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Ipo balu, panno Lalu - jak zwykł był mawiać mój nieod-
żałowany protoplasta, któremu od bardzo już wielu lat 
nie mam możliwości złożyć osobiście życzeń z okazji Dnia 
Ojca. Muszę jednak dodać, że podpierał się on tym bon 

motem w sytuacjach dla siebie irytujących, gdy coś lub ktoś, 
na co lub na kogo liczył, toczyło się zupełnie nie po jego myśli. 
Na przykład wtedy, kiedy jego (i mój też!) ulubiony piłkarz 
Kazimierz Deyna nie wykorzystał rzutu karnego w meczu z Ar-
gentyną na Mundialu w 1978 roku. Zanim mój ojciec zamknął 
się później w sobie i z admiratora Deyny stał się jego surowym 
krytykiem - jeszcze w czasie nocnej transmisji meczu wyrzucił 
z siebie szereg wyrażeń, których przytocenia nie zaryzykuję.

Nie o protoplastę jednak i nie o kwiecistość jego wypowiedzi 
tym razem mi chodzi, tylko o ślub i wesele mojej pierworod-
nej córki, które udało mi się szczęśliwie przeżyć. Temperatura 
otoczenia (poza klimatyzowanym, na szczęście, pokojem) oraz 
temperatura moich emocji były równie bliskie wrzenia, choć 
nad tymi drugimi starałem się sprawować jako taką kontrolę.  
Przemowa poszła mi ponoć nieźle, choć na ostateczną wersję 
zdecydowałem się kilka zaledwie minut przed przejęciem we 
władanie mikrofonu. Głos mi się nie łamał, powiedziałem 
wszystko, co zamierzałem, a potem ruszyłem świętować 
zamążpójście pierwszej z dwóch moich latorośli. Nad tym, że 
to właśnie na mnie skończy się historia mojej gałęzi rodziny 
Chruścickich, zadumałem się tylko przez chwilę. Trochę przykro, 
ale... tak widocznie miało być i już nic z tym nie zrobię. Nie 
jestem Karolem Strasburgerem ani nikim, komu zdarzyło się 
zostać ojcem w jesieni życia.

Na zakończenie weselnego wątku dodam już tylko to, że 
jeśli ktoś z Państwa znajdzie się przypadkiem w okolicach 
miejscowości Chobienice (niedaleko Nowego Tomyśla czy Ba-
bimostu) - to polecam zajrzeć do przepięknego ośrodka Ostoja. 
Pietyzm, z jakim odrestaurowane zostały obiekty tamtejszego 
dawnego gospodarstwa rolnego z dworkiem zamieszkiwanym 
onegdaj przez jego zarządcę - wprawił mnie w osłupienie. Przy 
próbach szacowania kosztów, które musiały zostać poniesione 
w związku z uczynieniem z tego miejsca nawet nie perły, tylko 
brylantu - poddałem się już przy spacerowych alejkach, zbu-
dowanych z granitu, bazaltu i chol... albo nie, lepiej będzie 
tak: i geolog wie, z czego jeszcze. Połączenie wielkiej klasy i 
grubej kasy dało jednak w sumie cudny efekt.

Na nową drogę życia

Reduktor

Ale to już było, a teraz pora wrócić do mniej odświętnej 
rzeczywistości. Kiepskie informacje dotarły do mnie 
z jednego z moich ulubionych klubów - Wigier Su-

wałki. Tamtejsza drużyna ledwie co biła się - ostatecznie bez 
powodzenia - o awans do ekstraklasy, znalazła się nawet w 
półfinale Pucharu Polski (szczebel centralny), by kilka dni temu 
ogłosić, że z powodów finansowych wycofuje się z rozgrywek 
2. ligi i wznowi rywalizację w 4. lidze. Oczywiście rozumiem, 
że poza mną mało kogo to w naszym powiecie obchodzi, 
ale już los Orła Wałcz interesuje z pewnością większą grupę 
moich krajanek i krajanów. A jeśli ktoś myśli, że grający w 4. 
lidze klub jest w lepszej sytuacji niż Wigry Suwałki, ten zdaje 
się być w poważnym błędzie. Nie czas tu i nie miejsce, by 
analizować czyja to wina - może niczyja - że piłkarze Orła w 
końcu czerwca dostają pieniądze za kwiecień, ale wygląda na 
to, że sytuacja jest bardzo zła i zachodzi poważna obawa, czy 
jedyny prowadzący sekcję seniorów klub w Wałczu, zgłosi się 
po wakacjach do rozgrywek. Gdyby miało się to rozpaść - oby 
nie! - to szczerze wątpię, czy znajdzie się ktoś, kto to jeszcze 
poskleja... Tylko dla porządku przypomnę, że Orzeł szczyci 
się 75-letnią historią, w której nie brakowało upadków, ale 
też wzlotów. Nie tylko wizerunkowo byłaby to fatalna klapa.

Ostatnie przed wakacjami sesje Rad naszych miast, gmi-
ny i powiatu prawie zawsze naznaczone są emocjami. 
Powód jest ten sam: udzielenie absolutorium oraz 

głosowanie nad wyrażeniem wotum zaufania dla włodarzy 
powiatu oraz miast i gmin. Wójt gm. Wałcz Jan Matuszewski 
ma to już za sobą i nie może tu być mowy o żadnej niespo-
dziance - Rada Gminy Wałcz udzieliła mu skwitowania i wotum 
zaufania. Nie wydaje mi się, by inaczej było w przypadku 
starosty (w chwili pisania tekstu jeszcze tego nie wiem) oraz 
burmistrzów - z wyjątkiem wałeckiego włodarza Macieja Że-
browskiego. Do tego zdążyliśmy już wszyscy przywyknąć, gdyż 
podobne kłopoty z Radą, w składzie której był m.in. aktualny 
burmistrz, miała już poprzednia głowa miasta - Bogusława 
Towalewska, stojąca teraz po drugiej stronie barykady. Daleki 
jestem od tego, by głosowanie nad (nie)udzieleniem absoluto-
rium sprowadzać do kategorii osobistych - pewnie nic takiego 
w ogóle nie wchodzi w grę, ale w takich sytuacjach najbardziej 
zawsze przegrywa miasto, czyli my.
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We wtorek 28 czerwca oficjal-
nie i uroczyście oddany został 
do użytku nowoczesny budy-
nek warsztatów przy Powia-
towym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Wałczu.

Uroczystość rozpoczęła się w 
samo południe od specjalnej 
modlitwy oraz poświęcenia 
nowo oddawanego do użytku 
obiektu przez ks. prałata Anto-
niego Badurę, proboszcza parafii 
pw. św. Mikołaja w Wałczu. 
Później odbyło się symboliczne 
przecięcie wstęgi przez dyrek-
tora PCKZiU Piotra Filipiaka, 

Marzenia się spełniają
wicestarostę Jolantę Wegner, 
starostę Bogdana Wankiewicza, 
członków Zarządu Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
Annę Bańkowską i Stanisława 
Wziątka, właściciela firmy bu-
dowlanej Tombud Tomasza 
Czerwińskiego oraz Błażeja Kusia 
- przedstawiciela społeczności 
uczniowskiej szkoły.

Następnie goście zgromadzi-
li się w nowej auli, w której 
odbyło się uroczyste otwarcie 
warsztatów. Prowadzili je B. 
Kuś oraz nauczycielka PCKZiU 
Ilona Filipiak. Jako pierwszy głos 
zabrał dyrektor szkoły P. Filipiak, 
który powitał uczestników uro-

czystości, wśród których - oprócz 
wyżej wymienionych - byli także 
m.in. przewodniczący Rady 
Powiatu Tadeusz Wenio, radni 
Rady Powiatu, sekretarz powiatu 
Zbigniew Wolny, wójt gm. Wałcz 
Jan Matuszewski, burmistrz Mi-
rosławca Piotr Pawlik, burmistrz 
Tuczna Krzysztof Mikołajczyk, 
rektor wałeckiej Akademii Nauk 
Stosowanych Dariusz Skalski, 
projektant obiektu Janusz Bie-
leń, autor koncepcji finansowa-
nia inwestycji Arkadiusz Niefie-
dowicz oraz współpracująca z 
nim naczelnik Wydziału Inwe-
stycji, Zamówień Publicznych i 
Funduszy Pomocowych wałec-

kiego Starostwa Aneta Rudnicka, 
przedstawiciele wojska i służb 
mundurowych oraz właściciele i 
szefowie największych wałeckich 
firm, m.in.: Aleksandra i Lech 
Krukowscy (Victoria Cymes), 
Marcin Ejma (Eagle Lasers), 
Bolesław Rafałko (Albor) i Sta-
nisław Janowski (Esjot). Byli 
także przedstawiciele współ-
pracujących z wałeckim Staro-
stwem przedstawiciele innych 
powiatów, m.in. lidzbarskiego, 
gryfińskiego i świdwińskiego 
oraz niemieckiego powiatu 
Uckermark, z którym Powiat 
Wałecki podpisał dosłownie 
kilka godzin wcześniej umowę o 
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Marzenia się spełniają
współpracy partnerskiej. Obecni 
byli także dawni i obecni pra-
cownicy szkoły, jej absolwenci, 
uczniowie oraz ich rodzice.

