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Przypomnę nieśmiało - bo część z moich rodaków 
zdaje się o tym zapominać - że tuż za naszą wschod-
nią granicą toczy się straszliwa wojna. To nie jest 
„nie nasza sprawa”. Przeciwnie - to jest tak bardzo 

nasza sprawa, że bardziej już być nie może. Większość z nas 
ma taką świadomość, ale mniejszość - nie wiem, czy rosnąca 
w siłę, ale na pewno coraz głośniejsza - zdaje się zapominać 
o tym, że zwycięstwo Ukrainy stanowi o naszym być albo 
nie być. Coraz ostrzejsze wydają się być zalewające internety 
osądy tych, którzy krytykują zaangażowanie Polaków w akcję 
przyjmowania i utrzymywania ukraińskich uchodźców. Coraz 
bardziej szczegółowe stają się wyliczenia, ile to Polskę kosztuje, 
coraz więcej pojawia się prawdziwych i nieprawdziwych do-
niesień, opisujących roszczeniową postawę części uchodźców. 
Sprowadzają się to do mniej więcej takiej konkluzji, że naszym 
gościom z Ukrainy przewraca się w głowach, a większość z nich 
to lenie i pijacy, a w ogóle to nie przeprosili za ludobójstwo 
na Wołyniu. Spotkałem się nawet parę razy z opiniami, że los, 
który Ukraińskim cywilom gotują putinowskie bestie, jest ni-
czym innym, tylko sprawiedliwą karą za mordy, których „ban-
derowsy rzeźnicy” dopuszczali się od 1943 roku na Polakach. 
Czytając tak skrajne dowody na głupotę i podłość niektórych 
moich rodaków - gniew, wstyd i bezsilność tworzą we mnie 
taką mieszankę wybuchową, że sam siebie zaczynam się bać. 
Ja rozumiem, że internet przyjmie każdą bzdurę, ale żeby się 
tak bezwstydnie chwalić IQ na poziomie ameby i dysfunkcjami 
emocjonalnymi? Czy tacy ludzie naprawdę nie mają w pobliżu 
siebie kogoś życzliwego, kto przed kliknięciem w przycisk „opu-
blikuj” zwiąże im ręce albo jakoś inaczej - wszystko jedno jak, 
byle skutecznie! - powstrzyma przed szerzeniem dowodów na 
opieszałe działanie mózgu? W mojej głowie to się nie mieści...

Z mojej perspektywy wygląda to tak: przed okropnościami 
wojny schronienia w Polsce poszukało kilka milionów Ukraiń-
ców, w zdecydowanej większości kobiet i dzieci. Ich mężowie 
zostali w Ukrainie walczyć z putinowskimi hordami. Większa 
część uchodźców jest w Polsce do tej pory, niektórzy ruszyli 
dalej w świat, inni wrócili już do Ukrainy. Logika podpowiada, 
że po 24 lutego za granicę - w większości do Polski, ale nie 
tylko - uciekali głównie ci Ukraińcy, którzy mieli odłożonych 
wystarczająco dużo hrywien, żeby sfinansować swoją ucieczkę. 
Wszystko przecież kosztuje, a jechali w nieznane. Powinni liczyć 

Uchodźcy - nikt nie jest idealny

Reduktor

się z tym, że jakoś trzeba się będzie w miejscu, które wskaże im 
los, utrzymać. Że jeśli nie ma się wypełnionej po brzegi sakwy, 
to trzeba będzie iść do pracy, bo nawet mając zapewniony 
dach nad głową - siebie i dziecko trzeba przecież utrzymać. 
Zasiłki - jeśli są, to super, ale nie zawsze są, a nawet jeśli, to 
na wszystkie potrzeby na pewno nie wystarczą.

Mam wrażenie, że gdybym to ja był uchodźcą - chwała Bogu 
na razie nim nie jestem, więc mogę mówić tylko o wrażeniach 
- to myślałbym właśnie w tym kierunku. I jestem przekonany, 
że większość dorosłych uchodźców, którzy znaleźli miejsce w 
Polsce, w tym oczywiście także na terenie naszego powiatu 
- myśli właśnie w ten sposób. Ale na pewno nie wszyscy. Są 
takie Ukrainki, które chciałyby, ale nie mogą pracować, bo 
opiekują się dziećmi. Inne mogą, ale nie chcą. Większość (tak 
sądzę) - jest bezproblemowa, ale niektórzy np. lubią sobie 
wypić. Większość jest aż do przesady wdzięczna za dach nad 
głową i wszystko, co tu dostają, ale zdarzają się też osoby 
roszczeniowe, którym nie podoba się standard zakwaterowania 
albo coś innego i stawiają żądania. Nie da się ukryć, że tak też 
się zdarza, ale trzeba było od początku zdawać sobie sprawę, 
że do Polski nie przyjechały anioły, tylko żywi ludzie, a ludzie 
są różni i nikt nie jest idealny. Nawet mój uzdolniony wokalnie, 
małoletni uchodźca płci żeńskiej, chociaż zgrzeszyłbym ciężko 
twierdząc, że można mu zarzucić cokolwiek poza zupełnie 
nieistotnymi drobiazgami.

Rozumiem, że część moich rodaków jest po prostu zniecier-
pliwiona tym, że uciekinierzy przebywają w Polsce zbyt długo. 
Fala entuzjazmu związana z pomocą rzeczywiście wyraźnie 
opadła. Tylko, że ludzie myślący, do grona których bezczelnie 
staram się (choć nie zawsze skutecznie) aspirować, nawet jeśli 
trafili na kłopotliwego uchodźcę - raczej się z tego przedłuża-
jącego się pobytu uchodźców cieszą. Oznacza to bowiem, że 
Ukraina nadal walczy, a im dłużej walczy Ukraina, tym dłużej 
nie walczy Polska. Że nasz kraj ponosi w związku z tym jakieś - 
niechby nawet duże - koszty? Ale... szanowni Państwo: mamy 
wojnę! Gdyby - co nie daj Bóg!- Ukraina miała ją przegrać, to 
przyjdzie zawołać jak ksiądz Kamiński nad trumną ze szcząt-
kami pułkownika Michała Jerzego Wołodyjowskiego: „Dla 
Boga, panie Wołodyjowski! Larum grają! wojna! nieprzyjaciel 
w granicach!”. I lepiej chyba utrzymywać uchodźców z Ukrainy, 
niż podnosić z ruin Polskę...
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Już za chwilę w Wałczu odbędzie się 6. 
Festiwal Dwóch Jezior. Jaki on będzie?

- Mam nadzieję, że będzie sympatyczny 
i bez nadęcia. Chciałbym, żeby dał nam 
wszystkim wytchnienie, którego nam bardzo 
brakuje. Widzę to po sobie i ludziach.
A czym tegoroczna edycja będzie się 
różnić od poprzedniej?

- Ta edycja będzie hybrydą. Znajdzie się w 
niej wszystko to, co udało się poprzednio. 
Mam na myśli przede wszystkim kilka lokali-
zacji oraz dużą różnorodność mniejszych wy-
darzeń – w sumie będzie ich ponad 30. Ale, 
wsłuchując się w opinie wypowiadane przez 
wielu mieszkańców, wracamy do dużych 
koncertów na scenie muzycznej. Generalnie 
program Festiwalu ułożyliśmy tak, by każdy 
znalazł coś dla siebie i żeby poszczególne 
imprezy nie konkurowały ze sobą. Czyli: duża 
scena, ale tuż obok m.in. Artowisko. Będzie 
też sporo akcentów sportowych, wśród nich 
przede wszystkim niedzielny Bieg Filmowy. 
Nie zapomnieliśmy oczywiście również o 
naszych najmłodszych gościach, do których 
adresowanych będzie sporo imprez.
Na ilu widzów liczycie?

- W sumie liczę, że odwiedzi nas około 10 
tysięcy osób.
Czy Festiwal będzie imprezą lokalną, w 
sensie udziału w nim lokalnych twórców, 
wykonawców, handlowców?

