koryta-
rzach, idąc chodnikiem, w 
samochodzie, w autobusie, 
na szkolnych wycieczkach i 
w łóżku pod kołdrą, kiedy 
kazano mi już dawno wyłą-
czyć światło. Do dziś pamię-
tam euforyczne szczęście, 
kiedy rodzice po powrocie 
z zakupów zupełnie nie-
spodziewanie wręczyli mi 
pięknie wydaną historię o 
dziewczynce, która miała 
robota zasilanego słoikami 
z dżemem truskawkowym. 
Dziwię się temu, że ludzie 
nie czytają, ale…

Ale były też lata, w 
których nie miałam w 
sobie dość determinacji, 
żeby przeczytać więcej niż 
jeden rozdział. Fakt, że mój 

partner kojarzy mnie jako 
osobę z książką w ręku, 
to efekt mojego oślego 
uporu i walki o koncen-
trację, która pozwoliłaby 
mi utrzymać uwagę na 
więcej, niż kilku zdaniach 
naraz. Uparłam się, ale 
tylko dlatego, że wiedzia-
łam, do czego wracam. 
Nawet kiedy nie czytałam 
wcale, wciąż przynosiłam 
do domu kolejne tomy, 
które dziś, jeden po 
drugim, lądują w prze-
prowadzkowym kartonie 
jeszcze nie przeczytane. 

Zaklejam kolejny karton 
szarą taśmą. Nie wy-
obrażam sobie domu bez 
książek - tak, jak nie wy-
obrażam sobie domu bez 
krzeseł, lodówki, kosza 
na śmieci czy materaca. 
Który to już raz znajduję 
się w sytuacji, w której 
chciałabym wszystkich 
przekonać do wspania-
łości czegoś, co kocham, 
ale brakuje mi słów?

Natalia Chruścicka
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30 czerwca 
2022 r. wej-
dzie w życie 
nowelizacja 
Kodeksu 
Cywilnego 

oraz Kodeksu 
Postępowa-

nia Cywilnego 
z 2 grudnia 2021 r. 
Nowe przepisy zmienią  zasady 
zawieszania i przerywania biegu 
terminu przedawnienia. Tu trzeba 
wtrącić ważną informację: instytucja 
przedawnienia polega na tym, że 
poprzez upływ czasu od powstania 
zobowiązania nie ma możliwości 
dochodzenia swoich praw przed 
sądem. Uchwalone zmiany powo-
dują, że bieg przedawnienia nie 
rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie 
zawieszeniu, w przypadku roszczeń 
objętych: umową o mediację (przez 
czas trwania mediacji) lub wnio-
skiem o zawezwanie do próby ugo-
dowej (przez czas trwania postępo-
wania pojednawczego). Do tej pory 
bieg przedawnienia przerywa się 
przez każdą czynność przed sądem 
lub innym organem powołanym do 
rozpoznawania spraw lub egze-
kwowania roszczeń danego rodzaju 
albo przed sądem polubownym, 
przedsięwziętą bezpośrednio w celu 
dochodzenia lub ustalenia albo za-
spokojenia lub zabezpieczenia rosz-
czenia oraz przez wszczęcie media-
cji. Oznacza to, że złożenie wniosku 
o zawezwanie do próby ugodowej 
przerywa bieg przedawnienia, a po 
zakończeniu postępowania pojed-
nawczego termin przedawnienia 
biegnie od nowa. Warto wspomnieć 
o tym, że tzw. zawezwanie do próby 
ugodowej umożliwiało np. wierzy-
cielowi wezwanie dłużnika do sądu 
w celu zaproponowania zawarcia 
ugody. Z założenia było to szybkie, 
odformalizowane i tanie przedsą-
dowe postępowanie, aczkolwiek 
prowadzone przez sąd.

Od 30 czerwca zawezwanie do 
próby ugodowej, czy mediacja,  
będzie powodować tylko zawiesze-
nie biegu terminu przedawnienia, 
czyli przerwę czy swoisty urlop dla 
przedawnienia. Po zakończeniu 
postępowania pojednawczego lub 
mediacji termin przedawnienia 
będzie kontynuował swój bieg.