- Przepełnia nas duma i radość, 
że możemy dziś gościć tak wielu 
znamienitych gości na otwarciu 
najnowocześniejszego chyba 
obiektu oświatowego w naszym 
województwie, a może i w całej 
Polsce - mówił m.in. Piotr Fili-
piak. - Droga do tego była długa 
i trudna, ale dzięki zaangażowa-
niu bardzo wielu osób, którym 
za to bardzo dziękujemy, dziś 
nasze marzenia wreszcie się speł-
niły. Dzięki temu wracamy do 
najlepszych tradycji kształcenia 
zawodowego w Wałczu.

- Są takie marzenia, które się 
spełniają  - powiedział starosta 
Bogdan Wankiewicz. - Nasze, 
tak jak wiele innych naszych 
marzeń, udało się zrealizować. 
Wierzyliśmy, że to jest realne i 

osiągnęliśmy nasz cel. Szczegól-
nie serdecznie witam tu naszych 
przedsiębiorców. Oddanie do 
użytku warsztatów to powód 
do radości również dla was. 
To do was trafią absolwenci 
tej szkoły, którzy umiejętności 
zdobywać będą w tej szkole, w 
tym budynku.

Starosta B. Wankiewicz oraz 
wicestarosta J. Wegner wręczyli 
podziękowania osobom repre-
zentującym instytucje i firmy, 
które szczególnie przyczyniły się 
do wybudowania i wyposażenia 
warsztatów PCKZiU. Otrzymali je 
m.in.: marszałek województwa 
zachodniopomorskiego Olgierd 
Geblewicz, członkowie Zarządu 
Województwa A. Bańkowska i 
St. Wziątek, właściciel firmy Pro-
jektowanie i Nadzór Budowlany 
Janusz Bieleń oraz właściciel wy-
konawcy obiektu firmy Tombud 
- Tomasz Czerwiński.

W trakcie oficjalnych wystą-
pień reprezentujący firmę Vic-
toria Cymes Lech Krukowski 
poinformował o ufundowaniu 
komputera dla najlepszego 
ucznia PCKZiU. 

Na zakończenie P. Filipiak 
wręczył podziękowania dla 
właścicieli firm, które wsparły 
organizację uroczystości oddania 
do użytku warsztatów. Odebrali 
je właściciele oraz przedstawicie-
le przedsiębiorstw, działających 
na terenie Wałcza i naszego 
powiatu: Victoria Cymes, Esjot, 
Pambud, Hydrolog, IMW, Ad-
miral Sport, Remal, Broset, Lu-
dwig Czekolada, WTP, AH Baza, 
Eagle Lasers, Albor i Albatros 
Aluminium. 

Uroczystość wzbogaciła część 
artystyczna w wykonaniu 
uczniów oraz grona nauczyciel-
skiego PCKZiU, film autorstwa 
Mariusza Marcinkiewicza doku-

mentujący starania o powstanie 
oraz proces budowy obiektu 
warsztatowego przy PCKZiU, a 
także wystawa fotografii, do-
kumentujących zmianę, która 
zaszła w budynku warsztatów 
od 1970 r., kiedy szkoła przejęła 
go od Straży Pożarnej, do chwili 
obecnej.

Na zakończenie goście zwie-
dzili nowy obiekt. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się 
pracownia spawalnicza z urzą-
dzeniem symulującym proces 
spawania, oraz pracownia dia-
gnostyki motoryzacyjnej z sy-
mulatorem jazdy samochodem.

Budowa budynku warsztatów 
pochłonęła ok. 9 mln. zł, z czego 
85 proc. pochodziło ze źródeł 
zewnętrznych - przede wszystkim 
z Urzędu Marszałkowskiego w ra-
mach kontraktu samorządowego, 
w którym podmiotem wiodącym 
był Powiat Wałecki.               TC
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26 czerwca do Wałcza dotarł 
XXVI Wędrowny Festiwal 
Kultury Ukraińskiej, organizo-
wany przez Fundację Prosvita. 
Koncerty podzielone zosta-
ły na dwie części. Pierwsza 
odbyła się na deskach WCK, 
które było współorganizato-
rem wałeckiego etapu WFKU, 
a druga w amfiteatrze nad 
jeziorem Raduńskim.

Zanim XXVI WFKU zawitał do 
Wałcza, pierwszy z cyklu kon-
certów odbył się 24 czerwca 
w amfiteatrze w Kołobrzegu. 
Wystąpili w nim zespół pieśni 
i tańca Huculia z Iwano-Fran-
kowska, zespół wokalno-in-
strumentalny Lemko Tower ze 
Strzelc Krajeńskich, wokalne 
trio Folktone z Kijowa oraz 

Festiwal w cieniu wojny
najlepiej znany w Polsce dzięki 
współpracy z Wojciechem Wa-
glewskim zespół Haydamaky. 
Swój wokalny talent pokazała 
również przebywająca w Wałczu 
od wybuchu wojny 14-letnia So-
fia Dokolova z Chmielnickiego, 
która w czasie pobytu w Polsce 
szlifuje umiejętności w Szkole 
Śpiewu Estradowego Studio 
Esti, prowadzonym przez Esterę 
Naczk-Suską.

- Kołobrzeski koncert jak zwy-
kle cieszył się dużym zaintere-
sowaniem - opowiada Marek 
Syrnyk z Fundacji Prosvita. - Wy-
stępujący tam artyści wznieśli się 
na wyżyny swoich umiejętności 
i stworzyli widowisko, dające 
wyobrażenie o bogactwie i róż-
norodności ukraińskiej kultury.

Tegoroczny WFKU jest inny od 

wszystkich poprzednich - odby-
wa się bowiem w cieniu wojny 
w Ukrainie, rozpętanej przez 
putinowską Rosję. Festiwalowi 
goście mieli okazję wspomóc ak-
cję zbierania funduszy na pomoc 
dla walczącej Ukrainy, kupując 
pamiątki, sprzedawane przez 
członków Fundacji Prosvita.

- Systematycznie przekazujemy 
do Ukrainy pomoc rzeczową 
oraz finansową i będziemy kon-
tynuować tę akcję tak długo, jak 
będzie istniała taka potrzeba, 
czyli aż do zwycięskiego dla 
cywilizowanego świata końca 
tej straszliwej wojny - zapewnia 
Marek Syrnyk.

Podczas podróży do Koło-
brzegu doszło do znamiennego 
zdarzenia.

- W czasie jazdy w autokarze 

rozległ się dźwięk alarmowych 
syren - opowiada Marek Syr-
nyk. - Początkowo wydawało 
się, że w pobliżu coś się stało, 
a syreny pochodzą z wozów ra-
tunkowych. Okazało się jednak, 
że alarm pochodził z aplikacji w 
telefonach członków zespołu, 
którzy odebrali ostrzeżenia o 
kolejnych nalotach w Ukrainie. 
Atmosfera w autokarze stała się 
natychmiast grobowa.

Warto dodać, że kolejną tran-
szę pomocy od Prosvity zawieźli 
do Ukrainy kończący trasę kon-
certową w Polsce członkowie 
zespołu Huculia.

Drugim etapem XXVI Wędrow-
nego Festiwalu Kultury Ukraiń-
skiej był sobotni (25 czerwca) 
koncert w Domu Kultury Czło-
pie, w ramach którego wystąpiła 
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Huculia. Impreza cieszyła się 
sporym zainteresowaniem wi-
dzów, którzy docenili wysoki po-
ziom artystyczny, prezentowany 
przez kilkudziesięcioosobowy 
zespół muzyków i tancerzy.