- Wszędzie, gdzie to możliwe i na każdym 
kroku podkreślamy, że Festiwal Dwóch Jezior 

Dwa jeziora, mnóstwo atrakcji
Z dyrektorem Wałeckiego Centrum Kultury Maciejem Łukaszewiczem 
o 6. Festiwalu Dwóch Jezior w Wałczu rozmawia Tomasz Chruścicki

jest imprezą organizowaną przez mieszkań-
ców dla mieszkańców. Bardzo nam na tej 
lokalności zależy. Taki charakter imprezy 
podkreśli m.in. sobotni piknik organizacji 
pozarządowych a także Artowisko, w którym 
swoje prace wystawiać będą nasi lokalni 
twórcy. Z odgłosów, które dotarły do mnie 
po poprzedniej edycji tej imprezy wynika, 
że cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, 
a finalnie udało się sprzedać wiele prezen-
towanych w czasie Festiwalu prac. A skoro 
mówimy o lokalności, to w tym roku część 
gastronomiczną i ogródek piwny prowa-
dzić będzie rodzima firma. Odeszliśmy od 
praktyki z poprzednich lat, w wyniku której 
zyski z tej działalności trafiały do firm spoza 
regionu. Warto też podkreślić, że Komitet 
Organizacyjny składa się z 14 podmiotów, 
w większości lokalnych.
Czy program Festiwalu jest dokładnie 
taki, jak sobie wymarzyli organizatorzy?

- Niestety nie, bo pani Towalewska i inni radni 
pozostający w opozycji do Burmistrza postano-
wili zmniejszyć planowany budżet Festiwalu o 
20 tysięcy złotych. W związku z tym, zmuszeni 
byliśmy zrezygnować m.in. z koncertu Jacka 
Hałasa czy wydarzeń w amfiteatrze.
Na które festiwalowe wydarzenia czeka 
Pan osobiście z największym zaintereso-
waniem?

- Trudne pytanie, bo interesujących imprez 
odbędzie się w czasie Festiwalu bardzo dużo. 
Ale spróbuję wyróżnić dwie: Artowisko oraz 

gra miejska, zakończona warsztatami Ważna 
Ważka i paradą mieszkańców od Skweru przy 
pompie do głównej festiwalowej sceny.
Gdyby takie samo pytanie zadać gościom 
Festiwalu, to zapewne większość z nich 
wymieniłaby koncerty gwiazd?

- One również zapowiadają się bardzo 
atrakcyjnie, bo zależało nam na tym, żeby 
wśród wykonawców były kobiety i żeby 
były one wschodzącymi gwiazdami polskiej 
sceny muzycznej. Zaria i Bryska wypełniają 
obydwie te przesłanki. Ich utwory utrzymy-
wały się przez wiele tygodni na liście Top 20 
RMF FM i osobiście czuję, że czeka je duża 
kariera. Muzycznie, w dziewięciu koncertach 
na czterech scenach, wędrujemy od szant 
i folku, przez alternatywny pop, piosenkę 
żeglarską, do muzyki elektronicznej. Oprócz 
wcześniej wspomnianych pań, obejrzymy 
i posłuchamy takich wykonawców, jak Rat 
Kru, Cygański Czar, Majtki Bosmana, Za 
Horyzontem, Klang czy Gumowe Szekle. 
Wyszaleć się będzie można także na piątko-
wym Beach Party.

Ogólnie mówiąc – z pewnością każdy w 
bogatym programie imprez znajdzie coś dla 
siebie. Nie pozostaje mi więc nic innego, 
jak w imieniu własnym oraz pozostałych 
organizatorów serdecznie zaprosić wszystkich 
na 6. Festiwal Dwóch Jezior w Wałczu w 
dniach 8 – 10 lipca, oraz oczywiście życzyć 
dobrej zabawy.
Dziękuję za rozmowę.

Foto: jedna z poprzednich edycji Festiwalu Dwóch Jezior
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Z dniem 30 czerwca Małgo-
rzata Suchorska została odwo-
łana ze stanowiska dyrektora 
Muzeum Ziemi Wałeckiej. 

Odwołanie wręczył 30 czerwca 
burmistrz, który pojawił się w 
Muzeum w towarzystwie radcy 
prawnego urzędu. 

Tak brzmi oficjalny komunikat 
Urzędu, który przesłano w tej 
sprawie: 

„W dniu 30 czerwca 2022 r. 
Pani Magdalena Suchorska zo-
stała odwołana z funkcji dyrek-
tora Muzeum Ziemi Wałeckiej 
w Wałczu. Przyczyną odwołania 
był stan faktyczny ustalony w 
postępowaniu przygotowaw-
czym prowadzonym przez Pro-
kuratora Okręgowego w Kosza-
linie, zakończony postanowie-
niem o postawieniu zarzutów. 
Rodzaj, waga oraz okoliczności 
postawionych zarzutów, moim 
zdaniem adekwatnym czyniło 
odwołanie Magdaleny Suchor-
skiej z funkcji kierowniczej. W 
pierwszej połowie tego tygodnia 
ogłoszony zostanie konkurs na 
dyrektora Muzeum Ziemi Wa-
łeckiej w Wałczu”.

M. Suchorska wyjaśniła, że z 
burmistrzem zawarła dżentel-
meńską umowę, że uzasadnienie 
zwolnienia pozostanie niejawne.

- Na ten moment powiem tyl-
ko, że odwołanie jest bezzasad-
ne - mówi M. Suchorska. - Coś 
więcej będę mogła powiedzieć 
za dwa, może trzy tygodnie.

***
Zastanawiający jest pośpiech 

z odwołaniem. Dyrektor była 
niemal pewna, że burmistrz 
nie przedłuży jej kończącego 
się z końcem roku kontraktu, 
nie spodziewała się natomiast 
odwołania przed końcem swojej 
kadencji. Kontrakt wygasał za 
pół roku, więc należy zadać so-
bie pytanie, dlaczego nie można 
było poczekać na wygaśnięcie 
kontraktu z M. Suchorską. Spra-
wa w prokuraturze ciągnie się 
od trzech lat i dotyczy projektu 
z „Interregu”. Nawet gdyby 
zarzuty rzeczywiście zostały 
postawione (na ten moment do 
M. Suchorskiej one nie dotarły) 
nie jest to jeszcze tożsame z 
uznaniem kogoś winnym. W 
polskim prawie funkcjonuje 
domniemanie niewinności, poza 
tym o winie decyduje sąd, a nie 

Odwołanie M. Suchorskiej

prokurator. 
Nie bez znaczenia jest również 

fakt, że Muzeum Ziemi Wałeckiej 
właśnie dzięki dyrektor M. Su-
chorskiej ma podpisane umowy, 
dotyczące sprawowania nadzoru 
archeologicznego na budowach 
dróg S6 i S3. Mówiąc wprost, to 
M. Suchorska ma imiennie pod-
pisane umowy z Konserwatorem 
Zabytków, a pieniądze, które 
zarabia dyrektor, zasilają kasę 
placówki. Tak dzieje się od lat. 
Tylko w tym roku dzięki dyrek-
torowi budżet Muzeum zasilony 
został dodatkowo kwotą około 
100 tysięcy złotych. Co będzie 
po odwołaniu? Muzeum (czy-
taj: władze miasta) albo będzie 
musiało zatrudnić nowego dy-
rektora z uprawnieniami arche-
ologicznymi, albo zapłacić kary 
za niewywiązanie się z umów do 
końca roku. Możliwe jest też za-
warcie nowej umowy pomiędzy 
Muzeum i M. Suchorską - tyle, 
że już teraz na zasadach czysto 
komercyjnych. Wydaje się, że 
najbardziej prawdopodobne jest 
to ostatnie rozwiązanie.

far

Od autora: - Nie wiem, na 
czym polega tajemnica polityki 

kadrowej, prowadzonej przez 
burmistrza. Burmistrz ma oczy-
wiście prawo dobierać sobie 
pracowników w sposób dowol-
ny. Ma prawo zwalniać kogo 
chce, jeśli ma ku temu powody. 
Warto to jednak robić z klasą, bo 
sposób, w jaki przełożony roz-
staje się z pracownikami, wiele 
mówi nie o nich, tylko o nim. 

Smutne jest to, że ze stano-
wiska została wyrzucona osoba 
bardzo kompetentna, bezgra-
nicznie zakochana w swojej 
pracy, oddana jej bez reszty. 
Za czasów dyrektorowania M. 
Suchorskiej, Muzeum Ziemi 
Wałeckiej łącznie ze Skansenem 
na Cegielni zrealizowało wiele 
wspaniałych imprez. Co istotne 
- zrealizowało je mimo braku 
istotnego wsparcia finansowego 
ze strony samorządu. Muzeum 
nigdy nie żebrało u władz miasta 
o pieniądze. Właśnie dzięki Pani 
Dyrektor zarabiało na nadzorach 
archeologicznych. M. Suchorska 
mogła to oczywiście robić pry-
watnie i sama na tym zarabiać. 
Dlaczego uznała, że będzie pra-
cowała na rzecz Muzeum - po-
zostanie jej tajemnicą, a ja i inni 
możemy się tylko tych powodów 
domyślać. Nadzór archeologicz-

ny nie tylko dostarczał placówce 
pieniędzy, ale również ekspo-
natów, jakie zostały wydobyte 
podczas realizacji inwestycji. I 
takiego dyrektora odwołano... 
Słów brakuje!