Zawezwanie do próby ugodowej 
było popularne, bowiem niewiele 
kosztowało i dawało możliwość 
wierzycielom podejmowania próby 
ugodowego załatwienia sporu bez 
konieczności wytaczania kosztowne-
go procesu. Podobnie rzecz się miała 
z mediacją. Niestety, ta konstrukcja 
prawna była nadużywana przez 
firmy windykacyjne, które pona-
wiały wielokrotnie próby ugodowe, 
nie dopuszczając do przedawnienia 
skupionych roszczeń. Interwenio-
wał więc nasz ulubiony racjonalny 
ustawodawca i w sierpniu 2019 
r. wprowadził opłatę od próby 

ugodowej w wysokości ok. 1%. 
Popularność tej metody rozwiązywa-
nia sporów znacząco spadła. Swoje 
działania racjonalny ustawodawca 
kontynuuje i w czerwcu zniknie 
możliwość przerwania biegu termi-
nu przedawnienia, jaką przynosił 
wniosek o zawezwanie do próby 
ugodowej, czy mediacja. Wobec 
tego, że  postępowania pojednaw-
cze trwają kilka miesięcy i kończą się 
najczęściej na pierwszym posiedze-
niu, wierzyciele niewiele zyskają na 
zawieszeniu terminu przedawnienia, 
może wspomniane kilka miesięcy 
czasu, ale będą musieli wykładać 1 
% roszczenia, co uczyni zawezwania 
do próby ugodowej nieopłacalnymi, 
bo potem będą musieli wytoczyć 
proces. Podobny wpływ będzie ta 

Wylanie ugody z kąpielą
zmiana miała na mediację, choć z 
natury rzeczy jest ona szybsza, bo 
mniej sformalizowana.

Od dłuższego czasu racjonalny 
ustawodawca promuje pozasądowe 
sposoby rozwiązywania sporów. 
Propaguje przy tym mediację. Z 
drugiej strony utrudnia dochodzenie 
roszczeń osobom, chcącym ugodo-
wo rozwiązać spór. Nie tak dawno 
skrócono znacząco okresy przedaw-
nienia, np. z 10 lat do 6. Teraz 
powstaje dodatkowe utrudnienie. 
Zmuszać to będzie wierzycieli do 
radykalniejszych i szybszych działań. 
Utrudni to zwłaszcza dłużnikom 
negocjacje. Spowoduje też wzrost 
obciążeń dla dłużników, bo do 
ich długów dojdą koszty sądowe. 
Postępowania sądowe są coraz 

dłuższe, co powoduje postępującą 
destablizację stosunków prawnych, 
gdyż przez długi czas utrzymuje się 
niepewność stanu prawnego u stron 
procesów. Rzekoma ochrona praw 
dłużników przed niektórymi wie-
rzycielami skutkuje pozbawieniem 
innych stosunkowo prostej i taniej 
drogi do załatwienia sprawy i uderza 
też rykoszetem w dłużników. Sądzę, 
że konstrukcja zawezwania do próby 
ugodowej po tych zmianach zanik-
nie. Warto projektując zmiany zasta-
nowić się, czy w prawnej wannie jest 
sama woda, bo można wylewając 
ją  zniszczyć coś, co przynosiło wiele 
dobrego...

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator
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Poznajmy się!

Miejsce pracy: Wałcz
Region: zachodniopomorskie

W związku z dynamicznym rozwojem Firma MGN Sp. z o. o. w Wałczu poszukuje kandydatów na stanowisko:

atrakcyjne wynagrodzenie 
i premie uznaniowe

dofinansowanie 
karty MultiSport

dofinansowanie 
do wypoczynku

pożyczki
z ZFSS

umowa o pracę bez 
pośredników

zgrany zespół, 
miła atmosfera

szkolenia podnoszące 
kwalifikacje

okolicznościowe 
świadczenia

miejsce parkingowe dla 
każdego pracownika

praca w systemie 
trzyzmianowym

dopłaty do dojazdu
do pracy

DRUKARZ FLEKSOGRAFICZNY

Aplikacje prosimy kierować na adres: praca@mgn.com.pl W tytule prosimy zawrzeć nazwę 
stanowiska drukarz fleksograficzny oraz klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zadania na stanowisku:
obsługa maszyny drukującej, fleksograficznej,
nadzór procesu druku;

przezbrajanie maszyn (ustawianie właściwych 
parametrów produkcji);

wypełnianie dokumentacji produkcyjnej;

zapewnienie efektywnej pracy obsługiwanych 
maszyn.