W niedzielę tegoroczny WFKU 
przeniósł się do Wałcza. W samo 
południe ze sceny Wałeckiego 
Centrum Kultury zaskakująco 
nieliczną grupę widzów powi-
tali burmistrz Wałcza Maciej 
Żebrowski, dyrektor WCK Maciej 
Łukaszewicz oraz Marek Syrnyk. 
Koncert zainaugurowały Sofia 
Dokolova, Maja Brożek, Nadia 
Miazga i Nina Meszka - pod-
opieczne Studia Esti, a po nich 

sceną zawładnął zespół Huculia, 
który zaprezentował się w efek-
townym i barwnym widowisku, 
opartym na tradycjach i zwy-
czajach ludności, zamieszkują-
cej ukraińską i rumuńską część 
Karpat Wschodnich.

Druga część wałeckiego etapu 
XXVI WFKU odbyła się w amfite-
atrze nad jez. Raduń. Wystąpiło 
wokalne, bardzo energetyczne 
trio Folktone z Kijowa, a póź-
niej półfinaliści programu Must 
be the Music zespół Hoyraky 
z Bielska Podlaskiego. Koncer-
tom przysłuchiwała się ledwie 
garstka widzów. Zarówno oni, 
jak i artyści zasługują jednak na 

słowa uznania, gdyż w niedzielę 
panowała w Wałczu iście tropi-
kalna pogoda.

- Myślę, że warunki atmos-
feryczne miały wpływ na fre-
kwencję podczas wałeckich 
koncertów - mówi Marek Syr-
nyk. - W planie mieliśmy także 
koncert w Tucznie, ale władze 
tego miasta zaledwie kilka dni 
wcześniej poinformowały nas, 
że rezygnują z tej imprezy. Szko-
da, że tak się stało, bo tuczyń-
skie etapy WFKU zawsze były 
udane. Może uda się wrócić do 
współpracy za rok.

W festiwalu nastąpi teraz prze-
rwa do 14 sierpnia, kiedy im-

preza przeniesie się do Bielska 
Białej. Impreza wróci do Wałcza 
dwa tygodnie później – 28 sierp-
nia w WCK wystąpi reprezenta-
cyjny zespół artystyczny naro-
dowych sił zbrojnych Ukrainy.

A jeśli chodzi o wydarzenia, 
związane z wyrazami wsparcia 
dla walczących o swoją i naszą 
wolność Ukraińców, to w czwar-
tek 30 czerwca o godz. 17.30 
w WCK odbędzie się koncert 
podopiecznych Szkoły Śpiewu 
Estradowego Studio Esti pt. 
„Ukraina to my”. W imieniu 
organizatorów serdecznie zapra-
szamy. Wstęp wolny.

tc
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1 września 1939
- Zygmunt, wstawaj! - głos matki 

zabrzmiał nieznośnie. Był niecier-
pliwy, jeszcze wyższy niż zwykle, 
jakby podenerwowany.

- Ale o co chodzi? Do szkoły 
jeszcze za wcześnie, na ósmą 
mamy być, to jeszcze trochę mogę 
przecież pospać - czternastolatek 
nie zamierzał poddawać się bez 
jednego wystrzału. - Tata pewnie 
jeszcze śpi. Inni też...

- Nie pyskuj, smarku jeden, tylko 
wstawaj, jak ci mówię - matka 
zdecydowanym ruchem ściągnęła 
z syna kołdrę. - Zaczęło się!

- Ale co się mogło zacząć tak 
rano, w środku nocy w sumie? 
- Zygmunt znowu próbował się 
przykryć. - Pali się, czy co?

- Ano pali się, pali - matce zaczął 
się łamać głos. - Niemcy bombar-
dują miasto. Syreny wyją, a ty 
śpisz jak zabity. Po ojca przyszli o 
drugiej w nocy jacyś mundurowi, 
wojsko chyba. Powiedzieli, że 
do okopów jest potrzebny. Nie 
wiem, kiedy wróci i czy w ogóle 
wróci, Bóg jeden raczy wiedzieć. 
A ty wstawaj wreszcie, wszyscy 
już na nogach, miejsce w piwnicy 
trzeba zrobić, żeby się było gdzie 
chować, jak na nas zaczną bomby 
zrzucać!

- Już tam zaraz zaczną, akurat 
w nas będą celować - mruczał 
pod nosem Zygmunt, wciąga-
jąc spodnie do połowy łydki i 
podkolanówki. Przerwały mu 
głuche odgłosy detonacji i terkot 
wystrzałów z broni maszynowej, 
dobiegający z drugiej strony rzeki.

Zanim trafił do piwnicy, chłopak 
pobiegł jeszcze na poddasze czte-
ropiętrowej kamienicy, a stamtąd 
przez wyłaz dostał się na kryty 
papą dach. Stamtąd rozpościerał 
się widok na całą lewobrzeżną 
Warszawę. Miasto nie obudziło 
się jeszcze ze snu. Spowijały je 
ciemności. Tylko gdzieniegdzie wi-
dać były łuny pożarów, a z oddali 
dobiegało wycie strażackich syren. 
A kiedy Zygmunt dobrze nadsta-
wił ucha - wydawało mu się, że 
słyszy cichnący warkot silników 
samolotów. Po chwili w mieście 
zapadła głucha cisza.

Dopóki śmierć...
Chłopak zszedł do piwnicy. Za-

stał tam wielu sąsiadów, rozbiera-
jących drewniane ścianki, dzielące 
piwnice na komórki. Były wśród 
nich jego trzy siostry, starszy brat 
i matka.

- Jesteś wreszcie! - fuknęła na 
niego. - Zawsze gdzieś znikasz, jak 
jesteś potrzebny. Bierz mi się zaraz 
do roboty, leniu jeden!

Chłopak tym razem bez słowa 
zabrał się do pracy.

- Dawaj to, ty sobie z tym nie 
poradzisz - wyjął z rąk starszej od 
siebie o rok Halinki ciężką torbę z 
kompotami z truskawek, które jej 
mama zapobiegliwie naszykowała 
na zimę. Zygmunt był szczupły i 
niewysoki, ale jak na swój wiek 
bardzo silny. Bali się go zaczepić 
nawet starsi o kilka lat koledzy.

Zaniósł kompoty tam, gdzie mu 
pokazała Halinka i szelmowsko 
puścił do niej oko. Fuknęła na 
niego jak kotka.

- Dziękuję za pomoc, ale za 
młody dla mnie jesteś - wzruszyła 
ramionami. - Nawet o tym nie 
myśl.

- A skąd wiesz, o czym ja my-
ślę? - zapytał z udawanym za-
skoczeniem. - W myślach umiesz 
czytać? Jak tak, to się za Cygankę 
przebierz i zacznij wróżyć za pie-
niądze. A jak już będziesz bogata, 
to wtedy się z tobą ożenię.

Halinka odwróciła się na pięcie i 
odeszła, a Zygmunt uniósł daszek 
od kaszkietu i podrapał się po 
głowie. Patrzył na nią tak długo, 
aż się odwróciła. Cień uśmiechu 
przemknął jej po twarzy, a on 
znów puścił do niej oko.

- Pani Wiktorio, a słyszała pani, 
że nasze chłopaki dały niezły wy-
cisk szkopskim aeroplanom? - po 
powrocie do piwnicy Zygmunt 
usłyszał, jak matka rozmawia 
z panią Jabłonkową, żoną pol-
skiego zarządcy, pracującego dla 
żydowskiego właściciela kamie-
nicy. - Podobno zestrzelili ich 
czternaście. Skąd te szkopy mają 
tyle aeroplanów, pani powie?

- A gdzie miałam słyszeć? - mat-
ka Zygmunta nie ukrywała zdzi-
wienia. - Przecież to pani jedna 
w całej kamienicy ma radio, pani 

Jabłonkowa, a nie ja. A co tam 
jeszcze mówili?

- A że Niemcy na nas napadli i 
wojna jest - odpowiedziała smut-
no kobieta. - Niby tam mówią, że 
się będziemy bronić, aż szkopów 
pogonimy, ale coś mi się to, pani 
Wiktorio, nie widzi. Jakoś nie. 
A, i jeszcze to mówili, że Anglia 
i Francja pewnie wypowiedzą 
Hitlerowi wojnę, bo mają z nami 
sztamę. No z nimi to już prędzej, 
ale sami to sobie nie poradzimy, 
pani Wiktorio. Za słabi jesteśmy. 
Co to będzie, pani powie, jak nas 
szkopy pobiją?

- A co ma być, pani Jabłonko-
wa? - matka Zygmunta złapała 
się za biodra i podniosła głowę. 
- Wszystkich nas chyba nie poza-
bijają, bo co my im winni? A żyć 
jakoś trzeba pod każdą władzą. 
Dzieciaki trzeba nakarmić, ubrać, 
do szkoły posłać. Jakoś to będzie, 
pani Jabłonkowa. Ale może nie 
trzeba się martwić na zapas, może 
to my damy szkopom łupnia? 
Pożyjemy, zobaczymy...