Co do zarzutów: sprawa w pro-
kuraturze ciągnie się trzy lata, a 
do jej zakończenia jest jeszcze 
daleko. Przypomina mi się spra-
wa z „boiskami norweskimi”, 
kiedy na ławie oskarżonych 
zasiedli urzędnicy, dyrektorzy 
szkół oraz burmistrz Bogusława 
Towalewska. Mimo zarzutów, 
zostali uniewinnieni. Nikt nie 
wpadł jednak na pomysł, aby 
wyrzucać ich z pracy za same 
podejrzenia...

To, czy Magdalena Suchorska 
zdecyduje się wystąpić prze-
ciwko Burmistrzowi Wałcza na 
drogę sądową, będzie wyłącz-
nie Jej decyzją. Jeśli tak się 
stanie - będę mocno ściskać za 
Nią kciuki, bo to, w jaki sposób 
została potraktowana, przynosi 
miastu wstyd.

Od redakcji: W pełni zgadzam 
się z powyższym komentarzem. 
Proszę się trzymać, Pani Dy-
rektor!

Tomasz Chruścicki
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Mimo upływu kilku dni, sesja 
absolutoryjna Rady Miasta 
Wałcza wzbudza niesłabnące 
emocje. Niemal jak u buk-
macherów zawierane były 
zakłady, czy burmistrz Maciej 
Żebrowski otrzyma od Rady 
Miasta absolutorium i votum 
zaufania. Nie otrzymał...

Na ubiegłotygodniowej sesji 
dyskusje rozpoczęły się od debaty 
nad raportem o stanie gminy. 
Omówił go burmistrz Maciej 
Żebrowski. Podkreślił trudną sy-
tuację, z jaką przyszło się mierzyć 
samorządowi w 2021 roku. Był 
to rok pandemii oraz początku 
niepokojów na wschodniej gra-
nicy. Sytuacja epidemiczna miała 
bezpośredni wpływ na inwestycje. 
Zdarzało się, że choroba jednego z 
pracowników potrafiła wykluczyć 
cały zespół. Do tego należy dodać 
gwałtowny wzrost cen towarów i 
usług. Jak mówił burmistrz, mimo 
tych i wielu innych problemów w 
rankingu RIO oceniającym finanse 
gmin, Wałcz zajął 2. miejsce w 
województwie zachodniopomor-
skim, poprawił też znacznie lokatę 
w rankingu Rzeczpospolitej. Na 
plus w 2021 roku należy również 
zapisać fakt, że miastu udało się 
sprzedać tereny pod inwestycje 
o wartości ponad 8,5 miliona 
złotych. 

W trakcie debaty nad stanem 
gminy przepisy dopuszczają za-
branie głosu przez mieszkańców. 
Podczas sesji z tego prawa skorzy-
stał Adrian Zalewski. Zaznaczył, że 
jego wypowiedź nie wszystkim 
musi się podobać. I nie podobała 
się między innymi Bogusławie 
Towalewskiej, która poczuła się 
obrażona wypowiedziami byłego 
radnego i wyraziła zdziwienie, 
że nikt z radnych, w tym przede 
wszystkim prowadzący obrady 
wiceprzewodniczący Krzysztof 
Piotrowski, nie reagował w mo-
mencie, kiedy byli obrażani radni. 

A. Zalewski ocenił zachowanie 
się radnych jako przemocowe w 
stosunku do burmistrza. Zarzucił 
im brak wsparcia dla burmistrza 
oraz brak konsekwencji. 

- Pamiętam, kiedy w poprzed-
niej kadencji obecna większość 
głosowała za nieudzieleniem 
absolutorium ówczesnej bur-
mistrz Bogusławie Towalewskiej  
- mówił. - Poza jej środowiskiem, 
wszyscy byli przeciwni. Jak to jest, 

Tradycja rzecz święta...
że w tej kadencji zostaje prze-
wodniczącą komisji budżetu? To 
kiedy byliście wiarygodni? Kiedy 
w poprzedniej kadencji głosowa-
liście przeciw?

A. Zalewski dopytywał, gdzie 
są pieniądze przeznaczone na 
oświetlenie mostu wiszącego. Do 
dzisiaj nie ma ani oświetlenia, ani 
pieniędzy. Pytał też czemu nic nie 
dzieje się na półwyspie Strączno.  
Dopytywał o bazę WOPR i o to, ile 
sprzętu zgromadzonego w bazie 
jest faktycznie wykorzystywane do 
statutowej działalności. Sugerował 
zweryfikowanie umów dzierżawy 
zarówno WOPR, jak i Tawerny 
pod Wieżą. 

Następnie radni poddali ocenie 
raport. Wiceprzewodnicząca Rady 
Anna Ogonowska zwróciła uwa-
gę, że w dokumencie znajdują się 
zdjęcia inwestycji, w tym remontu 
pomostów, których nie ma w wy-
kazie. W przypadku MOSiR-u jest 
zagadką, dlaczego w dokumencie 
nie ma wykazanych środków 
z najmu, za to według raportu 
półkolonie trwały na MOSiR dwa 
miesiące. 

- Zwierzętom, czyli pieskom, 
kotkom i jeżom, poświęcono 7 
stron raportu, czyli 6 procent 
jego objętości - mówiła radna. 
- Temat bezdomności zwierząt 
jest bardzo ważny, ale są też inne 
tematy. Ile w raporcie poświęcono 
miejsca bezdomnym osobom? 
Tym z ogrzewalni i tym z wiat 
przystankowych? Otóż dokładnie 
zero procent. Burmistrza problem 
bezdomności ludzi najwyraźniej 
nie interesuje.

Radny Marek Giłka przypomniał 
z kolei kontrole, w tym sprzedaży 
działki na os. Moje Marzenie, 
która zakończyła się skierowaniem  
zawiadomienia do prokuratury. 
Skrytykował też niektóre inwesty-
cje, m.in. remont Skweru W. Ka-
szewskiego, w którego przypadku 
„inaczej” nie oznacza - zdaniem 
radnego - „lepiej”.

Radna B. Towalewska przypo-
mniała o remoncie kina Tęcza i że 
do dnia dzisiejszego nie ma pro-
jektu oraz kosztorysu inwestycji. 
Przez 4 lata nie udało się znaleźć 
inwestora na remont ul. Wilczej, 
co skutkuje tym, że wyceniona 
pierwotnie na 10 milionów inwe-
stycja obecnie będzie kosztować 
około 19 milionów. 

Z kolei Radny Paweł Łakomy 
podkreślił, że doskonale poszła 

sprzedaż gruntów pod inwestycje. 
Za pozytyw uznał również nie 
powiększanie zatrudnienia, mimo 
nakładania na samorząd coraz to 
nowych zadań. 

Andrzej Ksepko przypomniał, 
że ocenie poddawany jest doku-
ment, który dziś radni krytykują, 
bo czegoś nie zawiera. Radny 
poprosił o odpowiedź sekretarz 
miasta czy zwracał się do niej 
ktokolwiek z radnych i zgłaszał, 
co chciałby, aby znalazło się w 
raporcie. Sekretarz wyjaśniła, że 
nikt nie zgłosił się z sugestiami, co 
raport powinien zawierać.

- Nawet gdyby raport zwierał 
tysiąc czy półtora tysiąca stron, to 
i tak komuś czegoś by brakowało 
- podsumował A. Ksepko.

Po zakończeniu dyskusji radni 
głosowali uchwałę, dotyczącą 
udzielenia votum zaufania burmi-
strzowi. Uchwała została odrzuco-
na większością głosów.

Bezproblemowo przeszło nato-
miast sprawozdanie z wykona-
nia budżetu, które przedstawiła 
skarbnik Aneta Rybak. 

Najważniejszym punktem ob-
rad była uchwała absolutoryjna. 
Burmistrz po raz czwarty w tej 
kadencji ubiegał się o udzielenie 
absolutorium. Dotychczas uzyskał 
je tylko w pierwszym roku urzę-
dowania.

Kolejna dyskusja tylko uwypu-
kliła podział w Radzie.