Ta oferta jest dla osób, które:
mają podstawy praktycznej wiedzy drukarskiej, 
szczególnie w technice fleksograficzne lub pokrewnej;

potrafią wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie
w rozwiązywaniu trudności w zakresie druku 
fleksograficznego lub pokrewnego;

są samodzielne, analityczne i odpowiedzialne. 
Świadomie angażują się w sprawny przebieg 
produkcji;

są dyspozycyjne (praca w systemie 2 LUB 3 
zmianowym).

Oferujemy:
pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie;

wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i osiąganych wyników pracy (4500-6000 brutto), premie uznaniowe;

6 miesięczny okres przeszkolenia na stanowisku;

umowę o pracę bezpośrednio u pracodawcy;

sprzyjającą atmosferę i dodatki pozapłacowe (dofinansowanie karty Multisport, świadczenia okolicznościowe, 
dopłaty do dojazdów do pracy).

PRZYUCZAMY
DO ZAWODU DRUKARZA!
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PRZYUCZAMY
DO ZAWODU DRUKARZA!

Z okazji Świąt Wielkanocnych
niosących nadzieję i odrodzenie życia,
składamy Państwu najserdeczniejsze

życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech świąteczny czas 

będzie źródłem spokoju,
siły oraz wiary w lepsze jutro.

Zarząd i pracownicy MGN 
drukarnia etykiet w Wałczu
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Po wywalczonym bez gry awansie do 
półfinału rozgrywek Pucharu Polski na 
szczeblu okręgu koszalińskiego ZZPN, 
wałecki Orzeł wybrał się na wybrzeże, 
by w Darłowie spróbować powiększyć 
swój ligowy dorobek punktowy. Wy-
prawa zakończyła się połowicznym 
sukcesem - znad morza udało się 
wałczanom przywieźć jeden punkt. 
Z przebiegu meczu wynikało jednak, 
że z remisu bardziej powinni cieszyć 
się gospodarze.

Mecz w Darłowie toczył się w iście 
kwietniowych warunkach atmosfe-
rycznych - nad obiektem często zza 
chmur wyglądało słońce, ale było 
dość chłodno, a piłkarzom obydwu 
zespołów przeszkadzał w grze zimny 
i porywisty, a chwilami naprawdę 
mocny wiatr. Nie przeszkadzało im na-
tomiast na pewno boisko - nadmorski 
stadion wyposażony jest bowiem w 
sztuczną płytę, na której usprawiedli-
wianie niecelnego zagrania skaczącą 
piłką jest bezcelowe.

Do składu Orła po kontuzji wrócił 
- miejmy nadzieję, że wreszcie na 
dłużej - Cezary Burak, a w pierwszej 
jedenastce po odbyciu kary za nad-
miar kartek wybiegł Vincenzo Riccio. Z 
tego samego powodu zabrakło jednak 
na boisku kapitana i opoki wałeckiego 
zespołu Marka Hermanowicza, co 
sprawiło, że w parze z Wojciechem 
Wesołowskim na środku obrony wy-
stąpił Konrad Trzmiel. I poza jedną 
sytuacją z drugiej połowy trzeba po-
wiedzieć, że blok defensywny wałczan 

Szkoda dwóch punktów
Darłovia Darłowo - Orzeł Wałcz 1-1 (0-1)

Orzeł: Odolczyk - Riccio, Wesołowski, Trzmiel, Resiak - Kowalczuk (85’ Pawlisz), 
Popiołek, Gałosz, Burak, Cerazy - Wojciechowski.