2 września 1939
Kamienicę lotem błyskawicy 

obiegła wiadomość, że prezy-
dent Ignacy Mościcki uciekł z 
Warszawy.

- A nie mówiłam, pani Wiktorio, 
że nic z tej naszej wojny nie bę-
dzie? - pani Jabłonkowa zaczepiła 
mamę Zygmunta na podwórku. 
- Dopiero drugi dzień wojny, w 
mieście chwalić Boga spokojnie, 
a te nasze władze już uciekają jak 
szczury. Ten Mościcki to podobno 
gdzieś niedaleko dojechał, ale ja 
pani mówię, że jakby się zaczęli 
strzelać gdzieś bliżej, to żadnego 
z tych naszych wodzów byśmy tu 
nie zobaczyli. Żadnego! Jeszcze 
pani wspomni moje słowa.

- Ja za nimi, pani Jabłonkowa, 
płakać nie będę - machnęła ręką 
mama Zygmunta. - Tylko by żarli 
i pili na nasz koszt. A widziała 
pani dzisiaj ceny na rynku? Kogo 
na to stać? Na pewno nie mnie. 
My i bez wojny ledwie koniec z 
końcem wiązali, a teraz to już w 
ogóle szkoda gadać. A tylko pa-
trzeć, jak mój bez roboty zostanie. 

On na budowach tylko w ciepłe 
miesiące zarabiał, a kto teraz o 
budowie będzie myślał? Z głodu 
umrzeć przyjdzie!

3 września 1939
Nazajutrz Zygmunt spotkał w 

bramie Halinkę. Rozmawiała z 
kilkoma koleżankami.

- No dobra, streszczaj się, bo 
wiecznie tu na ciebie czekać nie 
będę - zaczepił ją, uśmiechając 
się od ucha do ucha.

- A po co masz na mnie czekać? 
Znikaj stąd, bo my tu rozmawia-
my o sprawach, które są dla ciebie 
o wiele za poważne - dziewczyny 
jak na komendę wybuchnęły 
śmiechem.

- To ty nic nie wiesz? Cała War-
szawa idzie pod brytyjską amba-
sadę, bo wypowiedzieli wojnę 
Hitlerowi. I Francuzi też! - na 
twarzy Zygmunta widoczny był 
entuzjazm. - Trzeba im jakoś po-
dziękować, bo teraz to już chyba 
długo nie potrwa. Szkopy buty 
pogubią, tak szybko będą od nas 
spierniczać. To jak będzie, idziesz? 
A może i twoje koleżanki ze sobą 
weźmiemy? Jest się z czego cie-
szyć, no nie?

- A wiesz co, że pójdę? - zdecy-
dowała się Halinka. - Tylko muszę 
się przebrać i powiedzieć mamie, 
że idę. Zaczekaj tu na mnie parę 
minut.

Wróciła za pół godziny - wystro-
jona jak na potańcówkę, pachną-
ca perfumowanym francuskim 
mydłem i w wyjściowej fryzurze.

- Fiu, fiu... - Zygmunt nie mógł 
się powstrzymać na jej widok. 
A nie będziesz się wstydziła iść 
ze mną przez miasto? W końcu 
to spory kawałek drogi, a ja nie 
wyglądam jak z żurnala, zwłaszcza 
przy tobie.

- Głupi jesteś! Wiesz już o tym, 
czy ja pierwsza ci to mówię? - od-
wróciła głowę, żeby nie zobaczył 
jej zmieszania i rumieńca. - W 
końcu nie codziennie wygrywa 
się wojnę, trzeba się z tej okazji 
jakoś prezentować. Bo chyba nie 
myślisz, że to dla ciebie?

- Z myśleniem faktycznie u mnie 
nie za bardzo, zwłaszcza przy 
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Dopóki śmierć...
tobie - zaśmiał się Zygmunt. - Spo-
kojnie, ja wiem, że nie mam po 
co do ciebie startować. Po prostu 
cię lubię i fajnie mi się z tobą 
rozmawia. Ale jakbyś kiedyś miała 
zmienić zdanie na mój temat, jak 
już stanę się wystarczająco dla 
ciebie dorosły, to wiesz...

Szli przez most Kierbedzia, kiedy 
niesforny wiatr odrobinę podwiał 
jej sukienkę. Halinka speszyła się 
i natychmiast obciągnęła strój.

- Gapiłeś się? - spytała, choć i tak 
znała odpowiedź.

- No co ty, skąd! - parsknął śmie-
chem Zygmunt. - Ale przyznam ci 
się, że mam dzisiaj bardzo miłe 
popołudnie...

- Świnia! - krzyknęła, aż obejrzeli 
się za nimi inni przechodnie. Za-
akcentowała te słowa uderzając 
go torebką w głowę i tupiąc w 
trotuar. - A teraz żegnam!

- Poczekaj! - dogonił ją po kilku 
krokach i złapał za rękę. - Przecież 

to nie moja wina, tylko wiatru... 
A ja się specjalnie nie gapiłem, 
tylko... no, jakoś tak... Nie gniewaj 
się na mnie, proszę. Zresztą, jak-
bym się nie gapił, to pewnie byś 
pomyślała, że jestem jakiś dziwny.

- Ale mogłeś przynajmniej uda-
wać, że nie widziałeś! - powiedzia-
ła już o wiele spokojniej.

- Może mogłem, a może nie... 
takie gierki to nie dla mnie - od-
powiedział, unikając jej wzroku. 
- Dla mnie białe to białe. Daj już 
spokój, w końcu nic takiego się nie 
stało. Przecież masz halkę...

- Może dla ciebie to nic takiego – 
upierała się jeszcze. - W końcu nie 
jesteśmy ze sobą tak blisko, żebyś 
wiedział, co noszę pod sukienką.

Wreszcie jednak postanowiła 
przestać się dąsać i poszli dalej 
w kierunku Śródmieścia, gdzie 
mieściła się brytyjska ambasada. 
Kłębił się przed nią tłum warsza-
wiaków, wiwatujących na cześć 

Zjednoczonego Królestwa. To 
samo działo się przed ambasadą 
Francji, mieszczącą się paręnaście 
przecznic dalej.

- Jak myślisz, co teraz będzie? 
- zagadnęła Halinka, kiedy wę-
drowali z powrotem do domu.

- Nie znam się na tym, ale różnie 
ludzie gadają - odpowiedział Zyg-
munt. Był poważny, zupełnie jak 
nie on. - Gadać można dużo, ale 
liczą się fakty. Jak się naprawdę 
włączą, to może jakoś to będzie. 
Ale jak nie? To myślę, że nic 
dobrego nas nie czeka i ta wojna 
szybko się nie skończy. A nawet 
jak się wojna skończy, to zacznie 
się okupacja.

17 września 1939
- A nie mówiłam, pani Wiktorio, 

że pouciekają jak szczury? - Już ich 
dawno w Polsce nie ma - mówiła 
pani Jabłonkowa dwa tygodnie 
później. - Dopiero teraz widać, 
jaką władzę mieliśmy. Tylko w 
gębie mocni byli, a jak przyszło 
co do czego, to tylko własne tyłki 
ratowali. A ty, zwykły człowieku, 
rób sobie co chcesz i ratuj się, jak 
możesz. Albo zdychaj.

- Jak pani tak mówi, to co ja 
mam powiedzieć? - powiedziała 
mama Zygmunta. - Pani to cho-
ciaż ma z czego żyć, mąż pracuje, 
a u mnie? Tragedia! Mój bez pracy 
został, dzieci piątka, wiecznie 
głodnych, a pieniędzy już prawie 
żadnych. Za co mam chleb kupić, 
zupy przynajmniej byle jakiej na-
gotować? Do rodziny na wieś bym 
wyjechała z dzieciakami chociaż, 
ale tam już szkopy rządzą. Tu 
jeszcze nie wleźli, swoi dookoła, 
człowiek się łudzi, że jeszcze nie 
wszystko stracone...

- A już pani wie, że nie tylko ze 
szkopami mamy wojnę? - spytała 
Jabłonkowa. - Dzisiaj od wschodu 
ruskie nas wzięły, nóż w plecy 
nam wbili, psia ich mać. A do 
nich uciekać to już całkiem jak z 
deszczu pod rynnę. Ratunku dla 
nas znikąd. No i długośmy się tą 
Polską nie nacieszyli...