Radny Alfred Mikłaszewicz skry-
tykował burmistrza za działania 
(a w wielu przypadkach ich brak) 
na rzecz sportu. Zwrócił uwagę, 
że w tej kadencji Wałcz spadł w 
rankingu współzawodnictwa dzie-
ci i młodzieży. Od dziesiątek lat 
miasto zajmowało trzecie miejsce 
w województwie po Szczecinie i 
Koszalinie, a obecnie spadło aż 
na 7 miejsce. Oddany do użytku 
w 1959 roku stadion miejski do-
maga się remontu. Bieżnia wokół 
płyty boiska również. Zdaniem 
radnego, burmistrz zastanawia 
się, jak podzielić stadion na działki 
i sprzedać je deweloperowi. We-
dług A. Mikłaszewicza, brakuje 
wystarczającego wsparcia dla piłki 
nożnej. Od trzech lat nie udało 
się ponownie zainstalować na 
promenadzie zdemontowanych 
tablic, informujących o począt-
kach wałeckiego sportu.

- Szkolenie dzieci to długotrwały 
proces i obecny spadek zaczął się 
w poprzedniej kadencji - riposto-

wał P. Łakomy. - Dziwi też obecny 
lament nad wałecką piłką, skoro 
według działaczy przez lata to 
właśnie pan radny zwalczał piłkę. 
Jeśli chodzi o tablice, to ich posta-
wienie było wpisane w zadanie 
inwestycyjne, przeciwko któremu 
głosował pan radny.

- To nie jest burmistrz samo 
zło - przekonywała radna Bożena 
Terefenko. - Część winy i my po-
nosimy za brak współpracy. Bur-
mistrz wiele razy zapraszał nas na 
spotkania w celu uzgodnienia czy 
omówienia jakiegoś problemu, a 
przychodził jeden, może dwóch 
radnych.

- Ja nie czuję się współwinna 
opóźnień w realizacji inwestycji 
- zaprotestowała A. Ogonowska. - 
Burmistrz jest organem wykonaw-
czym i nie mam żadnego wpływu 
na to, jak je realizuje. 

- Podmiotem oceny jest bur-
mistrz - zauważyła B. Towalew-
ska. - Tymczasem część radnych 
wzajemnie się ocenia. To nie my 
mamy być oceniani. My podda-
my się ocenie wyborców w dniu 
wyborów. 

W dalszej dyskusji radni w 
większości krytykowali działania 
burmistrza. Mówiono znów o 
kinie Tęcza, o przenoszeniu inwe-
stycji na kolejny rok, co skutkuje 
wzrostem kosztów. Burmistrz po-
dziękował zarówno za te wypo-
wiedzi, w których był chwalony, 
jak i za słowa krytyki. Zauważył 
jednak, że wiele zarzutów można 
uznać za manipulację faktami. 
Robienie zarzutu z faktu niewy-
konania inwestycji w danym roku 
i przeniesienie jej na kolejny rok 
w sytuacji, kiedy wprowadzono 
ją do planu w październiku czy 
listopadzie, nie jest w porządku. 
Tego nie da się zrobić.

Po dyskusji uchwałę o udzieleniu 
absolutorium poddano pod gło-
sowanie. 10 radnych było prze-
ciwnych udzieleniu absolutorium 
burmistrzowi, 9 było przeciwnego 
zdania. 

Trzecie już nieudzielenie absolu-
torium i votum zaufania  mogłaby 
wystarczyć do wszczęcia uprosz-
czonej procedury referendalnej 
w celu odwołania burmistrza. 
Taka możliwość była zresztą już 
w ubiegłym roku, ale radni z 
niej nie skorzystali. Nieoficjalnie 
wiadomo, że również w tym roku 
radni nie będą dążyć do zwołania 
referendum.                            far
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Za nami kolejna sesja abso-
lutoryjna w Wałczu i kolejna 
przegrana obecnego burmistrza. 
Trzeci już w kolejności brak 
absolutorium i votum zaufania 
dla M. Żebrowskiego powoli 
zaczyna być czymś oczywistym. 
Dla mnie i wielu wałczan, z 
którymi rozmawiam, totalnie 
niezrozumiały jest brak dalszych 
konsekwencji, jakie niesie za 
sobą drugi - nie mówiąc o trze-
cim - brak absolutorium. Skoro 
dla większości, która rozdaje 
karty w Radzie, burmistrz jest zły 
i de facto szkodzi miastu, więc 
wydaje się oczywistą oczywi-
stością, że należy przynajmniej 
podjąć próbę usunięcia Macieja 
Żebrowskiego ze stanowiska. 
Radni jednak nie robią nic, kal-
kulując politycznie i obawiając 
się zbyt dużego ryzyka. Bo co, 
jeśli referendum się nie powie-
dzie? Co będzie, jeśli wzmocni 
to burmistrza? Do tego poważ-
nie mówi się o ewentualnym 
odwołaniu Rady w przypadku 
niepowodzenia referendum, 
zmierzającym do usunięcia ze 
stanowiska burmistrza. W efek-
cie coraz więcej osób zaczyna 
odbierać nieudzielenie absolu-
torium oraz votum zaufania jako 
nic nie znaczący teatrzyk. 

Użytkownicy portali społeczno-
ściowych znają doskonale pew-
ne zjawisko. Zgodnie z niepisaną 
zasadą każdy dobiera sobie 
znajomych i łączy się w grupy, 

Odwrotny skutek

a te osoby, które z jakiegoś po-
wodu stają się nieakceptowalne, 
zwyczajnie się blokuje lub usu-
wa... W efekcie po jakimś czasie 
mamy wokół siebie zebraną gru-
pę ludzi podobnie myślących, o 
zbliżonych zainteresowaniach. 
Jeśli sympatyzujemy z jakąś par-
tią, to szukamy osób czy grup o 
podobnych poglądach politycz-
nych. W efekcie tworzy nam się 
totalnie zaburzony obraz rzeczy-
wistości, w której wszyscy myślą 
podobnie jak my. Ci, którzy nie 
myślą tak samo znajdują się w 
mniejszości i delikatnie mówiąc, 
w najlepszym przypadku trakto-
wani są jak trędowaci. A potem 
podczas wyborów przychodzi 
zdziwienie: jak mogła wygrać ta 

czy inna partia?! Jak mógł wy-
grać ten czy tamten kandydat?! 

Ten sam błąd popełniają lo-
kalni politycy. Rozmawiając w 
swoim gronie nakręcają się do 
działań. Spotykają się i ustalają 
jak tak czy inaczej uderzyć w 
burmistrza czy innego konkuren-
ta politycznego. Przygotowują 
wystąpienia i raptem zaczyna 
do nich docierać głos prze-
ciętnych mieszkańców. A ten 
bynajmniej nie jest tożsamy z 
tym, co chcieliby i spodziewają 
się usłyszeć. Zamiast za to, co złe 
obwiniać burmistrza - obciążana 
jest Rada... 

Wtedy zaczyna się biadolenie, 
że burmistrz wrzuca jakieś filmiki, 
że oczernia w nich Radę i stara się 
na nią zrzucić winę za wszelkie 
niepowodzenia. I - o zgrozo! - z 
komentarzy jasno wynika, że 
ludzie zła upatrują w radnych. 
To im zarzucają brak współpracy, 
im zarzucają blokowanie fajnych 
pomysłów i inicjatyw burmistrza. 
W dodatku - co podkreśla wiele 
osób - MŁODEGO burmistrza. 
Młodość zaś ma swoje prawa. 
Młodemu człowiekowi jesteśmy 
w stanie wybaczyć więcej, bo z 
braku doświadczenia ma prawo 
do błędów. Inaczej oceniamy 
jego nie do końca czasem prze-
myślane pomysły. W efekcie z 
każdą sesją ciągły atak na bur-
mistrza przynosi wręcz odwrotny 
skutek. Burmistrz jawi się jako 
ofiara stetryczałych, krwiożer-
czych radnych. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że 
M. Żebrowski jest człowiekiem 
komunikatywnym, grzecznym 
i umiejącym się zachować. Do 

tego, co obserwuję na różnego 
rodzaju spotkaniach, mówi 
to, co w danym momencie 
obecni na spotkaniu ludzie 
chcą usłyszeć. Obiecuje to, co 
chcą mieć obiecane. Że często 
tego nie realizuje? Łatwo się z 
tego wytłumaczyć: ta zła Rada 
znów coś zablokowała... W pry-
watnych kontaktach wysłucha 
problemów, obiecuje, że się 
przyjrzy, przeanalizuje wnikli-
wie i zweryfikuje. Znów często 
wynika z tych obietnic niewiele 
konkretów, ale... Przeciętny 
mieszkaniec jest zadowolony, że 
został wysłuchany i potraktowa-
ny poważnie. 