Bramka dla Orła: Daniel Popiołek (45’)

prezentował się w Darłowie całkiem 
solidnie.

Za faworyta w sobotnim meczu 
uchodził Orzeł. Do takiej oceny 
uprawniała przede wszystkim różni-
ca miejsc w tabeli, dzieląca obydwa 
zespoły, ale również to, że Orzeł 
rozgrywa bez wątpienia najlepszy, a 
Darłovia najsłabszy sezon od długie-
go czasu. Klub znad morza w pięciu 
meczach rundy wiosennej wywalczył 
zaledwie jeden punkt i w tygodniu 
poprzedzającym konfrontację z Or-
łem doszło tam do zmiany trenera. 
Z drugiej jednak strony gospodarze 
sobotniego meczu nigdy nie byli 
łatwym rywalem dla wałeckiego 
zespołu. Wystarczy przypomnieć, że 
ta teoretycznie słaba w tym sezonie 
Darłovia jesienią wywiozła z Wałcza 
komplet punktów, wygrywając 2-0. 
Trudno to sensownie wytłumaczyć, 
ale Darłovia – podobnie jak Wieża 
Postomino - zdecydowanie nie leży 
Orłom, którzy od czasu powrotu do 
4. ligi nie wywalczyli z darłowianami 
ani jednego punktu: nie tylko na wy-
jeździe, ale również u siebie...

Pierwsza połowa sobotniego meczu 
wcale nie przebiegła pod znakiem do-
minacji wałeckich piłkarzy. Widać było 
wprawdzie, że podopieczni Marcina 
Łyjaka górują nad swoimi rywalami 
umiejętnościami piłkarskimi, ale na 
konkrety w postaci stuprocentowych 
okazji, a zwłaszcza goli, ta przewaga 
się nie przekładała. W wałeckim 
zespole na pochwały za solidność 
zasługiwali obrońcy i bramkarz, w 

środku pola mrówczą pracę wykony-
wali Damian Gałosz i Cezary Burak, a 
ataki napędzał dobrze dysponowany, 
grający w swoim zespole pierwsze 
skrzypce Daniel Popiołek. Nieźle też 
funkcjonowały skrzydła – obrońców 
rywali często absorbował zwłaszcza 
Jakub Cerazy, wspomagany często 
przez podłączającego się do ataków 
Marcina Resiaka. Prawa strona z Pa-
trykiem Kowalczukiem i Enzo Riccio 
wykorzystywana była w tym meczu 
trochę rzadziej. Swoją pracę wykony-
wał również Bartek Wojciechowski, 
ale bramkarza Darłovii najczęściej za-
trudniał w sobotę Popiołek. Pomocnik 
Orła kilka razy nastawiał celownik pró-
bując strzałów z dystansu, aż wreszcie 
tuż przed zmianą stron z 16 metrów 
przymierzył tak, że nie można było 
lepiej i goście objęli prowadzenie.

Gol do szatni wlał trochę opty-
mizmu do serc grupki wałeckich 
kibiców, która obserwowała mecz 
z trybun kameralnego stadionu w 
Darłowie. Taktyka na drugą połowę 
wydawała się oczywista: zamknąć 
szczelnie dostęp do własnej bramki 
i szukać szczęścia w kontrach. I tak 
rzeczywiście było - z tym, że goście 
po zmianie stron zaczęli grać z więk-
szym luzem. Piłkarze Darłovii grali 
natomiast ambitnie, ale bili głową w 
mur, za to wałczanie dość swobodnie 
przedostawali się pod bramkę gospo-
darzy. W decydujących momentach 
gościom czegoś jednak brakowało, by 
zakończyć akcję skutecznym strzałem: 
albo zawodziła celność ostatniego 
podania, albo strzału. Wydawało 
się jednak, że drugie trafienie dla 
Orła - które raczej przesądziłoby o 
zwycięstwie w tym meczu - jest tylko 
kwestią czasu. 