28 września 1939
- Słyszałaś? Dzisiaj poddaliśmy 

szkopom Warszawę - Zygmunt 
dogonił na klatce schodowej 
wracającą do domu Halinkę. - Sły-
szałem, że jak upada stolica, to już 
jest w sumie po wojnie. Podobno 
w obronie Warszawy zginęły dwa 
tysiące żołnierzy i dziesięć tysięcy 
cywilów. Mieliśmy kupę szczęścia, 
no nie?

- To jeszcze nie koniec - Halinka 
ściszyła konspiracyjnie głos do 
szeptu. - Mama mi mówiła, że 
zaraz powstanie partyzantka, 
zaczną się dywersje, ogólnie ruch 
oporu. Szkopy nie mogą się tu 
czuć bezpiecznie. Na zbiórce mo-
jej drużyny harcerskiej niektórzy 
po cichu mówili o utworzeniu 
Służby Zwycięstwu Polski. Myślę 
o tym, czy by się nie zapisać. Po-
dobno dziewczyny nie walczą z 
bronią, ale mogłabym się przydać 
na przykład jako łączniczka. A ty? 
Chciałbyś walczyć w podziemiu?

- Jakby mnie wzięli, to pewnie, 
że bym chciał - Zygmunt odru-
chowo wyprostował się i zacisnął 
pięści. - Tylko, że nie wiem, czy 
ja za młody nie jestem. Bo jak 
dla ciebie jestem za młody, to do 
wojska tym bardziej. Chyba, żebyś 
się za mną wstawiła.

- Pomyślę o tym - Halinka 
zlustrowała uważnie sąsiada. - 
Niczego nie obiecuję, ale mogę 
spróbować. A nie bałbyś się?

- Ja? Ja się boję tylko Boga, ro-
dziców i ciebie - zaśmiał się.

- Mnie? Chyba żartujesz! - ob-
ruszyła się Halinka. - Jakoś tego 
po tobie nie widać. Żaden z 
moich kolegów, nawet tych dużo 
starszych, nie ma takiej gadki, jak 
ty. To ja czasem przy tobie zapo-
minam języka w buzi.

- W oryginale to brzmi chyba 
trochę inaczej... - Zygmunt zmru-
żył oczy.

- Tylko sobie nie pozwalaj! - 
ucięła dziewczyna. - Gębę to może 
masz ty, i to niewyparzoną.

- Tylko się przypadkiem nie 
obrażaj, żartowałem tylko – spo-
korniał chłopak. - Śmiech to samo 
zdrowie, zapomniałaś?

CD. NA STRONIE 10
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- Głupie masz czasem te żarty 
- powiedziała już udobruchana 
Halinka. - Odprowadzisz mnie 
kawałek?

- Zawsze, ale akurat nie dzisiaj - 
rozłożył ręce Zygmunt. - Do pracy 
się śpieszę.

- Masz pracę? - zdziwiła się. - 
Gdzie?

- Jak by to powiedzieć... w zegar-
kach i portfelach robię - roześmiał 
się. - Tylko nie pytaj o szczegóły, 
bo i tak ci nic nie powiem. Ale 
jakoś trzeba żyć, bo u nas w domu 
to tak raczej nie za bardzo. Tylko 
najstarszy brat pracuje, bo ojca 
przygniotła ściana, jak pomagał 
przy wyburzaniu trafionego bom-
bą domu w Śródmieściu, i teraz 
leży połamany w domu.

- U nas jeszcze trochę jedzenia 
jest, wpadnij jutro na obiad, 
mama się ucieszy, bo cię lubi - 
Halinka roześmiała się i zsunęła 
chłopakowi kaszkiet na oczy.

- Naprawdę? A ty mnie lubisz? 
- zapytał. - Bo jak nie, to nie 
przyjdę.

- Przyjdź, to ci jutro powiem - 
obiecała.

29 września 1939
- A ty gdzie się tak szykujesz, jak 

do kościoła? - zapytała Zygmunta 
matka. - Koszula dopiero trzeci 
dzień noszona, a ty już wypraną 
bierzesz? Tobie się wydaje, że skąd 
ja na mydło wezmę?

- Może jutro mamie parę złotych 
dam, jak mi dobrze w interesach 
pójdzie - obiecał Zygmunt, sta-
rannie układając zwilżone włosy.

- Dobrze by było, bo ja już na-
prawdę nie wiem, skąd na was 
brać - matka ciężko usiadła przy 
stole i schowała twarz w dłoniach.

- Jakoś to będzie, niech się 
mama na zapas nie martwi - po-
całował ją w głowę w przelocie i 
wyszedł z mieszkania.

Zanim poszedł do Halinki i jej 
mamy, wyszedł jeszcze na ulicę 
i stanął przed bramą. Wyciągnął 
z kieszeni papierosy i zapalił. W 
domu tego nie robił, bo matka 
zagderała by go na śmierć, ale 
poza domem palił już od kilku ty-
godni. Tak robili wszyscy chłopcy 
z jego ferajny.

Na ulicy ruch był jak co dzień. 
Ludzie tłoczyli się na trotuarach 
zadowoleni, że skończyły się już 
dywanowe naloty na miasto, 
jezdnią jeździły dorożki i furman-

ki, od czasu do czasu przemykał 
jakiś samochód. Raz czy dwa trafił 
się wojskowy wóz Wehrmachtu. 
Zygmunt pomyślał, że teraz pew-
nie będzie widywał je częściej.

Zgasił niedopałek pod butem i 
poszedł na proszony obiad.

Drzwi otworzyła mu Halinka. 
Wyglądała tak samo pięknie, 
jak na początku miesiąca, kiedy 
wszystko było jeszcze tak, jak wte-
dy, kiedy był jeszcze chłopcem.

- Fiu, fiu... - zagwizdał po cichu, 
żeby nie usłyszała tego mama 
dziewczyny. - A dzisiaj co świę-
tujesz?

- Właź, bo się rozmyślę i cię 
wypędzę - roześmiała się, a potem 
zarumieniła. - Zawsze tak chodzę 
po domu.

- Bujać to my, a nie nas - odpo-
wiedział. Zdjął kaszkiet, ukłonił się 
i pocałował ją w rękę. Przywitał 
się równie elegancko z mamą, 
kiedy weszli już do pokoju. - Ależ 
tu u pań smakołyki... Rosół! Jak 
ja dawno takich pyszności nie 
jadłem.

- Była u nas kuzynka spod 
Warszawy, przywiozła trochę za-
opatrzenia i stąd to - tłumaczyła 
mama Halinki. - Ale nam też jest 
coraz ciężej. No, nie tak, jak wam, 
bo jesteśmy tylko we dwie. Mąż 
jeszcze nie wrócił z wojny. Nie 
wiadomo, co się z nim dzieje, 
jego oddział Niemcy rozbili pod 
Bzurą, inni już dawno powracali, 
a jego ciągle nie ma... - w oczach 
eleganckiej i zadbanej pani ofi-
cerowej pojawiły się łzy. - Proszę, 
jedz chłopcze na zdrowie, może ci 
jeszcze kurczaka dołożyć?

- Dziękuję, już się naprawdę 
najadłem! - zaprotestował Zyg-
munt.

- To dobrze, moje dziecko - pani 
domu była wyraźnie zadowolona. 
- Halinko, podaj proszę herbatę i 
ciasto. Nic wielkiego, chłopcze, 
zwykły drożdżowy placek, ale 
obiad bez deseru to nie obiad.

Po deserze mama Halinki poszła 
się położyć, bo bolała ją głowa. 
Dziewczyna sprzątnęła z przy-
krytego białym obrusem stołu, a 
potem usiadła na wprost gościa.

- Rozmawiałam dzisiaj z kim 
trzeba o tym, że chciałbyś wejść 
do konspiracji - powiedziała ci-
cho. - Obiecał, że kiedy przyjdzie 
czas, będzie o tobie pamiętał. Że 
jeszcze zdążysz powojować, bo 
na razie to wszystko jest jeszcze 

w powijakach.
- Dziękuję. A kto to jest, ten, z 

kim rozmawiałaś? - nastroszył się 
Zygmunt. - To jakiś twój bliski 
znajomy?

- A co to za różnica? - zdziwiła 
się dziewczyna.

- Dla mnie jest - uparł się Zyg-
munt. - Więc?

- A ty co, zazdrosny jesteś? - wy-
buchnęła śmiechem. - W sumie 
nie powinno cię to obchodzić, 
ale to jest tata mojego kolegi ze 
szkoły. To ci musi wystarczyć. Im 
mniej wiesz, tym bezpieczniej. 
Słyszałeś, co się dzieje w mieście? 
Terror, egzekucje... A to podobno 
dopiero początek.