W efekcie dochodzi do cieka-
wej sytuacji: jeśli ktokolwiek dziś 
pracuje na to, by M. Żebrowski 
został burmistrzem na kolejną 
kadencję, to jest to obecna 
większość w Radzie. Burmistrz 
po każdej sesji powinien w po-
dzięce zaprosić ich na piwo. A 
jeśli radnym wydaje się, że ich 
działania nie przynoszą efektu 
odwrotnego od zamierzonego, 
to niech porozmawiają z prze-
ciętnymi ludźmi, niezwiązany-
mi z polityką. Niech poczytają 
komentarze niekoniecznie na 
swoich profilach.  

To wcale nie znaczy, że w mojej 
ocenie burmistrz jest pozbawio-
nym wad ideałem. Myślę, że w 
równym stopniu, co jego prze-
ciwnicy, jest odpowiedzialny za 
brak współpracy z nimi.

Już nie mogę doczekać się tego, 
co wydarzy się przez kolejny rok. 
Bo im bliżej wyborów, tym za-
pewne będzie dużo ciekawiej... 

far
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Wielu rodziców chwali się 
swoimi pociechami i jest z 
nich dumnych. Beata ma 
jedną córkę, którą uważa za 
swoją największą życiową 
porażkę i błąd wychowaw-
czy. 

Beata mówiąc o Paulinie 
twierdzi, że stwierdzenie, iż 
wychowała nieczułą egoistkę, 
jest zbyt delikatne. Z kolei 
ocena, że wychowała wredną 
sukę, jest krzywdząca dla... suk. 
Jej córka bije rekordy podłości 
i samouwielbienia. Beata nie 
ma więc większych wyrzutów 
sumienia, że zemściła się na 
Paulinie na swój matczyny 
sposób. 

Paulina jest jedynaczką, wy-
chowaną przez samotną matkę. 
Ojca praktycznie nie pamięta, 
bo zmarł nagle, kiedy miała 
5 lat. Matka nigdy nie zwią-
zała się z innym mężczyzną, 
poświęcając się wychowaniu 
córki i dbaniu, by niczego jej 

Życiowa porażka
nie brakowało. Paulinie zaś 
razem z wiekiem rosły potrze-
by. Do tego z każdym rokiem 
formował się i umacniał jej 
roszczeniowy charakter. Uwa-
żała, że wszystko jej się należy, 
natomiast od siebie nie musi 
dać właściwie nic. Może poza 
tupaniem, płaczem i awantu-
rami, jeśli na coś przyszło jej 
czekać zbyt długo. 

- Byłam ślepa, a do tego za-
kochana w córce – przyznaje 
Beata. - Myślałam, że kiedy 
będzie dorosła, kiedy założy 
swój dom, to się zmieni. A kie-
dy będzie miała swoje dzieci, 
to już na pewno jej zachowanie 
się zmieni. Jak się okazało, 
byłam w ogromnym błędzie.

Paulina przez pięć lat studio-
wała w Poznaniu. Utrzymywała 
ją oczywiście matka, bo córecz-
ka nie mogła przecież skalać 
się pracą. Jak się po czasie 
okazało, Paulina czas spędzała 
na studenckich rozrywkach, a 
nie na nauce. W efekcie nie 

udało jej się dobrnąć nawet 
do licencjatu. Wróciła do Wał-
cza, bo w Poznaniu poznała 
Michała. Chłopak z Wałcza był 
jej przeciwieństwem. Domator, 
mól książkowy. Średnio przy-
stojny, ale szaleńczo zakochany 
w atrakcyjnej dziewczynie. Do 
tego z perspektywami na do-
skonałe zarobki, pochodzący z 
bogatej rodziny... słowem, był 
niezłym kandydatem na męża. 

- Paulina owinęła sobie Mi-
chała wokół palca – przyznaje 
jej mama. - Chłopak wspaniały, 
czuły, inteligentny i wpatrzony 
w  nią jak w obrazek. Zamiesz-
kali w jego mieszkaniu, które 
odziedziczył po dziadkach. 
Pracował od rana do nocy, 
żeby je urządzić i żeby niczego 
im nie zabrakło. Moja córka nie 
splamiła się pracą. Kiedy Mi-
chał wracał zmęczony po pracy, 
ona wychodziła na spotkania z 
koleżankami. Brała dla niego 
obiady ode mnie, bo samej nie 
chciało jej się gotować. Rozma-

wiałam z nią, ale to było jak 
grochem o ścianę. Kiedy zaszła 
w ciążę była wściekła, bo mu-
siała siedzieć w domu. Urodziła 
się Zosia. Opiekowałam się nią 
na zmianę z rodzicami Michała. 
Po powrocie z pracy małą zaj-
mował się Michał, który oszalał 
na punkcie córki. Trudno sobie 
wyobrazić większą ojcowską 
miłość. Moja córka nadrabiała 
natomiast czas, jaki spędziła 
w domu w ciąży i ganiała na 
imprezy. Już wtedy widziałam, 
że Michał przestał walczyć o to, 
żeby coś zmienić w ich wspól-
nym życiu. Dla niego liczyła się 
już tylko córka. Pokochałam go 
jak syna, a po jakimś czasie stał 
mi się bliższy, niż moja własna 
córka. Bywało często, że wra-
cał z pracy i bawił się z Zosią, 
a potem obydwoje usypiali u 
mnie. Paulina nawet się nie 
interesowała, gdzie nocują jej 
mąż i dziecko..

***
Taka sytuacja trwała do chwi-
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Życiowa porażka

li, kiedy Michał zachorował. 
Zosia miała akurat trzy lata, 

kiedy lekarze zdiagnozowali u 
niego tętniaka na mózgu. Pod-
dał się operacji, ale w jej trak-
cie doszło do udaru. Obudził 
się z lekkimi niedowładami, 
które wymagały rehabilitacji, 
po której miał szansę wrócić do 
pełnej sprawności. To jednak 
musiało potrwać, a zwłaszcza 
na początku rekonwalescencji 
Michał wymagał całodobowej 
opieki.

- Wtedy pierwszy raz ude-
rzyłam moją córkę – przyznaje 
Beata. - Wiem, że nie powin-
nam, ale nie wytrzymałam jej 
zachowania. Michał przyjechał 
wtedy ze szpitala. Poruszał się 
na wózku. Moja córka stwier-
dziła, że jest za młoda, żeby 
tracić czas jako opiekunka 
niedołężnego męża. Zażądała, 
żeby rodzice Michała wynajęli 
i opłacili pielęgniarkę oraz nia-
nię dla Zosi, bo przecież dziec-
kiem ktoś się musi zajmować a 
ona nie ma na to ani czasu, ani 
cierpliwości. Poza tym pienią-
dze z zasiłku zdrowotnego są 
śmiesznie małe i zanim Michał 
wróci do pracy, jego rodzice 
powinni utrzymywać całą ich 
trójkę. Wtedy ojciec Michała 
stracił cierpliwość. Stwierdził, 
że skoro Paulinie brakuje pie-
niędzy, to niech sama idzie za-
robić. Moja córka na to oświad-

czyła, że ona na takie życie się 
nie pisała. Z kaleką siedzieć 
nie będzie i wyprowadza się. 
Po czym spakowała się, a kiedy 
wychodziła - nie wytrzymałam 
i dałam jej w twarz.

W efekcie całą rekonwa-
lescencję, czyli ponad rok, 
Michał spędził w mieszkaniu 
teściowej, która opiekowała 
się nim i Zosią. Paulina wynio-
sła się najpierw do koleżanki, 
a potem do nowego faceta. 
Rozwiodła się z Michałem i 
scedowała na niego opiekę 
nad dzieckiem w zamian za to, 
że nie będzie musiała płacić 
alimentów. 

- Do Michała przychodziła 
pielęgniarka robić mu zastrzyki 
i pomagać w rehabilitacji – 
mówi Beata. - Zauważyłam, 
że fajnie się dogadują i coś 
pomiędzy nimi iskrzy. Sama 
zabawiłam się w swatkę i to 
dość skutecznie. Byłam szczerze 
szczęśliwa, że Michał po jakimś 
czasie ożenił się z Anitą. To 
wspaniała dziewczyna, a do 
tego doskonale dogaduje się 
z Zosią.

W tym czasie, kiedy Michał 
wyszedł na prostą, jego byłej 
już żonie życie się skompliko-
wało. Pogonił ją jej nowy facet, 
który miał dość jej nieróbstwa. 
Dziewczyna jakby nigdy nic 

postanowiła wrócić do matki, 
jednak Beata oznajmiła jej, 
że nie ma mowy, żeby u niej 
zamieszkała, bo nie ma tu dla 
niej miejsca. W jej mieszkaniu 
często nocują Michał z Zosią i 
żoną. Paulina wpadła w furię 
i urządziła matce dziką awan-
turę. 