Stało się, niestety, zupełnie inaczej. 
W 68 minucie goście przeprowadzili 

kolejną składną akcję, zakończoną 
nieskutecznym strzałem Popiołka. Za 
chwilę goście przedostali się z piłką 
pod pole karne Orła. Wydawało się, 
że defensywa Orła nie będzie miała 
większego problemu z powstrzyma-
niem tego schematycznego ataku, 
jednak niespodziewanie grający w 
Darłovii Ukrainiec Hryhorij Sakhaniuk 
znalazł się w szesnastce z piłką przy 
nodze i mocnym strzałem pokonał 
bezradnego w tym momencie Odol-
czyka. O takich golach mówi się, że 
padły „z niczego”...

Po tym wydarzeniu gospodarze 
złapali wiatr w żagle i zaczęli walczyć 
o trzy punkty. Grali jednak mało 
kreatywnie i znów uważnie grający 
obrońcy Orła, wspomagani głównie 
przez Gałosza i Buraka, nie mieli 
większych problemów z powstrzymy-
waniem ataków gospodarzy. Gorzej, 
że piłkarze Orła na dobre skupili się 
na zabezpieczeniu dostępu do swojej 
bramki i jeśli nawet atakowali, to bez 
większego przekonania.

W końcówce meczu trener Łyjak 
wpuścił na boisko autora bramki ko-
lejki, strzelonej w meczu z Jeziorakiem 
Szczecin - Macieja Pawlisza. Młody 
piłkarz Orła nie miał zbyt wiele czasu, 
by odcisnąć swoje piętno na tym me-
czu, ale i tym razem pokazał, że dys-
ponuje sporą szybkością i dynamiką.

A skoro o rezerwowych piłkarzach 
mowa - trener zapewne chętnie dał-
by szansę także innym, ale... nie za 
bardzo miał w kim wybierać, bo do 
Darłowa wybrało się bowiem w sumie 
15 zawodników Orła. Oczywiście 
trzeba wziąć pod uwagę karę za kartki 
dla Hermanowicza oraz kontuzje Su-
ślika i Tomczaka, jednak... o wielkim 
komforcie w reagowaniu na przebieg 
boiskowych wydarzeń szkoleniowiec 
mówić z pewnością nie może.
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2-0, Piast Chociwel - Gavia Choszczno 2-2, Zorza 
Dobrzany - Ina Ińsko 2-1, Światowid 63 Łobez 
- Sparta Węgorzyno 1-3, Calisia Kalisz Pomorski 
- Olimp Złocieniec 3-1, Drawa Drawno - Sarmata 
Dobra 0-3 (w.o., Drawa Drawno wycofała się z 
rozgrywek po rundzie jesiennej).

1. Gavia Choszczno 20 43 38-17
2. Zorza Dobrzany 20 40 48-24
3. Calisia Kalisz Pom. 20 38 58-27
4. Sarmata Dobra 20 37 38-27
5. Lech Czaplinek 20 36 42-27
6. Piast Chociwel 20 35 45-28
7. Olimp Złocieniec 20 34 48-32
8. Orzeł Bierzwnik 20 33 41-31
9. KP Drawsko Pomorskie 20 32 42-28
10. Ina Ińsko 20 25 30-31
11. Korona Człopa 20 24 38-39
12. Błękitni Pomierzyn 20 19 28-53
13. Światowid 63 Łobez 20 16 31-49
14. Iskra Pomień 20 14 31-66
15. Sparta Węgorzyno 20 9 24-59
16. Drawa Drawno 20 10 22-66

Klasa A
Wyniki 17. kolejki: Znicz Dzikowo - Bytyń Nakiel-
no 7-1, Grom Szwecja - Mirstal Mirosławiec 0-0, 
Santos Kłębowiec - Błękitni Ostrowice 1-1, Drze-
wiarz Świerczyna - Sad Chwiram 0-2, Grom Giżyno 
- Kopanik Lubno 8-3, Sokół Suliszewo - Wspólni 
Różewo 2-0. Pauza: Legion Strączno.