- Słyszałem, ale ja się bardziej 
boję o ciebie, niż o siebie - przy-
znał Zygmunt. - Jestem chłopa-
kiem z ulicy, niech będzie nawet, 
że szemranym typem, ale ja sobie 
zawsze dam radę. A ty jesteś pa-
nienka z dobrego domu, która nie 
ma pojęcia o prawdziwym życiu. 
Ktoś musi się o ciebie martwić. I 
tym kimś będę ja. Tak będzie do 
końca życia. Aha, jeszcze jedno: 
w ogóle nie jestem zazdrosny. 
Zresztą, nawet gdybym był, to 
ludzie mają czasem nawet gorsze 
wady. Jakoś to przeżyjesz. Pójdę 
już, podziękuj mamie za obiad.

Kiedy wychodził, niespodziewa-
nie go pocałowała, a zanim zdążył 
zareagować, szybko zamknęła za 
nim drzwi.

Zanim poszedł zarobić parę zło-
tych na mydło dla matki, postał 
jeszcze chwilę przed bramą. Po-
czuł się prawdziwym mężczyzną.

6 września 1944
Zygmunt nie rzucał słów na 

wiatr. Przestał pracować w zegar-
kach i portfelach, znalazł legalną 
pracę i związał się z konspiracją. 
Dał się poznać jako doskonały, 
odważny i zdyscyplinowany żoł-
nierz. Szybko awansował w pod-
ziemnych strukturach. Przeszedł 
konspiracyjne szkolenie wojsko-
we i skończył kurs podoficerski. 
Uczestniczył w wielu akcjach 
dywersyjnych. W tych samych 
oddziałach co Zygmunt, służyła 
również Halinka.

Dorosły już chłopak i doświad-
czony żołnierz zdawał sobie spra-
wę, że po prawej stronie Warsza-
wy w czasie Powstania nie będzie 
poważniejszych walk, dlatego od 
lipca 1944 roku przeprowadził 

się do znajomego, mieszkające-
go w Śródmieściu. Niedługo po 
nim, tym samym śladem poszła 
Halinka.

1 sierpnia ich oddział trafił do 
Śródmieścia. Tego dnia obydwoje 
wysłali do swoich rodzin ostatnią 
wiadomość: żyją, walczą o ojczy-
znę i swoją przyszłość. Nie trzeba 
się o nich martwić. 

Pod koniec sierpnia ich oddział 
znalazł się w okrążeniu. Prawie 
wszyscy zginęli. Zygmunt i Halin-
ka - mimo, że obydwoje ciężko 
ranni - zdołali wydostać się z 
potrzasku. Ostatkiem sił dotarli 
do powstańczego szpitala przy 
ulicy Pierackiego. Nie pozwolili 
się rozdzielić, więc położono ich 
na sąsiednich łóżkach. Byli przy-
tomni, ale nie mogli się poruszać.

6 września po południu na 
szpital spadło kilka zapalających 
rakiet, tzw. krów. Pociski trafiły w 
górne piętra. Lekarze i personel 
zdążyli ewakuować ponad setkę 
pacjentów, leżących na parterze 
i pierwszym piętrze. Pacjentom 
leżącym wyżej nie można było po-
móc. Dochodziło tam do dantej-
skich scen. Ludzie skakali z okien, 
płonąc jak pochodnie. Rwący się 
do pomocy szpitalny personel 
trzeba było przytrzymywać siłą. 
Żywcem spłonęło wtedy od 60 
do 80 rannych. 

Wśród nich Halinka i Zygmunt.
Waldemar Leszkiewicz

Od autora. Ta historia żyje w 
mojej najbliższej rodzinie od bez 
mała 80 lat. Słyszałem ją wielo-
krotnie, ale nigdy nie opowie-
działem jej publicznie. Odeszłaby 
razem ze mną. Dlaczego więc 
postanowiłem opowiedzieć ją 
właśnie teraz? Żeby przypomnieć 
o okropieństwach, jakie niesie 
ze sobą wojna, bez względu na 
to, gdzie się toczy: w Polsce, na 
Ukrainie czy gdziekolwiek. 
Historia jest prawdziwa, zmieni-
łem tylko niektóre realia i imiona 
występujących w niej osób oraz 
dopisałem dialogi. Tylko one są 
wytworem mojej wyobraźni.
I jeszcze krótkie post scriptum. Ro-
dzice Zygmunta i mama Halinki 
przeżyli okupację. Jej tata został 
uznany za zaginionego. Tata Zyg-
munta zmarł rok po wojnie, oby-
dwie mamy dożyły w tej samej 
warszawskiej kamienicy późnej 
starości, przyjaźniąc się ze sobą.

Dopóki śmierć...
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Si vis amari, ama

Dwie godziny przed półno-
cą wymknęliśmy się z sali we-
selnej, trzymając się za ręce. 
Powietrze było parne, a my 
cali spoceni (daliśmy wcze-
śniej światowej klasy perfor-
mance tańca do piosenki „Hit 
the road, Jack”). Do mnie 
kleiła się zielona sukienka, 
do niego pasujący zupełnie 
do niczego niebieski garnitur, 
nad którym debatowaliśmy 
przez kilka godzin przed wy-
jazdem z Warszawy. Jakie to 
właściwie miało znaczenie? 
O co nam chodziło? Ledwie 
pamiętam.

Najpierw na obcasach, a 
potem już na bosaka lewituję 
pięć centymetrów nad ziemią 
i nie czuję wilgotnej trawy. 
Sprawy ziemskie zupełnie się 
mnie nie łapią. Jestem ja, jest 
też on, na jego twarzy ciepły 
blask świateł i może jeszcze 
okruszki w kąciku ust, takie 
po weselnym torcie. Jesteśmy 
na samym końcu świata, 

na festiwalu miłości ukochanej 
pary, a jednak teraz, w tym 
momencie, w tym hamaku, na 
którym ledwo mościmy się we 
dwoje, mogę myśleć tylko o 
naszej.

Chowałam ją jeszcze skromnie 
do kieszeni, bo nie chodziło w 
ten weekend przecież o nas, ale 
teraz, kiedy wyrwaliśmy chwilę 
tylko dla nas dwojga i kiedy 
tak nisko wisi nad nami czarne, 
upstrzone gwiazdami sklepienie, 
nie mogę wyrzucić z głowy tego 
„dałbym Ci gwiazdkę z nieba, 
gdybym mógł”, powtarzanego 
czule przez K. za każdym razem, 
kiedy tylko życie zaczynało 
mnie gdzieś uwierać. Wierzę 
mu, wierzę całkiem. Wierzę, bo 
zrobił wszystko, żeby wsunąć na 
mój palec kawałek meteorytu, a 
kiedy to okazało się niepraktycz-
ne (a K. to najbardziej praktycz-
ny z praktycznych mężczyzn na 
świecie), znalazł kamień, który 
to niebo zamyka w jedną poły-
skującą całość.

Leżymy więc pod nocnym nie-
bem, ściśnięci w jedną całość w 
za małym hamaku, a ja nieśmia-
ło pytam czy to już, czy wolno 
mi się ucieszyć i planować, czy 
to tak naprawdę? Bo przez lata 
miłość była raczej niestabilna i 
warunkowa, i zmieniała się w 
zależności od moich przewinień 
czy zasług. A dzisiaj? Dzisiaj 
wklejam się w nią ufnie, choć 
wciąż z cieniem niepewności, 

że przy gwałtowniejszym ruchu 
spłoszy się i zniknie.

K. nie bawi się w słowa, bo to 
raczej człowiek czynów. Mruczy 
więc coś na potwierdzenie, 
zamyka oczy i zasypia snem 
sprawiedliwego, który nie tylko 
niczego takiego się nie boi, ale 
też nie musi nic wyjaśniać, bo 
raz już powiedział, że chce spę-
dzić ze mną resztę życia. Ja za to 
ledwie łapię oddech, wzruszenie 
ściska mi gardło i szkli oczy, a 
równocześnie walczę z własnymi 
opadającymi powiekami. Chcę 
wszystkiego i chcę naraz, chcę 
wiedzieć kiedy, jak, gdzie, skoro 
wiem już, że na pewno z nim, 

zaplanować wszystko, najle-
piej natychmiast, ale...

Ale jestem tak bardzo 
zmęczona, a tu jest tak 
bezpiecznie, że aż śmieszy 
mnie kiczowatość tej chwili. 
Widziałam ją już interpreto-
waną na dziesiątki sposobów 
w każdym romantycznym 
filmie, ale jeszcze nie we wła-
snym. W końcu kapituluję.