- Pewnie myślała, że jak 
zawsze wymusi na mnie to, 
co chce - opowiada Beata. - 
Najspokojniej jak potrafiłam  
powiedziałam jej, że jeśli się 
nie uspokoi, to zawołam po-
licję, która ją usunie z mojego 
domu. Patrzyła na mnie jak 
na wariatkę. Krzyczała, że to 
jest również jej dom. Ja bez 
podnoszenia głosu wyjaśni-
łam jej, że mieszkanie było 
wyłącznie moją własnością, a 
ja przepisałam je na wnuczkę. 
Do czasu, aż dorośnie, miesz-
kaniem będzie dysponował Mi-
chał. Tak postanowiłam. Za to, 
jaka jest i co zrobiła swojemu 
dziecku i mężowi moja córka, 
pozbawiłam ją wszystkiego. 
Została sama, bez mieszkania 
i pieniędzy, bo pożyczki też jej 
odmówiłam. Podobno zatrzy-
mała się u koleżanki, ale tylko 
na jakiś czas. Znalazła pracę, 
żeby zarobić i coś sobie wyna-
jąć. Może czegoś ją to nauczy...

Marcin Orlicki
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Politycy mają nieprawdopo-
dobny wręcz talent do przeina-
czania faktów i opisywania ich 
słowami o totalnie odmiennym 
znaczeniu. Dzięki temu Nietsche 
ze swoim przewartościowa-
niem wartości znów gości pod 
strzechami. Politykom myli się 
prawda z kłamstwem, uczciwość 
z cwaniactwem, a polityka z 
politykierstwem. Przyzwoitość 
jest według nich głupotą i naiw-
nością, a polityczny bandytyzm 
staje się racją stanu. 

Od ponad 130 dni Ukraina 
walczy z Rosjanami, stawiając 
im dzielnie opór. Sprawdza się 
niestety to, co pisałem kilka 
miesięcy temu. Im dłużej trwać 
będzie ten konflikt tym bar-
dziej będzie on powszednieć i 
tym większe problemy będzie 
generował. Owszem, Unia Eu-
ropejska i świat wydają się 
być zjednoczone w potępianiu 
Rosji. Wprowadzone sankcje są 
dotkliwe, choć jeśli komuś się 
wydawało, że powalą one Rosję 
na kolana w miesiąc czy dwa, był 
w ogromnym błędzie. Sankcje 
wymagają czasu, a ten niestety 
jest wrogiem obu stron.

Wydaje się, że z jednej strony 
Rosja i osobiście Putin przeli-
czyli się ze skutkami agresji na 
Ukrainę. To miał być trwający 
maksymalnie 72 godziny rajd, 
mający zakończyć się zmianą 
władzy na Ukrainie i obsadze-
niem na stanowisku prezydenta 
podporządkowanego Moskwie 
polityka. Wyszła z tego regu-
larna wojna. Z drugiej strony 
widać było, że Zachód w wielu 
przypadkach bardzo niechęt-
nie rezygnuje z gospodarczych 
kontaktów z Rosją. Pomijam 
tu Orbana, którego związki z 
Putinem są oczywiste. Pomijam 
tu również Polskę, która przez 
ostatnie lata – mam nadzieję, 
że nieświadomie – realizowała 
politykę całkowicie po myśli 
Kremla, rozbijając unijną jed-
ność. Zaskakująca była przede 
wszystkim postawa Niemiec i 
Francji, które wyraźnie się do 
sankcji i zerwania handlu z Rosją 
nie paliły. 

Myślę że zarówno Unia, jak 
i reszta świata dołączając się 
do sankcji w dużym stopniu 
przelicytowały, spodziewając się 

Zgniły kompromis
innej reakcji Moskwy. Obliczone 
one była chyba na to, że Putin 
widząc solidarność państw i ich 
kategoryczną postawę przestra-
szy się skutków sankcji i pod 
byle pretekstem wycofa się z 
Ukrainy i zakończy konflikt. Wie-
lu analityków spodziewało się 
nacisków społecznych w kraju 
agresora sądząc, że pogarszająca 
się stopa życia Rosjan, brak do-
stępu do wielu towarów i marek, 
które wycofały się w związku z 
sankcjami, spowoduje wybuch 
protestów. Protesty – owszem, 
wybuchły, ale antywojenne, i 
zostały brutalnie spacyfikowane. 
Wbrew przewidywaniom około 
80 procent rosyjskiego społe-
czeństwa popiera Putina i wojnę 
na Ukrainie. 

Należy też pamiętać, że sankcje 
działają w dwie strony. Z jed-
nej owszem, pozbawiają Rosję 
towarów, technologii i usług. 
Z drugiej jednak, firmy tracą 
potężne rynki zbytu. Dla wielu 
przedsiębiorstw nastawionych 
na handel z Rosją sankcje niosą 
ze sobą widmo bankructwa. 
Międzynarodowe koncerny mają 
problemy z utratą tak istotnego 
źródła dochodów, ale jakiś czas 
są w stanie przetrwać, aby zre-
organizować swoją działalność. 
Mniejsi nie mają już żadnych 
szans na uratowanie swoich 
biznesów. Padają kolejne firmy, 
a to z kolei zaczyna wywoływać 
niezadowolenie społeczne w 
krajach koalicji antysowieckiej. 
W przypadku Rosji dochodzi 
do głosu jeszcze jeden ele-
ment, jakim jest kurek z ropą i 
gazem oraz wagony z węglem. 
Uzależnienie Europy od rosyj-
skich surowców energetycznych 
okazuje się być większym stra-
szakiem, niż grożenie użyciem 
broni jądrowej. W najlepszym 
wypadku rosną ceny surowców, 
w najgorszym - surowca zaczyna 
po prostu brakować. To z kolei 
negatywnie odbija się na nastro-
jach społecznych.

W efekcie sankcje na Rosję 
uderzają także w państwa, które 
te sankcje nałożyły. Nikomu 
ta wojna nie jest potrzebna - 
tyle, że sytuacja ekonomiczna 
sprzyja tworzeniu się nastrojów 
antyukraińskich. Dla wielu osób 
przyzwyczajonych do ciepłej 

wody w kranach to nie Putin 
jest agresorem i mordercą, tylko 
„bezsensowny” upór Ukraińców 
spowodował upadek ich firmy 
czy wyższe ceny. W ten tok ro-
zumowania wpisują się niestety 
niektórzy politycy. 

Tu dochodzimy do tytułowe-
go słowa - kompromis. Samo 
słowo ma jak najbardziej po-
zytywny wydźwięk. Tylko, że w 
ustach polityków nabiera zgoła 
odmiennego znaczenia. Do 
kompromisu nawołują Niemcy, 
Francuzi, a nawet niektórzy z 
amerykańskich polityków. Na 
czym ów kompromis ma pole-
gać? Na rezygnacji przez Ukrainę 
z części swojego terytorium na 
rzecz Rosji. To Ukraińcy tracąc 
swoje ziemie mają dać pretekst 
do „wyjścia z twarzą” Putinowi. 
Kompromis w ustach polityków 
jest więc uległością, poddaniem 
się, zdradą własnego narodu. 
W imię czego? Dla kasy... po 
prostu. Koniec konfliktu automa-
tycznie złagodzi sankcje i biznesy 
znów zaczną się kręcić. Dziwne, 
że na przeszkodzie stoi nie Putin 
ale Ukraina...

Putin ma pełną świadomość 
obustronnych konsekwencji, ja-
kie niosą za sobą sankcje. Rosja-
nie, których przeważająca część i 
tak egzystuje poniżej jakiegokol-
wiek europejskiego minimum, 
są w stanie żyć na jeszcze niższej 
stopie. Europejczyk zaczyna się 
jednak buntować, kiedy choćby 
tylko minimalnie pogorszy się 
poziom jego życia. I tu czas pra-
cuje dla Putina. Łatwiej będzie 
bowiem rozbić unijną jedność 
i solidarność. Trzeba też zdać 
sobie sprawę z tego, że będzie 

jeszcze gorzej, niż jest, bo pełne 
skutki sankcji staną się odczu-
walne dopiero za kilka miesięcy. 