1. Sokół Suliszewo 16 35 44-22
2. Sad Chwiram 16 33 45-26
3. Wspólni Różewo 16 30 45-21

4. Znicz Dzikowo 16 26 51-37
5. Santos Kłębowiec 16 24 36-28
6. Błękitni Ostrowice 15 24 35-21
7. Grom Giżyno 15 21 33-46
8. Drzewiarz Świerczyna 16 19 32-44
9. Grom Szwecja 16 19 17-29
10. Kopanik Lubno 16 18 39-36
11. Mirstal Mirosławiec 15 18 30-39
12. Legion Strączno 15 15 22-57
13. Bytyń Nakielno 16 13 25-48

1. P. L. Oldb.
Wyniki 15. kolejki: Mirstal Mirosławiec - Spar-
ta Gryfice 6-0, Amator Kołobrzeg - Gryf Kamień 
Pomorski 3-0, Mechanik Bobolice - Olimp Złocie-
niec 1-3, Oldboje Szczecinek - Oldboje Bruskowo 
Wielkie 6-0, Zryw Kretomino - Victoria Sianów 
3-5, Iskra Białogard - Oldboje Tychowo 1-3. 
Pauza: Lech Czaplinek.

1. Victoria Sianów 13 34 73-19
2. Oldboje Szczecinek 14 30 57-21
3. Oldboje Tychowo 14 28 40-31
4. Olimp Złocieniec 14 27 43-34
5. Zryw Kretomino 14 24 42-26
6. Mirstal Mirosławiec 14 24 48-45
7. Oldboje Bruskowo Wielkie 13 24 51-29
8. Mechanik Bobolice 14 15 34-54
9. Lech Czaplinek 13 14 23-41
10. Iskra Białogard 13 13 25-38
11. Amator Kołobrzeg 14 13 28-41
12. Sparta Gryfice 14 9 26-72
13. Gryf Kamień Pomorski 14 6 28-67

4. liga
Wyniki 25. kolejki: Darłovia Darłowo - Orzeł 
Wałcz 1-1, Vineta Wolin - Flota Świnoujście 
1-0, Gwardia Koszalin - Błękitni II Stargard 4-0, 
Leśnik Manowo - Chemik Police 0-0, Olimp 
Gościno - Sokół Karlino 1-0, Zefir Wyszewo - 
Rasel Dygowo 3-3, Ina Goleniów - Biali Sądów 
4-3, Hutnik Szczecin - MKP Szczecinek 4-0, Dąb 
Dębno - Pogoń Połczyn Zdrój 7-0, Wieża Posto-
mino – Jeziorak Szczecin 5-0.

1. Vineta Wolin 25 65 67-12
2. Flota Świnoujście 25 59 80-20
3. Gwardia Koszalin 24 51 51-14
4. Dąb Dębno 25 48 60-41
5. MKP Szczecinek 25 44 67-43
6. Biali Sądów 25 43 57-37
7. Wieża Postomino 25 41 43-29
8. Orzeł Wałcz 25 40 49-37
9. Hutnik Szczecin 25 39 52-33
10. Chemik Police 25 36 57-60
11. Olimp Gościno 25 31 37-53
12. Darłovia Darłowo 25 30 37-44
13. Błękitni II Stargard 25 29 53-63
14. Rasel Dygowo 25 28 42-68
15. Ina Goleniów 25 24 38-65
16. Jeziorak Szczecin 25 22 43-73
17. Leśnik Manowo 25 22 30-52
18. Sokół Karlino 25 22 28-53
19. Pogoń Połczyn 25 12 27-86
20. Zefir Wyszewo 24 12 25-60

Klasa okręgowa
Wyniki 20. kolejki: Korona Człopa - Lech 
Czaplinek 0-3, Błękitni Pomierzyn - Iskra Pomień 
1-1, KP Drawsko Pomorskie - Orzeł Bierzwnik 

Czy o wyniku meczu w Darłowie 
można mówić w kategoriach sukcesu 
Orła, czy raczej straty dwóch punk-
tów? Cóż, mimo że wałecki zespół 
zagrał o niebo lepiej, niż w zwycię-
skim meczu z Jeziorakiem, to bliższa 
prawdy wydaje się ta druga opinia. 
Dlaczego? Bo - jak powiedział śledzący 
sobotni mecz z perspektywy trybun, 

od wielu blisko związany z klubem 
Krzysztof Bartosik - tak słabego zespo-
łu Darłovia jeszcze chyba nie miała. Z 
drugiej jednak strony - punkt zdobyty 
w meczu wyjazdowym zawsze trzeba 
szanować...