Wygląda na to, że nie 
tylko dzisiaj, ale aż do końca 
świata K. będzie gdzieś obok, 
kiedy się obudzę. I jeśli to 
nie jest gwiazdka z nieba, to 
ja już nic o życiu nie wiem.

Natalia Chruścicka
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Sąd sądem, a sprawiedliwość...
Kiedy pre-
zes, ten 
najważ-
niejszy 
p r e -
zes, po 

siedmiu 
latach rzą-

dów Zjedno-
czonej przez niego Prawicy ogło-
sił, że: „w Polsce sądy działają 
nie źle, tylko fatalnie źle” - po-
myślałem: prezes grubo przesa-
dza. Kiedy jednak jeden z sądów 
okręgowych, bez rozprawy i na 
posiedzeniu niejawnym, oddalił 
pozew senatora totalnej opozy-
cji przeciwko najjaśniejszemu 
przywódcy - pomyślałem: prezes 
niestety ma rację... Szczęśliwie 
dla mnie szybko mogłem zmie-
nić ten pesymistyczny pogląd, 
bowiem dowiedziałem się, że 
szczeciński Sąd Apelacyjny od-
dalił odwołanie jednej z jedno-
stek organizacyjnych wałeckiego 
samorządu od niekorzystnego 
dla niej rozstrzygnięcia pozwu 

przeciwko radnej tegoż samo-
rządu. Otóż radna Rady Miasta 
Wałcz na jednej z sesji, zdaniem 
dyrektora miejskiej jednostki or-
ganizacyjnej posiadającej osobo-
wość prawną, naruszyła dobra 
osobiste tejże jednostki. Jakże 
zdziwiony byłem faktem, że 
sprawa w ogóle trafiła do sądu. 
Wówczas pracowałem jeszcze 
w miejskiej spółce i w głowie 
mi się nie mieściło, że można 
było oddać do sądu radnego 
dlatego, że wypowiedział się w 
moim odczuciu niekorzystnie o 
firmie, którą kierowałem. Jeżeli 
nawet tak się stało, to problem 
należało rozwiązać zgoła inaczej. 
Funkcjonują bowiem pewne 
zasady, które powinny obowią-
zywać także w samorządach. 
Jednostka - nieważne, jak się 
nazywa i czym zajmuje - jeżeli 
jej właścicielem jest samorząd - 
nie powinna podawać do sądu 
członka organu stanowiącego 
tegoż samorządu, czyli po prostu 
radnego. Jeżeli tak się dzieje, 

to znaczy, że komuś zależy na 
podsycaniu konfliktu miedzy or-
ganami miasta: wykonawczym, 
czyli burmistrzem i stanowią-
cym, czyli Radą Miasta. Co gor-
sza - wszyscy na tym tracą. Nie 
wyobrażam sobie konsekwencji 
uznania przez sąd zasadności po-
zwu przeciwko radnej. Dla mnie 
skończyłby się w tym momencie 
sens uczestniczenia w wyborach 
do Rady, skoro mieliby oni ogra-
niczone możliwości wypowiedzi 
podczas sesji, jednako reprezen-
towania wyborców w radzie, a 
tym samym troszczenia się o ich 
sprawy. 

Wydany wyrok pozwala ogło-
sić, że najważniejszy prezes 
niepotrzebnie obarcza siebie 
odpowiedzialnością za to, że 
„w Polsce sądy działają nie źle, 
tylko fatalnie źle”. Prezesie - tak 
nie jest.

Jeżeli już poruszam kwestie 
sprawiedliwości, to pozwolę so-
bie przypomnieć, że rozpoczęty 
tenisowy Wimbledon - najbar-

dziej prestiżowy i najstarszy 
turniej Wielkiego Szlema - nie 
został zaliczony do rankingu 
prowadzonego przez organi-
zacje zawodowych tenisistek 
i tenisistów. Właśnie w imię 
sprawiedliwości wspomniane 
organizacje, nazywane w skrócie 
odpowiednio WTA i ATP, po-
stanowiły wyłączyć tegoroczny 
Wimbledon z systemu rankin-
gowego w ramach odwetu za 
niedopuszczenie do zawodów 
zawodników z rosyjskimi i bia-
łoruskimi paszportami. Oznacza 
to, że nasze gwiazdy, zarówno 
Iga Świątek jak i Hubert Hur-
kacz, nie mogą już liczyć na 
zdobycie za zwycięstwo po 2000 
punktów. Pozostaje im na osłodę 
możliwość zainkasowania po 2 
miliony funtów. Dobre i to.

Jak widać, można mieć różne 
poczucie sprawiedliwości. 

Marek Pawłowski

PS. A Hubert Hurkacz już się z 
Wimbledonem pożegnał...
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Przyszły trudniejsze dni - i pod względem 
astrologicznym, i meteorologicznym, i 
każdym innym. Uwielbiasz brylować w 
towarzystwie, a tu przyjdzie ci pogodzić się 
z drugoplanową rolą w czasie ważnej impre-
zy. Uważaj na nowe znajomości. Wystarczy 
chwila nieuwagi, a możesz stracisz serce, 
głowę i... portfel.
BYK (20.04. - 22.05.)
Wreszcie nadeszło lato, a to nie jest dobry 
czas, by żyć według klasztornej reguły. Baw 
się i korzystaj z życia jak się da - szczególnie 
w dobrym, zaufanym towarzystwie. Nie 
przejmuj się plotkami, powtarzanymi przez 
biurowych współpracowników - oni też 
by tak chcieli, ale urlop mają dopiero we 
wrześniu...
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Nawiązana niedawno znajomość rozwija się 
w tempie, które cię niepokoi? Pamiętaj, że 
nikt cię do niczego nie może zmusić. Chociaż 
z drugiej strony... może warto dać się ponieść 
losowi? On wcale nie musi wyprowadzić cię 
na manowce, co najwyżej przed ołtarz...
RAK (22.06. - 22.07.) 
Po bardzo bogatym w obowiązki i emocje 
okresie nadchodzące dni mogą okazać się 

jeszcze intensywniejsze, zwłaszcza zawodowo. 
Trudno, musisz się spiąć i przynajmniej spróbo-
wać nadgonić to, czego nie udało ci się zrobić 
w ubiegłym tygodniu.
LEW (23.07. - 23.08.)
Będzie się sporo dziać, zwłaszcza w twoim życiu 
uczuciowym. Twoja druga połowa słusznie 
poczuje się zaniepokojona tym, jak żarłocznie 
patrzysz na zgrabne, opalone ciało blondynki 
w minimalistycznym bikini, prężącej się na 
sąsiednim kocyku. Zerknąć - owszem, nie 
zaszkodzi, ale wieczorem podczas spaceru 
udowodnij, kto tak naprawdę jest dla ciebie 
najbardziej sexy. Tylko uważajcie na mrówki!
PANNA (24.08. - 22.09.)
Masz ochotę na romantyczny wieczór przy 
świecach i kieliszku wina? Weź sprawy w 
swoje ręce, bo inaczej możesz się nie docze-
kać. Uwiedź swojego faceta tak jak dawniej, 
a przekonasz się, że nadal tli się w nim żar... 
WAGA (23.09. - 22.10.)
A może by tak wziąć parę dni wolnego i po-
jechać w przysłowiowe Bieszczady? W końcu 
kiedy, jeśli nie teraz? Ale też ważne, z kim. 
Facet bywa potrzebny nie tylko do dźwigania 
ciężkiego plecaka.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Masz doła? Nie pozostaje nic innego, jak go 

przeczekać. Piwo z kolegami może okazać 
się niewskazane - tym bardziej, że obiecałeś 
powiesić wieszak na ścianie...
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Pielęgnuj niedawno zawartą znajomość. To 
naprawdę może mieć ręce i nogi - kobiety, 
które wyglądają jak milion dolarów, lubią 
gotować i oglądają z tobą niegrzeczne filmy 
nie występują w przyrodzie zbyt często...
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Nie lubisz się nudzić? Cóż, trzeba będzie 
polubić, bo gwiazdy nie zwastują na naj-
bliższe dni większych atrakcji. Może serial 
na Netfliksie albo długie spacery z psem 
po kolacji? Zwłaszcza, że ten przystojniak z 
bloku obok wziął pieska ze schroniska. Będzie 
okazja pogadać...
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Dzieci u babci na wsi, żona na delegacji... 
nadchodzi czas tylko dla ciebie. Możesz go 
wykorzystać jak chcesz, ale pamiętaj, że z 
niezpowiedzianą wizytą zawsze może wpaść 
przechodząca przypadkowo obok teściowa...
RYBY (19.02. - 20.03.)
Upał nie działa na ciebie zbyt dobrze. Jeśli 
nie możesz wziąć urlopu, to przynajmniej 
wyciągnij z piwnicy rower i po pracy pojedź 
nim nad jezioro.