Dojdą też do tego kolejne pro-
blemy. Dlaczego Putin kładzie 
taki nacisk na blokowanie Morza 
Czarnego i portu w Odessie? W 
tej chwili na eksport czekają 
miliony ton ukraińskiego zboża, 
w tym głównie pszenicy. Zablo-
kowanie eksportu, który w chwili 
obecnej tylko w ograniczonym  
zakresie idzie tranzytem przez 
Polskę, ma określony cel. Afryka, 
która jest głównym odbiorcą 
ukraińskich płodów rolnych, 
staje przed widmem głodu. 
Co spowoduje głód w Afryce? 
Oczywiście kolejną falę migracji 
do Europy i kolejny koszmarny 
zamęt, już nie tylko na poziomie 
naszego kraju, ale na poziomie 
całej Unii. 

Z takiej ewentualności mu-
simy zdawać sobie sprawę. 
Czy należy zatem patrzeć ze 
zrozumieniem na nawoływania 
do kompromisu? Nie w takim 
kontekście, w jakim to słowo 
dziś się przewija. Budzi to mój 
sprzeciw. Nie wyobrażam sobie, 
aby w imię interesów państw 
zachodnich oddać Putinowi 
choćby kawałek ukraińskiej ani 
czyjejkolwiek ziemi. Dlaczego? 
To proste - za ciała znalezione 
w Buczy, za teatr w Mariupolu, 
za dworzec w Kramatorsku, za 
pomordowanych bestialsko cy-
wilów, za osierocone dzieci, za 
zgwałcone kobiety i zrównane z 
ziemią miasta. Kompromis jest 
pięknym słowem... Tak, ale to, 
co się za nim aktualnie kryje, jest 
zwykłą podłością. 

far
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Jakość, nie ilość

Latem 2022 roku znowu 
zachorowałam na Covid. 
Można odetchnąć, nie ja-
koś śmiertelnie poważnie, 
ale wciąż na tyle, że zdą-
żyłam pożałować mojego 
„kiedyś na pewno pójdę 
na dawkę przypominają-
cą”. Nie poszłam, a moje 
ciało przypomniało mi, że 
jestem coraz bardziej pod 
trzydziestkę i takich rzeczy 
jak kac czy grypa nie zno-
szę już z lekkością student-
ki pierwszego roku.

Kiedy człowiek leży w 
trzydziestostopniowym 
upale i poci się w gorącz-
ce jak świnia, a styrane 
dźwiganiem ciężaru 
dorosłości mięśnie mówią, 
że już nigdy nie będzie w 
stanie wyprostować pleców 
bez skowytu, nachodzą 
go różne myśli o życiu. 

Czasem nachodzą organicz-
nie, a czasem pod postacią 
narzeczonego (ha, dalej 
mnie cieszy to słowo!), który 
mimochodem zauważa, że jak 
już wywalam ludzi ze swojego 
życia, to jestem w tym bardzo 
konsekwentna. Myśl pojawia 
się w kontekście przyjaciółki, 
o której wiem, że kolejny raz 
mi odmówi. - Tak - kiwam 
bezmyślnie głową, bo tak 
między Bogiem a prawdą to 
prawie go teraz nie słucham. 
A potem zamieram, a do po-
łowy wyssany Strepsils prawie 
wypada mi z buzi. Ja wywa-
lam ludzi ze swojego życia? 
Jak możesz tak mówić?

W momencie przedśmiertnej 
refleksji, kiedy pot spływa mi 
po czole, a smarki wylewają 
się z nosa, przypominam 
sobie czasy, pozwalam sobie 
na przejrzenie w głowie 
katalogu osób, z którymi nie 
utrzymuję już kontaktu. Och, 
ciekawe. Odrywam palcami 
kawałki zmiętej chusteczki, 
powoli podnoszę wzrok na 
K. i wreszcie, chociaż jest mi 
z tym bardzo niewygodnie, 
przyznaję mu rację.

To wywalanie ze swojego 
życia nie przyszło mi tak 
łatwo i nie tak znowu dawno 
temu. Kiedyś miałam osobo-

wość wycieraczki i pozwala-
łam łazić po sobie w butach. 
Nie było ceny tak wysokiej 
za posiadanie w swoim życiu 
drugiego człowieka, że nie 
byłabym skłonna jej zapłacić. 
A że przy okazji we mnie zo-
stawały powycierane dziury? 
No, trudno... Prawdziwa cór-
ka, przyjaciółka, partnerka, 
pracownica potrafi wybaczyć 
i dać drugą szansę. Coś tam 
było też w Biblii o nadstawia-
niu drugiego policzka.

Konsekwencję w wyraźnym 
stawianiu granic i praktyko-
waniu strzału ostrzegawczego, 
a następnie odstrzeliwaniu 
osób, które zdecydowały się 
zignorować to pierwsze, za-
wdzięczam oczywiście nawet 
nie jednemu, a kilku terapeu-
tom, z którymi zdarzyło mi 
się w życiu pracować. Siedzę 
więc dzisiaj w swojej snajper-
ce i przyglądam się wszyst-
kim w mojemu otoczeniu. 
Oczywiście trudniej ocenić 
sytuację z gorączką i smarka-
mi spływającymi do gardła, a 
przy kaszlu dłonie na spu-
ście trochę drżą, ale proces 
eliminacji zostawiam sobie na 
chwile, w których mój osąd 
jest raczej trzeźwy, i bardzo 
sobie chwalę jego rezultaty. 
Sęk tylko w tym, że dopóki K. 

nie zwrócił mi na to uwa-
gi, nie miałam pojęcia, że 
ja na tej ambonie siedzę.

Klucze do mojej wie-
życzki i karabin snajperski 
chciałabym przekazać 
absolutnie każdemu, ale 
w pakiecie z megafonem. 
Najważniejsze w zdrowym 
stawianiu granic wydaje 
mi się komunikowanie, że 
one w ogóle tam są. To 
dopiero potem, kiedy ktoś 
z uporem pięciolatka gra 
w klasy na linii demarka-
cyjnej, wolno jest powie-
dzieć „no i w porządku” i 
ostatecznie się pożegnać.

K. z pobłażaniem kręci 
głową, kiedy mamroczę 
coś o snajperkach, pię-
ciolatkach i megafonach, 
podczas gdy ja wybieram z 
włochatego dywanu ten w 
połowie zjedzony Strepsils. 
Odkąd zaczęłam porząd-
kować otoczenie wokół 
siebie, jest w nim coraz 
więcej miejsca dla ludzi 
takich jak mój narzeczony 
(znowu mnie to cieszy!).

Jakość, nie ilość - myślę 
sobie, kiedy końcówkami 
długich paznokci próbuję 
oderwać przyklejone do 
Strepsilsa kłaki. 

Natalia Chruścicka
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Tradycja
W moim 
d o m u 
n i e p o -
dzielni 
króluje 
t r a w a . 

W sumie 
nic nowe-

go . Zawsze tak 
było, że zieleń z murawy boisk 
piłkarskich wypełniała prawie w 
całości kawałek ściany – ten, na 
którym zawieszony był ekran te-
lewizora. Tym razem jest to tra-
wa krócej przycięta, bez końca 
deptana przez panie i panów, a 
raczej przez białe (przynajmniej 
na początku deptania) pode-
szwy ich sportowych butów. 
Tak - jesteśmy już w drugim 
tygodniu rozgrywek najbardziej 
konserwatywnego, starającego 
zachować długotrwałe tradycje 
turnieju tenisowego na trawie. 
Już niestety bez Igi... Szkoda, 
ale przecież wiadomo było, że 
kiedyś przegra. Oprócz zieleni, 
na niezliczonej ilości metrów 
kwadratowych nawierzchni 
kortów tenisowych i na ścianach 

budynków okalających tych 
kilka najważniejszych, drugim 
dominującym kolorem jest biel. 
Biel kostiumów tenisistek i tenisi-
stów. To tradycja, której nikt nie 
chce zmieniać. Nikt nie wyobra-
ża sobie, by mogło być inaczej. 
Wimbledon słynie przecież z 
tego, że w czasie odbywających 
się tam zawodów tenisowych 
przestrzeganie tradycji to święta 
rzecz.