Z pozaboiskowych informacji, zwią-
zanych z klubem, warto wyróżnić 
dwie. Otóż 8 kwietnia odbyło się 

losowanie ćwierćfinałowych par w 
Pucharze Polski ZZPN, rozgrywanych 
już bez podziału na okręgi szczeciński i 
koszaliński. 20 kwietnia (poświąteczna 
środa) o godzinie 17.30 na stadionie 
w Wałczu Orzeł zmierzy się z trze-
cioligowymi rezerwami szczecińskiej 
Pogoni. Mecz zapowiada się bardzo 
atrakcyjnie.

Natomiast Edwin Odolczyk, Marcin 
Resiak, Damian Gałosz i Daniel Po-
piołek zostali powołani na konsultację 
selekcyjną do reprezentacji Zachod-
niopomorskiego Związku Piłki Nożnej, 
która weźmie udział w rozgrywkach 
Regions Cup. Konsultacja odbędzie 
się 13 kwietnia w Płotach.

TC
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Wielkanocna baba
COŚ NA ZĄB

Świąteczne klasyki... każda z nas szykuje je 
według w zasadzie tych samych przepisów, a 
przecież na każdym stole smakują odrobinę 
inaczej. Albo nawet wcale nie odrobinę. Zasta-
nawiam się czasem, jak to możliwe, ale dałam 
sobie z tym spokój - po prostu tak jest, i już!
Dzisiaj klasyk klasyków, czyli wielkanocna 
baba w wersji, która w zasadzie nie może się 
nie udać. Przyznam się, że osobiście preferuję 
inne świąteczne ciasta, takie jak n.p. sernik czy 
makowiec, ale dobra baba też nie jest zła. Ta, 
którą piekę, urzeka domowników i gości przede 
wszystkim nutą cytrusów, która przełamuje tra-
dycyjny smak i przydaje mu odrobiny świeżości. 
A w ogóle, to nie dajcie się zwariować, miłe 
Panie. Uwierzcie mi, że jeśli nawet nie z czymś 
nie zdążycie lub jakieś danie odbiegać będzie 
smakiem od Waszych oczekiwań - Wielkanoc i 
tak się odbędzie! Wesołych, a przede wszystkim 
spokojnych Świąt wszystkim życzę. ()

SKłADNIKI

• 4 duże jajka,
• 150 g cukru,
• 200 g masła,
• 250 g mąki pszennej,
• 100 g mąki ziemniaczanej,
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
• 1 pomarańcza,
• szczypta soli,
• tabliczka białej czekolady.

Żółtka ucieramy z cukrem na puszystą masę. Do 
tego dodajemy stopniowo masło w temperaturze 
pokojowej. Następnie przesiewamy obie mąki i 

2 łyżeczki proszku do pieczenia, a potem wszystko dokładnie miksujemy. Pianę z białek ubijamy na 
sztywno z odrobiną soli i przekładamy do masy. Następnie dodajemy skórkę z pomarańczy i wyciśnię-
ty z owocu sok. Formę na babkę smarujemy masłem i wysypujemy bułką tartą. Przelewamy do niej 
ciasto. Pieczemy w 180 stopniach przez 50 minut, albo do suchego patyczka. Po wyjęciu z piekarnika 
studzimy ciasto przez około 10 minut, a następnie odwracamy formę do góry dnem. Ostudzoną babkę 
dekorujemy białą czekoladą, rozpuszczoną w kąpieli wodnej.
Wesołych i pysznych Świąt!

Smacznego!!!

Ale kino!