Sałatka z truskawkami
Najpierw usprawiedliwienie nieobec-
ności - nie było mnie, bo zabrakło dla 
mnie miejsca. Trochę zaniepokojona 
zerknęłam w lustro, ale uznałam, że 
głównododzącemu nie chodziło o to, 
co najpierw przyszło mi do głowy... 😉 
A skoro tak, więc znów zabierajmy się 
do wspólnego gotowania!

SKłADNIKI

• 400 g truskawek,
• 400 g fileta z kurczaka,
• 1 opakowanie mixu sałat,
• 1 opakowanie fety,
• 2 garści orzeszków ziemnych,
• 1 łyżka przyprawy do kurczaka.

SOS:

• 3 łyżki oliwy,
• 3 łyżki octu balsamicznego,
• 1 łyżeczka miodu,
• sól i pieprz do smaku

Wykonanie:

Fileta myjemy i kroimy w kostkę. Przypra-
wiamy przyprawą do kurczaka i smażymy 
na odrobinie tłuszczu na złoty kolor. 
Truskawki myjemy i kroimy w ćwiartki. 
Ser typu feta kroimy w kostkę. Na talerz 

wykładamy umytą wcześniej sałatę, następ-
nie kurczaka i ser feta. Orzechy prażymy 
na suchej patelni i posypujemy sałatkę. Na 

koniec robimy sos: mieszamy wszystkie 
podane składniki i skrapiamy nim sałatkę.

Smacznego!!!

COŚ NA ZĄB
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4. liga
Wyniki 38. (ostatniej) kolejki: Orzeł Wałcz - Leśnik Manowo 
1-6, Vineta Wolin - Zefir Wyszewo 6-0, Hutnik Szczecin - Flota 
Świnoujście 1-4, Olimp Gościno - Gwardia Koszalin 3-3, Ina Go-
leniów - Darłovia Darłowo 2-2, Dąb Dębno - Błękitni II Stargard 
2-2, Wieża Postomino - Chemik Police 0-3, Pogoń Połczyn Zdrój 
- Rasel Dygowo 1-1, MKP Szczecinek - Biali Sądów 4-2, Jeziorak 
Szczecin - Sokół Karlino 3-0 (w.o., goście zrezygnowali z wyjazdu 
na mecz).

1. Vineta Wolin 38 100 115-19
2. Flota Świnoujście 38 98 127-23
3. Gwardia Koszalin 38 77 88-37
4. MKP Szczecinek 38 64 110-81
5. Dąb Dębno 38 64 78-72
6. Biali Sądów 38 63 89-60
7. Chemik Police 38 61 93-82
8. Wieża Postomino 38 61 69-50
9. Hutnik Szczecin 38 57 75-52
10. Olimp Gościno 38 51 66-78
11. Orzeł Wałcz 38 51 63-39
12. Rasel Dygowo 38 47 64-85
13. Błękitni II Stargard 38 46 80-92
14. Ina Goleniów 38 46 67-86
15. Darłovia Darłowo 38 43 51-71
16. Jeziorak Szczecin 38 35 65-107
17. Leśnik Manowo 38 31 52-83
18. Pogoń Połczyn 38 26 43-112
19. Sokół Karlino 38 26 40-104
20. Zefir Wyszewo 38 17 37-109

Awans do 3. ligi: Vineta Wolin.
Spadek do 4. ligi: Bałtyk Koszalin, Polski Cukier Kluczevia Stargard.
Spadek do klasy okręgowej: Zefir Wyszewo, Sokół Karlino, Po-
goń Połczyn Zdrój, Leśnik Manowo, Jeziorak Szczecin, Darłovia 
Darłowo, Ina Goleniów.
Zespół Błękitnych II Stargard zagra baraż o pozostanie w 4. lidze 
z Intermarche Rega Trzebiatów.
Bezpośredni awans do 4. ligi: Wybrzeże Rewalskie Rewal, Iskierka 
Szczecin, Mechanik Bobolice, Gavia Choszczno.

1. Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki ostatniej kolejki: Mirstal Mirosławiec - Gryf Kamień 
Pomorski 3-0 (w.o.), Mechanik Bobolice - Lech Czaplinek 8-3, 
STLA Szczecinek - Olimp Złocieniec 9-1, Iskra Białogard - Sparta 
Gryfice 5-2, Zryw Kretomino - Oldboje Bruskowo Wielkie 2-2, 
Victoria  Sianów - Oldboje Tychowo 0-1. Pauza: Amator Kołobrzeg.

1. Victoria  Sianów 24 59 118-38
2. STLA Szczecinek 24 53 98-33
3. Oldboje Bruskowo Wielkie 24 50 77-41

WYNIKI I TABELE

4. Zryw Kretomino 24 42 70-45
5. Olimp Złocieniec 24 40 73-66
6. Oldboje Tychowo 24 40 68-56
7. Mirstal Mirosławiec 24 38 69-65
8. Mechanik Bobolice 24 27 58-78
9. Lech Czaplinek 24 27 47-81
10. Amator Kołobrzeg 24 26 58-69
11. Iskra Białogard 24 20 44-65
12. Gryf Kamień Pomorski 24 6 51-112
13. Sparta Gryfice 24 4 43-125

Mistrzostwo: Victoria Sianów.
Spadek do 2. ligi: Gryf Kamień Pomorski,  Sparta Gryfice.
Awans do 1. ligi: TKKF Strażak Koszalin, KS Perła Gmina Dygowo.
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AUTO-TRANS WAłCZ

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

Od 6 do 9 lipca w ośrodku na 
Bukowinie w Wałczu odbędą 
się Mistrzostwa Europy w 
Hockey 5s. Reprezentacja Pol-
ski jest jednym z faworytów 
tego turnieju.

W Euro w Polsce weźmie udział 
13 zespołów: Armenia, Austria, 
Belgia, Chorwacja, Cypr, Fin-
landia, Luksemburg, Holandia, 
Szwajcaria, Szwecja, Turcja, 

Ukraina oraz Polska.
Zawody zostaną rozegrane 

na terenie COS OPO w Wałczu. 
Umiejscowiony tam obiekt do 
hokeja na trawie został oddany 
do użytku w 2015 roku. Posiada 
zadaszoną trybunę na kilkaset 
miejsc.

„Hokej piątkowy” to nowy 
format hokeja na trawie. Hockey 
5s, bo tak właściwie nazywa się 
ta odmiana hokeja na trawie, 

został po raz pierwszy zaprezen-
towany podczas Młodzieżowych 
Igrzysk Olimpijskich w Chinach 
w 2014 roku. Od razu zyskał 
ogromną popularność i już 
cztery lata później był jedną z 
dyscyplin na Młodzieżowych 
Igrzyskach Olimpijskich w Ar-
gentynie. W MIO wzięli udział 
między innymi Polacy. Biało-
-czerwoni zajęli piąte miejsce.

W minionych latach w Wałczu 

dwukrotnie odbyły się Mistrzo-
stwa Europy do lat 16 w Hockey 
5s. Europejska Federacja wysta-
wiła nam bardzo dobre recenzje 
za organizację, stąd możliwość 
organizacji seniorskiego Euro.

Warto podkreślić, że będą to 
pierwsze w historii seniorskie 
Mistrzostwa Europy w Hockey 
5s. Honorowy patronat nad tym 
turniejem objął Prezydent RP 
Andrzej Duda.

Hokejowe Euro w Wałczu
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• Biuro Terenowe ZOIIB w Wałczu czynne 
jest od godz. 1300 w czwartki przy ul. Dąbrow-
skiego 2/1w Wałczu w siedzibie SIG. Z porad 
bezpłatnych w zakresie prowadzenia robót bu-
dowlanych mogą korzystać osoby prywatne po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu konsultacji 
- tel. 693-770-576                                    31/21u

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

• Cyklinowanie. 514 283 277          29/22ub

• Praca na stanowisku kasjera na Stacji 
Paliw w Wałczu . Tel. 518 245 080          20/22p

• Poszukuję opiekunki do domu. 780 120 10
0                                                              24/22p

• ZLECENIA NA OGŁOsZENIA I rEkLAMy 
rAMkOWE OrAZ OGŁOsZENIA 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!

OGłOSZENIA DROBNE

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie 
Byle Co” sc., Wałcz, al. Zdobywców Wału 
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dOrAdZTWO BudOWLANE

usŁuGI BudOWLANE

ZLECANIE OGŁOsZEń

PrACA