Po ostatnich obradach Rady 
Miasta w Wałczu doszedłem do 
wniosku, że nasi radni także kul-
tywują swego rodzaju tradycję. 
Bowiem co roku od wielu już lat 
radni informują mieszkańców, 
że w projekcie Sesji pod koniec 
czerwca planowane jest podjęcie 
przez Radę Miasta uchwały w 
kwestii udzielenia absolutorium 
burmistrzowi za jego działalność 
związaną z wykonaniem w mi-
nionym roku przyjętego na ten 
rok budżetu miasta. I co? Otóż 
od kilku lat normą stało się już 
to, że burmistrz - niezależnie, 
kto nim akurat jest - absoluto-
rium nie otrzymuje. Fakt ten 

standardowo poprzedzany jest 
barwnymi wypowiedziami po-
szczególnych radnych, którzy 
nawet potrafią rozczulać się nad 
tym, jak dobrze zostały zreali-
zowane dochody, ale nie mogą 
podnieść ręki za podjęciem 
uchwały absolutoryjnej bo..., i 
tu słyszymy wiele różnorakich 
zarzutów, często w ogóle nie-
związanych z wykonaniem planu 
finansowego przez burmistrza. 
Taka to już wałecka tradycja. 

Widać każdy pielęgnuje tra-
dycje takie, na jakie zasługuje. 

Tej wimbledońskiej tradycji 

kibicuję z całego serca i nie 
wyobrażam sobie, by któraś z 
zawodniczek bądź któryś z za-
wodników mogliby ubrać majtki 
w kolorze innym, niż biały. Tej 
wałeckiej tradycji nie kibicuję 
w ogóle i nie wyobrażam sobie, 
by wystarczająca ilość radnych 
zrozumiała, że znajdująca się 
w tragicznym stanie bieżnia 
na stadionie miejskim, czy też 
ławeczki blokujące dojazd do 
apteki to super istotne sprawy, 
które jednak nie mają nic wspól-
nego z instytucją absolutorium.

Marek Pawłowski
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
W pracy szukaj nowych możliwości. Uwierz, 
że najlepsze przed Tobą. W życiu osobistym 
bliscy zadziwią się Twoją troską o zdrowie 
i samopoczucie. W weekend zapowiadają 
się miłe spotkania towarzyskie, na których 
poznasz wiele ciekawych osób. 
BYK (20.04. - 22.05.)
Staraj się cieszyć z małych przyjemności. 
Ktoś, kto obiecał Ci pomóc, dotrzyma słowa, 
dzięki temu znajdziesz sposób na poprawę 
swojej sytuacji materialnej. Wolne Byki będą 
poszukiwały ciepła i stabilizacji. Możesz liczyć 
na nowe przyjaźnie.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Gwiazdy zwiastują powodzenie w karierze 
i szczęście w miłości. W pracy będziesz 
przedsiębiorczy i zaangażowany. Dzięki temu 
zarobisz sporo pieniędzy i poczujesz się szczę-
śliwy. Znajdź czas dla rodziny, bo bardzo Cię 
teraz potrzebuje. Jeżeli chcesz znaleźć nową 
miłość, nie unikaj towarzystwa. 
RAK (22.06. - 22.07.) 
Potrzebujesz nowych inspiracji, które może 
dać Ci grono twoich przyjaciół. Dobra passa 
w finansach poprawi Ci nastrój. W pracy szef 
popatrzy przychylnie na twoje dokonania 
oraz doceni zaangażowanie. W związku 

zapowiada się powrót do dobrych czasów. 
LEW (23.07. - 23.08.)
Znajdziesz teraz sprytne rozwiązanie każdego 
problemu. Uwierz w siebie, a wszystko ułoży 
się po Twojej myśli. W domu atmosfera przy-
jaźni. Dzięki wsparciu najbliższych poczujesz, że 
masz przed sobą nowe życiowe perspektywy. 
Fortuna będzie Ci sprzyjać. 
PANNA (24.08. - 22.09.)
Przybędzie Ci energii i odwagi, by sięgać po 
to, o czym marzysz. Nie masz problemu z 
komunikacją z innymi osobami bez względu 
na to, kim są. To twój talizman, który zapewni 
ci powodzenie. W związkach z długoletnim 
stażem możecie na nowo zakochać się w sobie. 
WAGA (23.09. - 22.10.)
Nie bój się zmian. Intuicja podpowie ci, 
na kogo możesz liczyć. Urośnie twój prestiż 
zawodowy. Nie wycofuj się, gdy coś nie pój-
dzie po twojej myśli. Zaplanuj coś z myślą o 
ukochanym, to podgrzeje temperaturę uczuć.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Jesteś u szczytu swoich możliwości! Możesz 
spodziewać się miłych niespodzianek. Masz w 
sobie dość siły, by pokonać wszelkie przeciw-
ności i zrealizować postanowienia. W związku 
- wyjątkowo dużo satysfakcji. Będziecie tak 
szczęśliwi, że zechcecie wszystkim to pokazać.

STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Popuść wodze fantazji i zacznij z humorem 
patrzeć na sprawy, które dotąd spędzały ci 
sen z powiek. W pracy zachowaj zimną krew. 
Odniesie to lepszy skutek niż okazywanie 
negatywnych emocji. Za to w związku nie 
zabraknie miłych chwil.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Będzie dopisywać ci szczęście. Twoja pozycja 
zawodowa staje się coraz mocniejsza - dasz 
sobie ze wszystkim świetnie radę. Jeśli 
spojrzysz z dystansem na swoje problemy 
osobiste, okaże się, że wcale nie jest tak źle. 
Zacznijszukać kontaktu ze znajomymi.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Unikaj brawury za kółkiem! Nie zważaj na 
złośliwości w firmie. Rób swoje i nie pod-
dawaj się tylko dlatego, że ktoś skrytykował 
twoją pracę. W życiu uczuciowym urocze 
randki, czułe gesty... Jeśli jesteś samotny, 
oczarujesz kogoś temperamentem.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Wyznaczysz wiele granic i nie pozwolisz się 
w żaden sposób wykorzystywać. Ryby, które 
mają zamiar założyć firmę, muszą to dobrze 
przemyśleć. W miłości postaw na szczerość, 
a odzyskasz spokój. Unikaj kłótni z drugą 
połową.

Placki ziemniaczane z sosem
Dzisiaj to, co niektóre misie lubią bar-
dziej, niż miód - placki ziemniaczane 
z mięsnym sosem, czyli kulinarna 
uczta dobra o każdej porze roku, ale 
szczególnie pyszna, jeśli użyjemy do 
tego młodych ziemniaczków. Tylko 
pamiętajcie, żeby odlać z nich nadmiar 
wody po tarciu! 😉

SKŁADNIKI
Sos
• 400 g wołowiny,
• 1 słoik koncentratu pomidorowego,
• 1 cebula, 
• 3 łyżki wędzonej papryki,
• 2 łyżki słodkiej papryki,
• 1 łyżka ostrej papryki,
• szczypta gałki muszkatołowej,
• 2 łyżki oliwy do smażenia,
• 150 ml bulionu,
• sól i pieprz do smaku.

PLACKI:
• 800 g ziemniaków,
• - 2  cebule,
• 100 g mąki,
• 4 ząbki czosnku,
• 2 jajka. 

Wykonanie:
Sos: Mięso i 1 cebulę kroimy i mocno 
podsmażamy. Dodajemy koncentrat, 

mocno go smażymy (można nawet lekko 
przypalić). Dodajemy wszystkie suche 
składniki (przyprawy), zalewamy bulionem 
i całość gotujemy. Można dodać pół łyżeczki 
cukru, jeżeli sos będzie za kwaśny. 
Placki: Ziemniaki, cebulę i czosnek ścieramy 

na drobnych oczkach, dodajemy mąkę, 
jajka, sól i szczyptę pieprzu. Smażymy na 
rozgrzanym oleju na złoty kolor. 
Całość podajemy z kwaśną śmietaną i 
szczypiorkiem lub koperkiem.

Smacznego!!!

COŚ NA ZĄB



Super Pojezierze Wałeckie nr 27 (1299) 6 lipca 2022 r.14

Od wschodu do zachodu słońca
Z urlopu nad morzem wrócił wałecki fotografik Cezary Skrzypczak. Pan Czarek był częstym bywalcem na plaży w Sarbinowie, 
ale nie leżał na niej plackiem w południe jak klasyczny wczasowicz, tylko pojawiał się na brzegu morza o wschodzie i zachodzie 
słońca. Publikujemy dziś dwie piękne migaki z jego nadmorskiego „urobku”.
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AUTO-TRANS WAŁCZ

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

• Sprzedam dwupokojowe, wyremontowa-
ne mieszkanie + nowy garaż w samym centrum 
Wałcza. Tel. 801 880 590

• Samodzielne mieszkanie w domu 
jednorodzinnym w centrum Człopy Wy-
Najmę (2 pokoje z kuchnią plus 2 małe na 
poddaszu). Telefon po 16-ej 48 663 959 575.

• 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.

OGŁOSZENIA DROBNE
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