Informacja ujawniona w artykule 
„Co dalej z Tęczą ?”, opublikowa-
nym w Pojezierzu w ubiegłą środę, 
o problemach związanych z reali-
zacją przebudowy kina, jest więcej 
niż denerwująca. Ileż to obyło się 
bowiem dyskusji na rożnych forach 
w kwestii objętej tytułowym py-
taniem? Próby odpowiedzi na nie 
rozpoczęły się już w erze burmi-
strza śp. Zdzisława Tuderka. Swego 
czasu, przez dłuższy okres, miałem 
przeogromną przyjemność odbyć 
z Panią Celinką (osobą najbardziej 
na świecie utożsamianą z „Tęczą”) 
mnóstwo rozmów o kinie. Pani 

Celinka zawsze martwiła się o kino, 
obawiała się, że jak zacznie się dużo 
chcieć, to można wszystko stracić. 
Nie pora na wspomnienia, ale war-
to napomknąć, że już w epoce, gdy 
dyrektorem Wałeckiego Centrum 
Kultury (w skład którego wchodzi 
„Tęcza”) była Gosia Iwanowicz, to 
opracowano pełną dokumentację 
projektową na planowaną grun-
towną modernizację kina. I na tym 
skończyło się wyrażanie zachwytu 
nad tym, jakie to będzie nowo-
czesne kino... Tamto opracowanie 
dawno stało się  bezużyteczne i naj-
prawdopodobniej leży na półkach 
gdzieś w zawilgoconym archiwum.

Tym razem wydawało się, że radni 
i burmistrz uzgodnili co trzeba i 
razem doprowadzą do gruntow-
nej przebudowy kina w ramach 
wielopłaszczyznowego programu, 
obejmującego także uporządkowa-
nie pobliskich terenów i zamonto-
wanie windy na potrzeby budynku 
WSM. Okazuje się, że tak się tylko 
wydawało takim naiwnym, jak ja. 
Można powiedzieć, posługując się 
tytułem jednego z utworów Micha-
ła Bajora, że obecnie „Nie ma już 
nic”. Nie ma kina „Tęcza”, nie ma 
wystarczających środków finanso-

wych, nie ma dokumentacji, nie ma 
porozumienia pomiędzy burmi-
strzem i przeważającą częścią rad-
nych, nie ma szans na dotrzymanie 
wyznaczonego terminu zakończenia 
inwestycji. Ale czy to oznacza, pa-
rafrazując „Kononowicza 2006”, że 
już w ogóle „nie będzie niczego”?  

Wyrażam nadzieję, że tak się nie 
stanie, że wybrańcy mieszkańców 
jeszcze w bieżącej kadencji samo-
rządu uporają się jednak z zamie-
rzonym przedsięwzięciem. Inaczej 
wiecznotrwale podpadną, i to nie 
tylko Pani Celince...

Marek Pawłowski
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• PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu 
250 m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do 
adaptacji, podpiwniczony. Po termomo-
dernizacji, 2 systemy ogrzewania (gaz, 
ekogroszek). Zadbany ogród pow. 0,40 
ha. Atrakcyjna lokalizacja.  Kontakt: 
606 930 408                               1/19ll

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

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

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

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

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

• Malowanie, szpachlowanie, prace 
wykończeniowe, docieplenia, zabudowa 
z płyty G/K. Tel. 797 818 995        20/22ub

OGłOSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŚCI

• Szukam solidnej Pani do sprzątania 
domu. Tel. 506 506 969                  14/22p

• ZLECENIA NA OGŁOSZENIA I RE-
kLAMy RAMkOWE ORAZ OGŁOSZE-
NIA dROBNE, które mają ukazać się w 
najbliższym wydaniu tygodnika „Pojezierze 
Wałeckie”, przyjmujemy do godz. 16.00 do 
poniedziałku poprzedzającego nowe 
wydanie. Druk ogłoszeń można zlecać 
drogą mailową (tygodnik@pojezierze.
com.pl, reklama@pojezierze.com.pl) lub 
telefonicznie: 602 590 376, 662 041 438. 
    
dZIękUjEMy ZA SkORZySTANIE Z 
NASZyCH USŁUG!dORAdZTWO BUdOWLANE

USŁUGI BUdOWLANE

AUTO-TRANS WAłCZ

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

ZLECANIE OGŁOSZEń

PRACA
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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 ☺


